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Sammanfattning 
 
 
I vårt examensarbete har vi valt att studera närmare hur nivågrupperad 
matematikundervisning kan organiseras. Vi har i en litteraturstudie undersökt hur 
olika författare tolkar differentieringsfrågan utifrån Lpo94. Denna studies empiriska 
del har vi gjort i grundskolans senare år på två skolor i norra Sverige. Vår 
undersökning genomförde vi genom att intervjua verksamma matematiklärare på 
skolorna. Genom intervjuerna har vi tagit reda på hur lärarna har organiserat och ser 
på nivågrupperad matematikundervisning. De slutsatser vi dragit av denna studie är 
att nivågrupperad matematikundervisning är ett komplext problem som innebär både 
möjligheter och problem. Vidare så framkom det i vår undersökning att det inte finns 
någon generell lösning på hur man ska differentiera på ett bra sätt, däremot en mängd 
faktorer att tänka på.     
 

 
Nyckelord: Differentiering, Lpo94, individualisering, matematik. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

I dagens svenska skola är det en rad olika förhållanden som gjort att klasser ofta har 

större variationer bland elever än tidigare. I en klass finns det inte två elever som är 

lika. Variationer i elevers begåvning, ambitioner och intresse kan vara stor. Tidigare 

löste man detta med hjälp av en organisatorisk differentiering, med det menas 

exempelvis att elever delades in i olika grupper beroende på begåvningsnivå. Ett 

exempel på detta är allmän och särskild kurs som fanns både i engelska och 

matematik när vi själva gick i grundskolans senare år. Den allmänna kursen var en 

mindre och något lättare kurs medan särskild kurs var större och undervisningen 

bedrevs i ett högre tempo. Dessa kurser försvann i och med tillkomsten av Lpo94. En 

annan vanligt förekommande situation förr var att elever lyftes ur sin vanliga klass i 

ett eller flera ämnen för att undervisas av speciallärare, 1972 kom ungefär 40 procent 

av alla elever i kontakt med specialundervisning.1 Idag ska alla elever i den mån det 

är möjligt ha undervisning i sin fasta klass som de tillhör. Differentieringen idag ska 

till största delen vara pedagogisk och bedrivas i helklass.  

 

Ett ord som starkt förknippas med dagens skola och som nämns i Lpo94 är 

individualisering. De betonar alltså att man ska ta hänsyn till elevers olikheter. Alla 

elever omfattas dock av samma mål. Det finns mål som eleverna skall uppnå samt 

mål som de skall sträva mot under grundskolan. Eftersom alla elevers väg till att nå 

målen är olika är det inte möjligt att utforma en likadan undervisning för alla elever.  

 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen i utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla.”
2
 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov.”
3
 

 

Någon form av differentiering måste alltså till för att alla eleverna skall nå målen och 

bli godkända i sin utbildning. Ett sätt att möjliggöra detta anses på många skolor vara 

                                                 
1 Wallby mfl. 2001: 30 
2 Lpo94: 6 
3 Ibid: 6 
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nivågruppering, med uttalad avsikt att anpassa undervisningen efter vars och ens 

förutsättningar.4 Många skolor väljer alltså att ta hänsyn till elevers olikheter i 

förmåga och förutsättningar genom att nivågruppera matematikundervisningen.  

 

Att dela in elever i grupper efter prestation ses av många som ett bra sätt att göra 

undervisningen mer effektiv och ett sätt att nå goda kunskaper i ämnet. Det ger alla 

grupper de bästa förutsättningarna. Kritikerna menar dock att det finns för många 

risker och svårigheter med nivågruppering. Det finns bland annat en risk att man 

diskriminerar elever som inte uppfattas som skolanpassade samt att elevens självbild 

kan påverkas negativt.5 

 

Vi har själva tillbringat vår verksamhetsförlagda del av vår utbildning i grundskolans 

senare år på skolor där de valt att nivågruppera matematikundervisningen. Därav har 

vårt intresse väckts för grupperingar inom ämnet matematik. 

 

1.1 Definition av nivågruppering och differentiering 

 

I detta arbete nämner vi ofta ordet nivågruppering, vår definition av begreppet 

nivågruppering är följande: ”en indelning av individer som placeras i en grupp och 

antas ha samma förutsättningar för lärande”.  

 

Ett annat uttryck som vi ofta använder oss av är differentiering och med det menar vi: 

”att undervisningen utformas olika för olika elever”. I det här sammanhanget finns 

det två olika typer av differentiering, inre och yttre differentiering. Med yttre 

differentiering avses här en gruppering som regleras av de nationella styrdokumenten 

för skolan eller andra organisatoriska uppdelningar. Med inre differentiering avser vi 

grupperingar för lärande som beslutats lokalt utan att regleras i skollag eller läroplan.6 

Inre differentiering (pedagogisk differentiering) innebär att läraren individualiserar 

undervisningen inom klassens ram så att eleverna kan arbeta på många olika nivåer.7 

 

 

                                                 
4 Wallby mfl. 2001: 57 
5 Se bland annat: Wallby mfl. 2001: kap 4 och Persson 2001: kap 6 
6 Walby mfl. 2001: 36 
7 Hadenius 1990: 27 
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1.2 Differentieringen ur ett historiskt perspektiv 

 

Den allmänna folkskolan tillkom i Sverige 1842. Den innebar att alla barn skulle ges 

rätt till undervisning. Tidigare var det bara mellan- och överklassens barn som hade 

tillgång till någon form av undervisning. Varje socken var tvungen att hålla minst en 

skola, men någon skolplikt fanns dock inte ännu. Folkskolan har beskrivits som en 

fattigskola med uppgift att lära ut förnöjsamhet, eftersom den var riktad till de barn 

som inte sedan tidigare hade en ordnad skolgång.8 Den styrande folkskolestadgan 

innehöll bland annat föreskrifter för särskiljande av elever i form av en minimikurs 

för fattiga och obegåvade elever. Den innehöll endast skrivning, räkning, 

kristendomskunskap och kyrkosång.9  

 

År 1878 införde man normalplan i folkskolan, detta var en motsvarighet till vår tids 

läroplaner. Denna normalplan skapade förutsättningar för folkskolan att delas in i 

klasser. Den innehöll även bestämmelser och krav för flyttning från årskurs till 

årskurs. Det betydde att skolorganisationen krävde att eleverna uppfyllde vissa 

kunskapskrav för att kunna flyttas upp till en högre årskurs10. Uppfyllde inte eleven 

kraven så fick man helt enkelt gå om klassen. 

 

Under 1800-talet var skolväsendet ett konsekvent parallellskolesystem. Det innebar 

att samhället erbjöd en viss sorts bildning åt en del barn och en annan åt andra. De 

förmögnas barn gick i särskilda privata skolor, arbetarnas och böndernas barn gick i 

folkskolan. Att studera i folkskolans regi var ingen större merit för att antas på den 

tidens läroverk. De barn som skulle läsa vidare, främst pojkar i de övre 

samhällsskikten gick överhuvudtaget inte i folkskolan.11 

 

I början av 1900-talet började man för första gången använda särskiljande av elever 

med hjälp av intelligenttest. Denna metod fick snabbt genomslagskraft och spred sig 

över landet. Dessa tester gav ökade argument för en vidgad differentiering och ökad 

undervisning i hjälpklass. Andelen barn som ansågs hjälpklassmässiga ökade mycket 

                                                 
8 Liljeqvist 1994: 218 
9 Skolverket rapport 270: 17 
10 Ibid: 18 
11 Wallby mfl 2001: 19 
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kraftigt. Testen gav per definition ”Argument för särskiljande genom att ta fasta på 

vissa egenskaper som den enskilde individen saknade.”12 

 

Svenskt 1950 och 1960-tal beskrivs som de genomgripande skolreformernas tid. Då 

gjordes en radikal omstrukturering av skolsystemet. Folkskolan och realskolan 

sammanfördes till en enhetsskola för alla, grundskolan. Skolkommissionen lade i 

mitten på 1900- talet den idémässiga grunden till den nya demokratiska skolan.13 Vid 

den här tidpunkten stod samhällsmålen i fokus. Man ville bort från 

parallellskolsystemet, man ville även skjuta upp tidpunkten för när elever skulle 

differentieras. Detta var ett led i den strävan man hade om ökad demokrati och 

jämlikhet i samhället. Man ansåg det nödvändigt att förändra skolan för att minska 

orättvisorna i samhället.14 Visionen om en skola för alla började växa fram. 

Skolkommissionen ville demokratisera skolväsendet bland annat genom att skapa 

bättre möjligheter för eftersatta grupper. Enligt förslagen så skulle klasserna i den nya 

enhetsskolan vara odifferentierade. Klasserna skulle hållas samman från årskurs ett 

till årskurs åtta och eleverna skulle inte grupperas utifrån skilda förutsättningar. Det 

stöd som vissa elever var i behov av skulle ges i form av individualisering av 

undervisningen. Klassen skulle vara sammanhållen och eventuellt stöd skulle då ske 

inom klassens ram eller i anslutning till den.15 

 

Dessa förslag som skolkommissionen gav i mitten av 1900- talet innebar således 

början av de stora skolreformerna på den obligatoriska skolans område. I förslagen 

kan man se den riktningsförändring inom utbildningsväsendet som senare skulle 

utvecklas till en skola för alla. Det gällde dock inte alla elever. Det ansågs fortfarande 

önskvärt med en fortsatt segregering av de elever som ansågs minst begåvade. Man 

ansåg att dessa elever kunde få en mer harmonisk skolgång genom att gå i 

hjälpklass.16   

 

1950 fattade Sveriges riksdag ett beslut om att en nio-årig grundskola skulle införas 

men att man först skulle genomföra en tio-årig försöksverksamhet. Det tillsattes en 

skolberedning för att utvärdera försöken och lägga fram förslag till hur man kunde 

                                                 
12 Skolverkets rapport 270: 22 
13 Wyndman 2000: 28 
14 Wallby mfl 2001: 33 
15 Skolverket rapport 270: 24 
16 Persson 2001: 15 
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organisera den obligatoriska grundskolan. Beslut om skolans organisation skulle tas 

vid 1962 års riksdag. Ett problem som var en av de största frågorna under 

försöksverksamheten var differentieringsfrågan. Hur skulle man klara av 

undervisningen i sammanhållna klasser i nio år. Det som ansågs vara mest kritiskt var 

matematikämnet.17 

 

Vid ett historiskt möte i Visby 1960 där samtliga partier var närvarande kom man till 

sist överens om den stora stridsfrågan som varit under hela skolreformperioden, 

differentieringen. För vilka ändamål och på vilka grunder som barn skulle grupperas. 

Det blev en kompromiss som gav ett komplicerat högstadium med många 

valmöjligheter. Det blev dock grunden till ett riksdagsbeslut 1962. Den första 

läroplanen kunde börja användas och grundskolan var införd.18 

 

1962 års grundskolebeslut innebar således ett stort steg i riktning mot en enhetlig 

grundskola. Folkskolan, realskolan och flickskolan skulle avvecklas för att ersättas av 

den nio-åriga grundskolan. Detta beslut medförde att det sekelgamla 

parallellskolsystemet avskaffades. Högstadiet var dock fortfarande inte helt 

sammanhållet. Det var konstruerat så att årskurs sju och åtta var sammanhållna för att 

sedan linjedelas i årskurs nio. Årskurs nio var indelat i nio olika linjer. Endast en var 

gymnasieförberedande (9 g). I slutet på 1960 talet valde två av tre elever den linje 

som var gymnasieförberedande. Detta innebar att vissa inriktningar inte gick att 

genomföra på grund av ett allt för litet elevunderlag. Kraven på ett helt sammanhållet 

högstadium ökade med den starkt växande vänstervågen. Ett par år senare vid 1969- 

års läroplansrevision upphörde linjedelningen helt. Grundskolan blev en enhetsskola 

fullt ut.19 Tanken med den upphävda linjedelningen var att eleverna skulle undervisas 

tillsammans hela skolgången i socialt blandade och helt odifferentierade klasser.20 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Wallby mfl 2001: 25 
18 Unenge 1999: 41-42 
19 Richardson 2004: 122 
20 Jonsson, Ahlström 1981: 17 
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1.3 Grundskolans reformering och införandet av alternativkurser 

 

Grundskolans reformering under 1960- talet med en ny läroplan (Lgr62) och en ny 

organisation innebar problem. Den examensinriktade realskolan och den gamla 

folkskolan slogs samman och skulle i det närmaste vara odifferentierad.21 Det 

föreskrevs i Lgr62 att eleven skulle stå i centrum och alla elever skulle hjälpas att nå 

en allsidig utveckling inom ramen av en skola för alla. Det uttrycks i läroplanen på 

följande sätt: 

 

”I en skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den enskilda 

elevens intresse och förmåga, måste kraven på prestationerna inom 

samma klass variera. Väsentligt är, att alla får en positiv grundinställning 

till studierna…”
22

 

 

”Läraren måste därför så långt möjligt söka bilda sig en allsidig 

uppfattning om varje elev och individualisera undervisningen. Detta 

tillhör de mest angelägna läraruppgifterna om skolan skall kunna ge varje 

elev den hjälp till utveckling som bäst svarar mot hans anlag och 

möjligheter.”
23

 

 

Det svåraste problemet blev att finna rätt metodik och arbetsformer i de heterogena 

klasserna. Elever med särskilda svårigheter hamnade i bakgrunden. Lärarna 

förväntades att inom klassen kunna individualisera undervisningen. Man förväntade 

sig att samma innehåll skulle behandlas i undervisningen med olika metoder. Detta 

skulle ske med olika studietakt och därmed medföra att alla elever når goda resultat. 

Detta medförde att lärarna ställdes inför en stor utmaning som de saknade tidigare 

erfarenheter av eller var utbildade för. 24 Skolkommissionen hade dock förslag om 

hur exempelvis matematikundervisningen kunde differentieras.  

 

”I matematik är det möjligt att låta alla arbeta med samma kursmoment. 

En elev nöter in de behandlade räkneprinciperna med hjälp av exempel, 

som ställer obetydliga krav på begåvning för ämnet. En annan elev, som 

                                                 
21 Richardson 2004: 180 
22 Lgr62: 17 
23 Lgr62: 20 
24 Richardson 2004: 180-181 
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är matematiskt begåvad, får inom samma avsnitt räkna 

tillämpningsexempel av högre svårighetsgrad, möjligen också i ett större 

antal.”
25

  

 

Pedagogisk differentiering skulle alltså ersätta den organisatoriska differentieringen 

genom att arbetsformer och stoff skulle anpassas till varje enskild individ.26  

 

Någon helt odifferentierad undervisning och en skola för alla var det dock inte i 

verkligheten. De svaga eleverna som av en eller annan anledning hade svårigheter 

med den vanliga undervisningen i skolan hänvisades till någon specialklass. De 

argument som framfördes var att man inte ville knäcka självtilliten hos eleven samt 

ge eleven trygghet.27 

 

”Specialundervisning är att betrakta som en naturlig hjälpåtgärd, som 

erbjuds de elever, som på grund av miljö- eller arvsbetingande fysiska 

eller psykiska orsaker företer sådana avvikelser beträffande utveckling 

och mognad, att de ej utan risk för komplikationer kan undervisas i de 

vanligaste klasserna, samt till dem som på grund av speciella svårigheter 

behöver sådan särskild specialundervisning, som ej kan meddelas inom 

den vanliga klassundervisningens ram.”
28

 

 

En metod för att komma runt differentieringsproblemet då enhetsskolan infördes på 

försök i början på 1950-talet var att skapa alternativkurser. Man ansåg att steget var 

oerhört långt, ur differentieringssynpunkt, att gå från parallellskolesystemet till en 

helt sammanhållen utbildning.29 Det förekom en hel del diskussioner på både 1940 

och 50-talen om hur länge man kunde skjuta upp differentieringen. Hur skulle man 

kunna ta tillvara på realskolans gamla elever i den nya ”skolan för alla” på bästa sätt? 

Experter var eniga om att grundskolans tillkomst inte fick gå ut över de bästa 

eleverna. Man kom fram till att nybörjare var lätta att individualisera och således 

behövdes en tidig differentiering, alternativkurser (allmän och särskild kurs) var då ett 

bra medel för att behålla den elitiska skoltraditionen vid liv samtidigt som man ville 

                                                 
25 Unenge 1999: 36 
26 Persson 1998: 4 
27 Skolverket rapport 270: 26-27 
28 Lgr 62: 62 
29 Jonsson, Ahlström 1981: 20 
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ge den stora massan viss orientering.30 Först och främst gällde det att utbilda de som 

skulle ha sökt sig till realskolan. Alternativkurserna byggdes försöksvis in i 

enhetsskolan på 1950-talet och blev formella år 1955. Dessa alternativkurser förekom 

endast i språk och matematik, man ansåg dessa ämnen mer krävande än de övriga. 31 

Realskolans kursplan blev särskild kurs för årskurs 7-9 medan den lättare allmänna 

kursen uppstod ur folkskolans kursplan.32 

 

Skolmyndigheter har vid upprepade tillfällen i princip tagit avstånd från 

alternativkurserna, men inför läroplanen som tillkom år 1962 så motiverades de på 

följande sätt: 

 

”Ett helt odifferentierat högstadium skulle, för att över huvud taget nu 

kunna genomföras ställa sådana anspråk på förnyelse av den pedagogiska 

metodiken, förbättring av lärarnas resurser, förnyelse av 

läroboksbeståndet och hjälpmedel i övrigt som för närvarande knappast 

är möjligt att realisera”.
33

 

 

Av den anledningen så satsade man fram till 1960-talets slut oerhörda resurser för att 

få fram läromedel som var individualiserade.34 

 

I den senare formen av differentiering (alternativkurser), till skillnad från den 

tidigare, väljer eleverna själva mellan allmän och särskild kurs. Detta medför att valet 

i hög grad hängde samman med en mängd bakgrundsfaktorer hos eleverna såsom 

kön, socialgruppstillhörighet och tidigare skolprestationer. Denna organisatoriska 

differentiering kvarstod en bra bit in på 1980-talet i ämnena matematik och 

engelska.35 

 

Ambitionerna för de övriga eleverna som hörde till den stora massan var att 

”åtminstone hjälpligt överbrygga en gammal bildningsklyfta”, att ge dem en viss 

grund att stå på så att de vid senare ålder lättare kunde vidareutbilda sig. Vid 

                                                 
30 Jonsson, Ahlström 1981: 21 
31 Ibid: 20 
32 Unenge 1999: 42 
33 SOU 1961, nr 30:291 
34 Jonsson, Ahlström 1981: 23 
35 Ibid: 33-38 
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tidpunkten då enhetsskolan bildades så ansåg man att undervisning bedrevs bäst i 

homogena grupper, detta var man angelägen om att upprätthålla.36 

 

I Lgr80 fanns en fast organisatorisk nivågruppering kvar i och med alternativkurserna 

allmän och särskild engelska och matematik. I övrigt avvisades nivågruppering som 

sträckte sig längre än en termin. De lägst presterande eleverna ansågs vara förlorare 

på nivågruppering och det var något som inte var önskvärt. Det finns utskrivet i 

Lgr80:37 

 

”...om en sådan grupp blir bestående under en längre tid kan den påverka 

elevernas självuppfattning. En gruppering av detta slag leder också lätt 

till att anspråksnivån anpassas nedåt, vilket medför att eleverna, trots att 

syftet varit det motsatta, får sämre kunskaper än i blandade grupper.”
38

 

 

I Lgr80 betonades individualisering som metod för att organisera i klassen: 

 

”Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla 

arbetet. Det innebär en anpassning av stoffet till olika elever, en 

intresseindividualisering. Det innebär också att olika elever får olika lång 

tid för att lära sig något. Ett och samma arbetssätt passar inte alla elever. 

Också arbetssättet måste individualiseras inom de ramar som kravet på en 

allsidig träning ger. Det finns inget studiesätt, som är bäst för alla 

elever.”
39

 

 

Det framgår också i Lgr 80 att: ”specialpedagogiska åtgärder inte får låsas till någon 

speciell organisationsform t ex särskild undervisningsgrupp och särskild 

undervisning”. Som organisatorisk differentieringsform skall man alltså inte använda 

specialundervisning. Specialpedagogiska åtgärder skulle istället ses som en 

kvalificerad och flexibel resurs för elever som var i behov av särskilt stöd.40 

 

 

                                                 
36 Jonsson, Ahlström 1981: 21 
37 Wallby mfl 2001: 78 
38 Lgr 80: 46 
39 Ibid: 50 
40 Persson 1998: 4 
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1.4 Hur författare tolkar differentieringsfrågans utifrån Lpo94 

 

Wallby m.fl. menar att elever är olika och därför är det omöjligt att utforma 

undervisningen lika för alla, men alla elever berörs av de mål som skall uppnås och 

de mål som de skall sträva mot. Eleverna skall ges möjlighet att nå dessa mål. De är 

okontroversiellt att skolan skall ta hänsyn till elevers olikheter och det finns uttryckt i 

våra styrdokument för grundskolan.41  

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov.”
42

 

 

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 

efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga.”
43

 

 

Wallby m.fl. diskuterar vad som är förutsättningar och som enligt författarna inte är 

detsamma som förmåga.  Förutsättningar tolkar de bland annat som en 

sammanfattande benämning av förmåga, intresse, ambition, bakgrund och erfarenhet. 

De undrar också hur uttrycket anpassas till skall tolkas, vem ska avgöra elevens 

behov och vilka behov är det som undervisningen skall anpassas till? Förmåga och 

förutsättningar är svårtolkade begrepp enligt författarna. Ämneslärare på skolor anser 

sig med ledning av resultat på test kunna gruppera elever efter förmåga och de delas 

mer eller mindre in i grupper av svaga eller duktiga. På skolor anser då lärare att de 

delar in dem efter förutsättningar.44 Nivågruppering uppfattas på en del håll som ett 

självklart sätt att dela in elever och någon vidare argumentering anses ofta inte 

nödvändig.45 

 

Enligt Wallby m.fl. så ger Lpo94 inga direktiv om hur eleverna skall fördelas på 

klasser och grupper, det beslutet lämnas till varje enskild skola. En del vill införa 

nivågrupperad undervisning tidigt, andra vill undervisa klassen samlat de flesta 

                                                 
41 Wallby mfl. 2001: 57 
42 Lpo94: 6 
43 Ibid: 14 
44 Wallby mfl. 2001: 57-58 
45 Ibid: 159 
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lektioner för att nivågruppera i perioder, t ex efter diagnoser. Möjligheterna är 

oändliga enligt gällande styrdokument.46 

 

Persson menar att i dagens skola är det uppenbart att större krav ställs på lärare att 

anpassa undervisningsmetoder och innehåll till elevernas olikheter i enlighet med 

Lpo94. Den pedagogiska differentieringen kan förefalla svår att genomföra i större 

klasser. Det innebär att läraren sätter samman grupper av elever med likartade 

förutsättningar att ta till sig undervisning.47 

 

NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) skriver att den politiska aspekten 

på differentiering har tonats ned i slutet av 1900-talet. Som en konsekvens av skolans 

decentralisering har beslut angående elevgrupperingar i skolan flyttats till de enskilda 

rektorerna. Rektor är skolans pedagogiska ledare, genom att lägga beslut om 

grupperingar hos rektor så har politikerna bestämt att detta är en pedagogisk fråga.48 

 

I samband med att Lpo94 infördes lades ansvaret för hur elever skall grupperas på 

rektor: 

 

”Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av rektor.”
49

 

 

Unenge skriver att i Lpo94 anges mål som skall uppnås samt mål att sträva efter. 

Några delmål eller metodiska anvisningar till att nå målen finns inte i nuvarande 

läroplan. Unenge menar att när den nya läroplanen konstruerades av politikerna så 

gjordes det klart att den valda vägen till att nå målen (metodiken) var de 

professionella lärarnas sak att bestämma. ”Med Lpo94 kan verkligen tusen blommor 

få blomma.” Unenge menar att det egentligen inte finns några gränser för vad lärarna 

får hitta på som medel för att i sin undervisning nå målen.50 

 

 

 

 

                                                 
46 www.ncm.gu.se 
47 Persson 1998: 115 
48 NCM rapport 2001: 98 
49 SFS 1994:1194, 4 kap., 4 § 
50 Unenge 1999: 72 
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1.5 Forskningsöversikt 

 

När vi valde detta område och började studera litteraturen som vi fann intressant, 

insåg vi att differentieringsfrågan har varit i fokus för skolan under lång tid. Det har 

bedrivits åtskillig forskning inom detta område. I vår litteraturstudie så går vi igenom 

det som vi anser är viktigt och intressant kring nivågrupperad undervisning. Detta 

område är mycket komplext där de undersökningar som gjorts inte visar entydigt 

resultat. Nivågrupperingar kan ge vissa möjligheter samtidigt som de medför en del 

problem. 

 

Den forskning51 som finns visar att de medelgoda och goda eleverna drar störst nytta 

av nivågrupperad undervisning, särskilt om de ges möjlighet att läsa områden som de 

annars inte skulle komma i kontakt med under grundskolan. Förespråkare för 

nivågrupperingar hänvisar till de resultat som visar att de duktiga eleverna får större 

möjlighet att lära sig mer i nivågrupperad undervisning. För motståndare till 

nivågruppering är de centrala argumenten diskriminering, sämre undervisning och 

minskade möjligheter för elever med svårigheter. Ett av de viktigaste kritiska 

argument mot nivågruppering innebär att en placering som görs tenderar att leva ett 

eget liv, den befäster elevens position och kan påverka framtida chanser oberoende av 

senare prestationer. En avsevärd mängd forskning stöder detta.52 

 

Oakes har i sina studier visat att yttre differentiering påverkar elevernas 

självuppfattning. Eleverna i de positivt differentierade grupperna (högpresterande) 

upplever sin skolgång betydligt mer positivt än eleverna i de negativt differentierade 

grupperna (lågpresterande), Oakes menar ett detta är ett naturligt fenomen.53 En risk 

som Oakes ser med nivågruppering är att denna inte är en självklar väg mot bättre 

kvalitet i undervisningen. Andra problem som innehåll, läroplan och pedagogik 

riskerar att komma i skymundan i och med att man nivågrupperar och kategoriserar 

kunskapen.54 

 

Två forskare som det ofta refereras till i debatter om nivågruppering är Slavin och 

Kulik. Förespråkare för nivågruppering hänvisar till Kulik och motståndare hänvisar 
                                                 
51 Wallby mfl. 2001: 90-105 
52 Ibid: 90-105 
53 Persson 2001: 118 
54 Wallby mfl. 2001: 95 
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till Slavin. Dessa forskare är överens om att nivågrupperad undervisning med samma 

stoff inte medför några mätbara vinster vad gäller studieresultat. De kommer dock 

fram till olika slutsatser trots att de analyserat likartat resultat, detta beror på att de har 

olika synsätt på hur man ska tolka tidigare forskning. Kulik menar att tidigare studier 

av nivågruppering ska ses som ett tecken för att de högpresterande eleverna kan få 

fördelar i nivågrupperad undervisning. Slavin menar å andra sidan att dessa studier ej 

är tillförlitliga på grund av att de högpresterande eleverna fått en annan undervisning. 

Enligt Slavin skall skolorna undvika nivågruppering på grund av dess nackdelar 

eftersom man inte kan påvisa nivågrupperingens fördelar. Kulik menar dock att 

eftersom de högpresterande eleverna drar nytta av nivågruppering så skall man 

tillämpa detta.55 

 

En allmän uppfattning bland lärare är att gruppstorlek och gruppsammansättning har 

en bestämd inverkan på undervisningen och därmed elevernas tillägnande av 

kunskap. Små och homogena grupper anses fördelaktigt, då får man möjlighet att 

fokusera på de svaga eleverna i större utsträckning. Denna uppfattning är felaktigt 

men däremot inte så uppenbar.56 Många undersökningar57 har visat att gruppstorleken 

inte har något samband med elevernas prestationer. Detta kan man hänvisa till att de 

uppmätta resultaten gjorts med standardprov, en mätning av basfärdigheter utan att 

hänsyn tagits till undervisningens innehåll och gestaltande. Om då standardproven 

inte avspeglar det innehåll som undervisningen haft så saknar de validitet. 

 

De resultat man fått i studier av nivågrupperingar58 relateras ofta endast till 

grupperingen men i praktiken är inte undervisningen lika i de olika grupperna. De är 

på så vis inte bara effekten av en gruppering som jämförs utan också en påverkan av 

olika undervisningsmetoder, material och lärares förväntningar. 

 

Loveless59 visar i sina studier att de lägst presterande eleverna lär sig bättre i 

heterogena grupper medan medel- och högpresterande elever lär sig bäst i homogena 

grupper. Han menar då att om man genomför nivågruppering på ett bra och medvetet 

sätt kan det få goda effekter, men då måste särskild hänsyn tas till eleverna i de 

                                                 
55 Wallby mfl. 2001: 105 
56 Jonsson, Ahlström 1981: 24-25 
57 Ibid: 24-25 
58 Wallby mfl. 2001: 85 
59 Wallby mfl. 2001: 90-91 
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lågpresterande grupperna, de måste ges god undervisning och utmaningar. En annan 

forskare, Dahllöf, har kommit fram till samma slutsats i sina studier, dock på 

teoretiska grunder.60 

 

Forskarna Goldberg och Gardner förespråkar en undervisning som är anpassad till 

och når alla elever i klassen.61 De menar att man inte ska ha speciell undervisning 

enbart till de svagt presterande eleverna utan att klasserna ska vara heterogent 

sammansatta. Goldberg anser att den största faran med att särbehandla elever med 

svaga förutsättningar ligger i att läraren sänker ambitionsnivån för dessa grupper. 

 

1.6 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur två skolor i norra Sverige valt att 

organisera nivågrupperad matematikundervisning, vad lärarna har för inställning till 

nivågruppering och vilka undervisningsmetoder som tillämpas i grupperna. Vi 

undersöker även hur lärare tolkar vad Lpo94 säger om nivågruppering. 

 

Utifrån detta syfte så har vi formulerat två konkreta frågeställningar: 

 

• Hur har våra två skolor organiserat nivågrupperad matematikundervisning? 

• Vilken syn har lärare på nivågrupperad matematikundervisning? Vilka 

argument har de för och emot? Hur tolkar lärarna styrdokumenten gällande 

nivågruppering? 

 

                                                 
60 Jonsson, Ahlström 1981: 42 
61 Persson 2001: 114-115 



 18 

2. Metod 

 

Här nedan beskriver vi vilken metod vi använde oss utav och hur vi genomförde vår 

undersökning. 

 

2.1 Val av metod 

 

För att få en djupare inblick i hur nivågrupperad matematikundervisning kan 

organiseras idag så har vi valt att göra intervjuer med matematiklärare vid två olika 

skolor. Denna studies empiriska del har sin utgångspunkt på två skolor i norra 

Sverige. Intervjuerna ska vara av kvalitativ art där våra frågeområden är bestämda i 

förväg medan följdfrågorna kan variera, detta beror på hur den intervjuade svarar och 

vilka aspekter denne tar upp. Syftet med vår kvalitativa intervju är att få ett så 

uttömmande svar som möjligt, därav valet att anpassa frågorna så att intervjupersonen 

får möjlighet att ta upp allt den har på hjärtat.62 Intervjuerna genomförs på 

informanternas arbetsplatser i enrum för att vi skall få tala med de i lugn och ro och 

gå lite djupare med våra frågor.63  

 

2.2 Urval och genomförande 

 

Informanterna som ingick i denna studies empiriska del är alla verksamma lärare i 

matematik och har arbetat som lärare mellan sex och 40 år, fyra män och två kvinnor. 

Vi dokumenterade intervjuerna med bandspelare. Detta gjorde vi för att ingen 

information skulle gå förlorad samt att vi skulle kunna uppmärksamma 

informanternas verbala kroppsspråk såsom tonfall, gester, hållningar och 

ögonrörelser.64 Dessa faktorer kan vara viktiga för att förstå vad som sägs under 

intervjun. Vi valde medvetet att inte sitta mitt emot informanten eftersom det kan vara 

tröttsamt att hela tiden ha ögonkontakt, vi placerade oss därför på ett behagligt 

avstånd snett emot denne.65 Vi frågade om informanternas tillåtelse till att vi använde 

                                                 
62 Johansson 1996: 25 
63 Ely 1993: 65 
64 Ely 1993:75 
65 Widerberg 2002: 93 
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oss av bandspelare under intervjun och upplyste dem om att det bara var vi som 

skulle lyssna på inspelningarna.66 

 

I god tid före intervjuerna kontaktade vi samtliga informanter där vi berättade om vår 

studies syfte och intervjuns tillvägagångssätt. Vi valde att skriftligen delge våra 

informanter huvuddragen i vår studie samt huvudområdena som vi skulle behandla, 

de gavs då möjligheten att tänka igenom och förbereda sig för intervjun. Det är viktigt 

att informanterna får bra information före mötet så att de känner förtroende till oss, de 

kan då ge sin personliga syn och presentera sina personliga ställningstaganden på ett 

uppriktigt och ärligt sätt.67 

 

Intervjufrågorna bestod av fem huvudområden som behandlades under samtliga sex 

intervjuer. Innan intervjuerna så valde vi att göra förintervjuer för att kontrollera våra 

frågeställningar. Gör man det så upptäcker man att det är rätt svårt att ställa goda 

uppföljningsfrågor och att vara lyhörd. Ett vanligt fel som vi ville undvika är att man 

inte lyssnar ordentligt vad den intervjuade säger utan tänker för mycket på nästa fråga 

man ska ställa. Efter förintervjuerna gick vi tillsammans igenom vad som fungerade 

bra respektive mindre bra, detta gjorde vi för att träna upp vår intervjuförmåga.68  

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i samtliga fall. Detta 

faktum gav oss värdefull information både i själva intervjusituationen och i analysen 

som följde. Intervjuerna genomfördes under informanternas håltimmar/planeringstid 

och det medförde att vi hade begränsad tid till förfogande.69  

 

Vi genomförde intervjuerna på varsin skola där vi sedan tidigare var bekanta med de 

lärare som deltog i vår studie.  

 

Vid intervjuerna valde vi att låta informanterna berätta fritt om varje huvudområde, vi 

ställde sedan följdfrågor i varierande grad vid de olika intervjuerna beroende på de 

svar vi fick. En svårighet som vi upplever är att hålla tyst och invänta informantens 

funderingar, det är lätt att gå in och påverka svaren när man saknar erfarenhet av 

intervjuer. Detta var något vi hade i åtanke och försökte undvika i största möjliga 

                                                 
66 Johansson 1996: 25 
67 Ibid: 25-27 
68 Widerberg 2002: 102 
69 Ibid: 106-107 
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mån.70 Vi valde att ställa en del öppna frågor för att få så värdefull information som 

möjligt.71 I och med att vi ställde samma huvudfrågor till samtliga informanter i 

studien så kan vi säga det var en flexibelt strukturerad intervju.72 Detta gjorde vi för 

att vi ville få tillfredställande och passande svar på våra nyckelfrågor utan att för den 

skull vara fastlåst vid ett visst tankemönster.  

 

De bandade intervjuerna skrev vi ner ordagrant för att kunna tolka och sammanfatta 

resultatet. 

 

2.3 Metoddiskussion 

 

Eftersom vi inte har tidigare erfarenhet av intervjuer som undersökningsmetod så 

innebar det att vi stötte på en del svårigheter. Vi tyckte till en början att det var svårt 

att ställa följdfrågor vid rätt tillfällen och detta kan ha gjort att vi missade en del 

viktig information, detta är ett vanligt fenomen för nybörjare.73 Det kan också lätt 

hända att intervjun svävar ut och inte behandlar det som var tanken från början, att 

hålla den man intervjuar till ämnet i fråga kan vara komplicerat. Vi upplevde en 

förbättring av vår intervjuteknik under de sex intervjuerna, under de senare 

intervjuerna hade vi allt lättare att styra informanterna tillbaka till huvudspåret. Vi 

hade vid de tidiga intervjuerna stor nytta av de förintervjuer vi gjort, detta för att få ett 

så bra resultat som möjligt.74  

 

Vi tyckte att en intervjustudie till vår empiriska del av undersökningen var mest 

lämplig för att besvara de två frågeställningar som är av empirisk art. Ett problem 

med intervjustudier som är svår att komma ifrån är att informanterna kan ge oss den 

information de tror vi är ute efter och inte egentligen svarar uppriktigt och ärligt vad 

de tycker. 

 

                                                 
70 Sandal 1997: 35 
71 Ely 1993: 72 
72 Ibid: 75 
73 Ely 1993: 71-74 
74 Ibid: 71-74 
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Under intervjuerna försökte vi skapa följsamhet och betraktade informanten som 

medskapare till intervjuns resultat.75 De allra flesta älskar att tala om sig själva, bara 

de får chansen. Den chansen försökte vi i allra högsta grad ge informanterna.76 

                                                 
75 Sandal 1997: 35 
76 Widerberg 2002: 101 
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3. Resultat 

 

Vi kommer nu att redogöra för undersökningens resultat. Resultatet är uppdelad i fem 

kategorier: organisation, gruppsammansättning, undervisningen, eleverna och lärares 

uppfattningar oberoende av skola.   

 

3.1 Resultat från vår empiriska undersökning av två skolor 

 

Denna empiriska undersökning har sin utgångspunkt i två skolor i norra Sverige. På 

båda skolorna har man valt att nivågruppera sin matematikundervisning. Vi kallar 

skolorna för Glimmerskolan och Flintaskolan. Skolorna och lärarnas namn är 

fingerade. 

 

Glimmerskolan är en 7-9 skola med 220 elever. På Glimmerskolan har vi intervjuat 

tre lärare: Maria, Erik och Irina.  Dessa tre är utbildade matematiklärare och 

undervisar både lågfarts- och normalfartsgrupper i matematik. 

 

Flintaskolan är också en 7-9 skola som har 270 elever. Vi har intervjuat tre lärare på 

Flintaskolan: Simon, Martin och Jonas. De är alla tre utbildade matematiklärare och 

de undervisar var sin grupp i årskurs nio. 

 

De resultat vi fått från intervjuerna har vi delat in i fem olika kategorier:  

  

• Organisation 

• Gruppsammansättning 

• Undervisning  

• Eleverna  

• Lärares uppfattningar oberoende av skola 

- Tolkningar av styrdokument 

- Upplevda för- och nackdelar med nivågruppering 

 

Vi redovisar varje kategori för sig vilket gör det lätt att se likheter och skillnader 

mellan de två skolorna.  
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3.1.1 Organisation 

 

Här beskriver vi hur de två skolorna har organiserat nivågrupperad 

matematikundervisning.  Vem som fattade beslutet och vilket syftet var. 

 

På Flintaskolan har de valt att nivågruppera matematikundervisningen enbart i årskurs 

nio. Då dessa elever som nu går i årskurs nio gick i årskurs sju och åtta, bedrev de 

traditionell undervisning med tre lärare fördelade på två grupper. Eleverna var då 

indelade enligt klasslistan och grupperna var på så vis heterogena. En av de tre 

lärarna hade tidigare positiv erfarenhet av nivågrupperad matematikundervisning och 

övertygade de övriga om att införa detta på skolan. Lärarna hade tidigare diskuterat 

om att införa nivågrupperad matematikundervisning och nu kom de äntligen ”till 

skott”. Beslutet om att nivågruppera fattades av lärarna. I slutet av årskurs åtta 

bestämde sig därmed lärarna för att nivågruppera matematikundervisningen under 

kommande läsår. Lärarna delade då in eleverna i tre homogena grupper i slutet av 

årskurs åtta. 

 

Dessa grupper kallades för stora, mellan och lilla gruppen. Lärarna presenterade idén 

om nivågruppering för eleverna och deras föräldrar under utvecklingssamtalen i 

årskurs åtta. De mötte inget motstånd angående idén att nivågruppera 

matematikundervisningen. Syftet med nivågrupperingen var att de lite svagare 

eleverna som inte tyckte det var så kul med matematik skulle få bli en mindre grupp 

och försöka klara målen för godkänd i matematik i slutet av årskurs nio. Ett annat 

syfte var att använda resurserna så bra som möjligt, exempelvis genom att ge de 

duktiga eleverna så bra kunskaper som möjligt inför gymnasiet. Lärarna kom överens 

om vilka grupper de sedan skulle undervisa i och de försökte utnyttja varje lärares 

speciella egenskaper på bästa sätt. 

 

På Glimmerskolan har de valt att nivågruppera matematikundervisningen i samtliga 

årskurser. Det finns tre klasser i vardera årskurs sju och  nio och de är parallellt 

schemalagda i ämnet matematik. Dessa är indelade i tre normalfartsgrupper och en 

lågfartsgrupp som består av elever från samtliga tre klasser i respektive årskurs. 

Lågfartsgruppen är en mindre grupp som består av cirka tio elever från alla tre 

klasser. Eleverna i denna grupp har av en eller annan anledning själva valt att gå i en 
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mindre grupp. I årskurs nio finns det möjlighet för dem som söker extra utmaningar 

att gå i högfartsgrupp en gång i veckan. 

 

I årskurs åtta är de fler elever till antalet och dessa är fördelade på fyra klasser. Av 

schematekniska skäl gick det inte lägga matematiklektionerna parallellt med varandra 

för samtliga klasser. På grund av detta har klasserna parallell lagts två och två vad 

gäller matematikundervisningen, detta innebär att det i årskurs åtta finns fyra 

normalfartsgrupper och två lågfartsgrupper. I varje lågfartsgrupp finns det således 

elever från två olika klasser. 

 

På Glimmerskolan har de valt att nivågruppera matematikundervisningen med 

främsta syfte att så många som möjligt ska nå godkänt i matematik i årskurs nio. De 

vill även ge de duktiga eleverna en chans att utveckla sig. Matematiklärarna på 

Glimmerskolan har tillsammans med rektor beslutat hur matematikundervisningen 

skall organiseras. 

 

3.1.2 Gruppsammansättning 

 

Här beskriver vi hur gruppsammansättningen gjordes, på vilka grunder de tillkom 

samt elevernas inflytande över grupperingen. 

 

Flintaskolans lärare gjorde gruppsammansättningen i slutet av årskurs åtta. Den 

baserades på vad de presterat i årskurs sju och åtta med utgångspunkt på tidigare 

prov, betyg och hur de arbetade på lektionerna. De tog även hänsyn till hur eleverna 

fungerade tillsammans i grupp. Lärarna gick igenom elev för elev och placerade in 

eleverna i tre olika grupper, detta gjordes helt och hållet av de tre lärarna. Eleverna 

fick inte ha några önskemål om grupptillhörighet till en början. Gruppernas storlek 

blev följande: lilla gruppen fick åtta elever, mellan gruppen 17 st och den stora 

gruppen närmare 25 elever. Generellt sett så placerade lärarna vid Flintaskolan de 

elever med höga betyg i den stora gruppen, dessa elever betraktades som duktiga samt 

att de kunde jobba självständigt. Eleverna som hamnade i den lilla gruppen var lätta 

att plocka ut, de var de elever som lärarna bedömde hade problem att nå målen i 

matematik. De resterande eleverna som blev över då stora och lilla gruppen var 

sammansatta hamnade i mellan gruppen. När grupperna var klar så presenterade 
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lärarna dessa för eleverna i de aktuella klasserna i slutet av årskurs åtta. Eleverna gavs 

då möjlighet att framföra sina synpunkter angående gruppindelningen. Några enstaka 

ändringar blev det, kompisars val fick några elever att känna sig felplacerade. Några 

få elever i mellan gruppen ville prova att gå i den stora gruppen och vice versa, 

lärarna tycker att de fick bra gruppindelning i ett tidigt skede, därav få byten. 

 

Det förekom att elever ville byta grupp när den nivågrupperade 

matematikundervisningen kört igång i årskurs nio. Några få elever bytte från den 

stora gruppen till mellan gruppen, enligt Martin som undervisade mellan gruppen så 

var dessa elever ett bra tillskott i gruppen: 

 

”En del tjejer kom från den duktigaste gruppen, de kände lite stress, att 

eleverna hetsade varandra, och dessa tjejer var ett bra tillskott i 

gruppen. De peppade då de elever som var mindre motiverade i 

mellangruppen.” 

 

Läraren i den lilla gruppen, Jonas, har en elev som bytt från mellan gruppen till lilla 

gruppen och beskriver det som ett bra tillskott till gruppen: 

 

”Till och med en kille som var idrottsintresserad, som hade lite ont om tid 

för skola, om man säger så, bad att få komma till lilla gruppen för att han 

ville ha lite extra hjälp. Han ryckte upp den gruppen faktiskt flera grader 

bara med sin närvaro, de andra såg att det gick bra att jobba i det här 

gänget.” 

 

Eleverna får inte byta grupp från lektion till lektion utan måste höra sig för med 

lärarna om de anser sig placerade i fel grupp under läsåret. De får då byta grupp efter 

samspråk med lärarna. Eleverna har accepterat detta och det fungerar bra. 

 

På Glimmerskolan anger eleven, tillsammans med förälder redan i årskurs sex 

önskemål om de vill läsa i liten grupp med lägre fart i årskurs sju. De har ett 

kunskapstest i form av en diagnos i början av årskurs sju. Enligt Maria ger diagnosen 

en fingervisning om hur eleverna ligger till men det är inget utslagsgivande som 

pekar på vilken grupp eleven skall gå i. Vidare säger Maria att lärare kan 

rekommendera grupp men slutligen är det eleven själv som väljer vilken grupp den 
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ska tillhöra. Lärarna Erik och Irina säger att eleverna själva bestämmer vilken grupp 

de skall gå i, de rekommenderar inga elever att läsa i lågfartsgrupp. 

 

Gruppbyte är inget problem på Glimmerskolan eftersom grupperna läser samma 

område samtidigt, vilket gör det lätt att byta grupp. Eleverna får inte byta grupp 

lektion för lektion utan får byta efter behov under en längre period. 

 

3.1.3 Undervisningen 

 

Här beskriver vi hur undervisningen skiljer sig åt mellan de olika grupperna. Vilka 

läromedel som används och vilket stoff som behandlas. 

 

På Flintaskolan skiljer sig undervisningen åt mellan de olika grupperna. Detta på 

grund av att de olika grupperna har olika målsättningar. De använder samma 

läromedel men arbetar med olika nivåer i denna. I den stora gruppen är målsättningen 

att hålla en så hög takt som möjligt och räkna även de svåraste uppgifterna i boken. 

De använder sig även av en fördjupningsbok som innehåller lite svårare utmaningar 

för eleverna. Simon tycker att det fungerar bra med teoretiska genomgångar i den 

stora gruppen. Eleverna klarar av att arbeta självständigt och hjälper varandra mycket 

i den homogena gruppen. 

 

I mellangruppen kan man enligt Martin ha snabba genomgångar och prata matematik 

med eleverna, det är lättare att åstadkomma i homogena grupper såsom vi har. 

Målsättningen med undervisningen i gruppen är att alla skall klara godkänt, det 

bedömer Martin att de absolut har förutsättningar för. Martin har en del spontana 

genomgångar ifall han ser att flera elever har problem med samma uppgifter. Martin 

menar att det är väldigt viktigt att prata matte, det är viktigt att eleverna får höra 

begreppen och använda sig av dessa. 

 

I den lilla gruppen är målsättningen att eleverna ska försöka klara godkänt vilket gör 

att de arbetar med de lättare uppgifterna i boken och gör dessa ordentligt.  De 

använder sig även av en övningsbok med ”lätta” uppgifter. I den lilla gruppen har de 

många gemensamma diskussioner samt att de arbetar i ett lägre tempo och har många 

grundliga genomgångar. De studerar ofta saker och ting tillsammans. Enligt Jonas är 
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det relativt lätta uppgifter som bearbetas i denna grupp och eftersom de är få elever så 

kan de hålla sig relativt samlade. Till en början var det en del disciplinära problem 

vilket medförde att de pratade om annat än matematik i gruppen. Jonas har lyckats få 

eleverna att förstå, ”att när man räknar så räknar man och när man pratar så pratar 

man”. På så sätt tycker Jonas att han har fått struktur och ordning i gruppen. 

 

På Glimmerskolan använder de sig av olika läromedel i de olika grupperna. Det är 

samma läroboksförfattare men olika svårighetsgrad, en lätt bok och en svår. I den 

lättare boken är talen lite enklare, siffrorna mer tillrättalagda samt att vissa 

delmoment utelämnats. Maria anser att undervisningen inte skiljer sig så mycket åt 

mellan grupperna. Hon använder sig mycket av genomgångar och ständiga dialoger 

med eleverna oavsett vilken grupp hon undervisar i. Det som dock skiljer sig åt i 

undervisningen mellan de båda grupperna är att lågfartsgruppen får mer tid för varje 

moment eftersom vissa moment är utelämnade. En annan fördel är att om gruppen är 

mindre så får varje elev mer tid och hjälp av läraren.  

 

Irina undervisar på olika sätt beroende på om det är en lågfarts- eller 

normalfartsgrupp. Hon påpekar att i lågfartsgruppen måste man vara väldigt konkret 

och hela tiden använda exempel från elevernas närhet. I en sådan grupp arbetar hon 

mycket med laborativt material som hon själv tillverkar. I normalfartsgruppen är det 

mer traditionell matematikundervisning, där följer Irina boken i större utsträckning 

samt använder sig av mer genomgångar på tavlan.  

 

Erik anser sig inte ha någon större skillnad i sina undervisningsmetoder beroende på 

vilken grupp han undervisar i. Han anser att det stor spännvidd i båda grupperna. Erik 

påpekar att han skulle vilja ha lättare böcker till fler elever, enligt honom vill många 

elever ha svårare böcker än vad de klarar av. 
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3.1.4 Eleverna 

 

Här beskriver vi hur lärarna upplever elevernas syn på matematik samt vilkar 

förväntningar som lärarna har på eleverna i de olika grupperna.  

 

I den stora gruppen på Flintaskolan arbetar Simon som lärare. Han anser att eleverna i 

denna grupp är motiverade, mycket positiva och arbetar väldigt bra på lektionerna. 

Relativt många elever satsar på betyget mycket väl godkänt. Förväntningarna är enligt 

Simon ekvivalenta med målen. Eftersom målen i denna grupp är höga så är 

förväntningarna detsamma. Siktet är inställt på det nationella provet, det är en bra 

värdemätare hur det har gått för eleverna. 

 

Martin upplever att många elever i mellan gruppen tycker att matematik är ”pest och 

pina”. För att lära sig matematik krävs hårt arbete och det kan vara jobbigt om man är 

lat. Samtidigt poängterar Martin att han upplever att eleverna blir positivare till ämnet 

matematik när de väl har förstått, men resan dit kan vara både lång och arbetsam. 

Martin menar att förväntningar och mål är samma sak. Målet som Martin har med sin 

undervisning för gruppen är, vilket han klargjorde för eleverna, att alla i gruppen 

kommer att klara godkänt. Detta stärkte enligt Martin en del elever då de kände att de 

kommer att klara godkänt i matematik. 

 

De flesta elever i den lilla gruppen hade en negativ syn på skolan och så även på 

matematiken. De tyckte att det var svårt och tråkigt eftersom de inte har lyckats så bra 

i matematik tidigare år. Jonas anser att mål och förväntningar är samma sak. Den lilla 

gruppen räknar bara uppgifter på godkänd nivå: 

 

”… om de hade försökt på högre betyg och svårare tal så tror jag att vi 

hade spänt bågen för högt. Man kan inte gapa större än man kan svälja.” 

 

Enligt Jonas är alla elever i gruppen nöjda med denna målsättning. De är inställda på 

att försöka klara godkänt i matematik eftersom flertalet av dessa elever inte hade 

godkänt i matematik när de började årskurs nio. 
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På Glimmerskolan anser Maria att det inte är någon större skillnad när det gäller 

elevers intresse och motivation vad gäller matematik i de olika grupperna. Det är 

något som varierar från individ till individ. Det som däremot skiljer sig mellan elever 

är deras egen syn på sig själva. Många i lågfartsgruppen har en dålig självbild. Som 

lärare måste man arbeta med att förstärka elevernas syn på sig själva. Maria tror att 

hon undermedvetet har lägre förväntningar på lågfartsgrupperna, Det finns nog en 

risk att man på förhand tar bort en del material som man tror är för svår vissa elever.  

 

Irina ser en skillnad i elevers intresse och ambitioner i de olika grupperna. I 

lågfartsgruppen har eleverna en negativ inställning till matematik vilket man måste 

arbeta intensivt för att få till en förändring. Vissa elevers negativa inställning smittar 

lätt av sig till de övriga i gruppen. Irina tror sig också ha olika förväntningar på 

eleverna beroende på grupp: 

 

”När man har lågfartsgruppen vet man att det kan bli någonting annat än 

matematik”. 

 

Irina anser dock att alla kan lära sig matematik, det tar bara olika lång tid att lära sig 

för olika elever. 

 

Erik säger att de intresserade eleverna jobbar bra oavsett vilken grupp de befinner sig 

i. Man måste dock få in de elever som vill lära sig matematik in i de grupper som har 

svaga och negativt inställda elever till ämnet. Dessa kan då höja gruppen både vad 

gäller arbetsro och inställning: 

 

”Att placera de svaga och negativt inställda elever i samma grupp medför 

en risk att de drar ned varandra.” 

 

Erik tror sig inte ha olika förväntningar på de olika grupperna, det fungerar bra i båda 

även om det går långsammare i en lågfartsgrupp.  
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3.1.5 Lärarnas uppfattningar oberoende av skola 

 

Här redovisar vi hur lärarna tolkar styrdokumenten och vilka för och nackdelar de 

ser med nivågruppering. Resultaten redovisar lärarnas uppfattningar oberoende av 

skola. 

 

3.1.5.1 Lärares tolkningar av Lpo94 kring begreppet nivågruppering 

 

Simon anser att Lpo94 inte utgör något problem när det gäller nivågruppering, det är 

en öppen tolkningsfråga. Martin tror inte heller att styrdokumenten säger något om 

nivågruppering, de utgör inget hinder för nivågruppering enligt honom. Jonas 

däremot säger att man inte ska nivågruppera elever. Han säger sig tro att det i 

styrdokumenten står att nivågruppering är något man inte ska ”pyssla” med. Å andra 

sidan säger Jonas att styrdokumenten betonar att man som lärare ska individualisera 

undervisningen. Han menar att det är fritt fram att nivågruppera om man gör det 

utifrån ett individualiseringsperspektiv. Maria tolkar styrdokumentet som att det idag 

är fritt fram till att nivågruppera undervisningen. Irina har en liknande tolkning som 

Maria men tillägger att när Lpo94 tillkom så var det förbjudet att nivågruppera 

undervisningen, men nu har detta synsätt ”luckrats upp” enligt henne. Erik tror också 

att det är tillåtet att nivågruppera men man bör dock kalla det vid ett annat namn. 

 

3.1.5.2 För- och nackdelar med nivågrupperingar enligt lärare 

 

Simon anser att fördelarna med nivågrupperad matematikundervisning är att 

resurserna används på ett bra sätt. Det är lättare med genomgångar i en homogen 

grupp eftersom eleverna är på samma våglängd och därmed förstår det matematiska 

språket. Får man bara till den sociala biten och att organisationen fungerar så är 

Simon positiv till nivågruppering. Det är bättre med nivågruppering jämfört med att 

ha en helklass med en resurslärare. Det svåra är vid vilken tidpunkt man ska införa 

nivågruppering. Simon tycker det är viktigt att veta två saker om eleverna innan man 

nivågrupperar, dels hur de fungerar i gruppen/klassen och dels vad de presterat 

tidigare. Simon anser att eleverna skall ha fått minst ett betyg innan man 

nivågrupperar i matematik, då vet man var eleverna står. Av den anledningen säger 
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han att det är för tidigt att nivågruppera i årskurs sju, man vet helt enkelt för lite om 

eleverna. 

 

Den stora fördelen med nivågruppering enligt Martin är att man kan ha genomgångar 

på ett mycket enklare sätt i en homogen grupp. Man kan lägga nivån på en 

genomgång så att alla eleverna förstår. I en homogen grupp kan eleverna bli mer 

motiverade att arbeta med matematik, då alla elever är på samma nivå. De problem 

som Martin ser med nivågrupperad matematikundervisning är det organisatoriska. 

Det måste exempelvis överensstämma med mentorskap etc. Om man nivågrupperar 

finns risken att man inte träffar de elever som man är mentor för. 

 

Jonas säger att en av fördelarna med nivågrupperad undervisning är att det går lättare 

att komma tillrätta med disciplinära problem. Det har blivit hyfsad arbetsro i alla tre 

grupperna, vilket är viktigt eftersom arbetsron i dagens skola är ett problem generellt 

sätt. Jonas menar att de som påstår något annat ”har fått för bra elever”. Han upplever 

det som en fördel att eleverna får arbeta med kompisar som ligger på ungefär samma 

nivå och arbetar i samma takt. En homogen grupp ger alla elever en större chans att 

lyckas. De som arbetar i den stora gruppen får möjlighet att ”spänna musklerna” på 

riktigt, samt att eleverna i den lilla gruppen får mycket hjälp. Jonas kan i den lilla 

gruppen direkt gå in och hjälpa en elev om han upptäcker att denne har problem 

eftersom det är så få elever. En annan fördel är att frånvaron i matematiken minskat 

väsentligt. Eleverna känner sig välkomna och hemma i den grupp de tillhör.  

 

Jonas kan tänka sig att många lärare tycker att det är mindre roligt att arbeta med 

svaga elever. Detta beror på man i sådana grupper inte får tillfälle att arbeta med 

svårare uppgifter. I den lilla gruppen är det mer att få det sociala att fungera 

med/mellan eleverna. Han tycker själv att det är roligare att jobba med elever som 

står på tå och vill lära sig lite mer avancerad matematik. Är man ett bra team så kan 

man kanske växla om lite och byta grupper. Jonas ser också en mängd faror om man 

tidigt börjar med nivågruppering. En risk är då att man inte ger elever möjligheter, 

elever förändras och kan hitta motivationen längre fram. Sätter man in eleverna i fack 

alltför tidigt så tror Jonas att man hämmar och begränsar eleverna vilket vore synd. 

Jonas menar att matematik är som en spiral, allt kommer tillbaka varv på varv. För att 

få eleverna godkända i grundskolan så tror Jonas att det är ett bra system att hjälpa 

eleverna som befinner sig på sista varvet.  Något som är viktigt att tänka på när man 
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nivågrupperar undervisningen är att lärarna måste vara överens om 

arbetsfördelningen, det är helt olika arbetsuppgifter i de olika grupperna. Som lärare 

passar man för olika saker. Är man ett team och trivs med varandra så kan man få till 

det bra. 

 

Maria anser att de största fördelarna med nivågruppering är att varje elev i en liten 

grupp får mera tid med läraren.  I små lågfartsgrupper vågar eleverna blotta sig och 

berätta om de inte förstår, de kan även ta emot ”barnslig” undervisning. Har man en 

liten grupp där det är positiv stämning kan det bli riktigt bra: eleverna kan då 

utvecklas och nå väldigt goda resultat. En annan fördel är att man som lärare lättare 

kan hålla koll på eleverna i en mindre grupp. Det är viktigt att grupperingar blir bra 

och därför måste man vara flexibel. Maria påpekar dock att det lika gärna kan bli tvärt 

om. Om det sprider sig negativa signaler i gruppen så måste man snabbt vara beredd 

att göra omgrupperingar. Detta gör att hon ifrågasätter nivågrupperad undervisning. 

 

De största fördelarna med nivågrupperad undervisning som Irina för fram är även här 

att varje elev i en liten grupp får mera tid av läraren. Lyckas man få en bra stämning i 

en liten grupp så törs eleverna säga om de inte kan eller förstår. I en stor grupp 

upplever Irina att de som är svaga i matematik är rädda att skämma ut sig. Det som är 

mindre bra med nivågruppering är att elevernas självkänsla kan påverkas negativt, att 

de känner att de inte kan. En nackdel är att eleverna i en liten grupp tappar kontakten 

med dem som är bättre i matematik och därmed missar diskussions momentet i 

undervisningen. Irina syn på nivågrupperad undervisning är delad, hon anser att de 

duktiga måste få chansen att spänna bågen samtidigt som alla ska ha möjligheten att 

klara godkänt. I heterogena grupper kan man ibland känna att de bästa eleverna 

”suckar” om det går för sakta framåt. Hon menar också att om vi ska få några 

matematiker i framtiden så måste även de bästa eleverna få riktiga utmaningar. 

 

Erik ser fördelarna att man i homogena grupper kan hålla undervisning på likartad 

nivå där de bästa eleverna sporrar varandra. Erik ser dock många nackdelar med 

nivågrupperad undervisning. Det finns en risk att flera elever som har en negativ 

inställning till matematik hamnar i samma grupp vilket kan leda till att eleverna 

påverkar varandra negativt. Han upplever att nya konstellationer, med elever från 

olika klasser, leder till att det blir oroligt där elever ska ”tuppa” upp sig. Erik är emot 
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nivågruppering, han anser att den bästa matematikundervisningen bedrivs i den 

vanliga heterogena klassen där eleverna hjälper varandra. 

 

4 Diskussion 

 

Här diskuterar vi de resultat vi kommit fram till i vår empiriska undersökning som vi 

försöker knyta till tidigare studier och forskning. 

 

4.1 Diskussion och analys av resultatet 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur två skolor i norra Sverige valt att 

organisera nivågrupperad matematikundervisning, vad lärarna har för inställning till 

nivågruppering och vilka undervisningsmetoder som tillämpas i de olika grupperna. 

Detta ämne är komplicerat och det är svårt att finna några generella lösningar och få 

entydiga svar på våra frågeställningar. 

 

Differentieringsfrågan har genom tiderna setts som ett svårbemästrat problem inom 

skolan. Tidigare löste man det genom ett parallell skolsystem för att senare när 

enhetsskolan tillkom införa alternativkurser. I dagens skola ligger alla pedagogiska 

beslut hos rektor. Det är rektor som tillsammans med lärare organiserar 

undervisningen, man kan idag princip gruppera elever och klasser hur man vill. När 

Lpo94 tillkom var tanken att all organisatorisk differentiering skulle försvinna, vilket 

också skett. Den organisatoriska differentieringen har bytts ut mot pedagogisk 

differentiering. Vår uppfattning efter att ha bearbetat relevant litteratur är att det 

differentieras minst lika mycket i dag som innan tillkomsten av Lpo94. Vi upplever 

efter våra intervjuer att det i stor utsträckning läggs fokus på att få de svaga eleverna 

godkända. Anledningen till den organisatoriska differentieringen (alternativkurserna) 

som tillkom på 1950 talet var att ta tillvara på de bästa eleverna samt att ge de övriga 

eleverna en viss orientering. Vi anser självklart att man ska lägga fokus på svaga 

eleverna men samtidigt så får man inte glömma bort att ge de bästa eleverna 

utmaningar. Detta tycker vi att Flintaskolan har lyckats bra med.  
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4.1.1 Tolkningar av Lpo94 

 

Samtliga författare som vi studerat i bakgrunden är överrens om att den pedagogiska 

differentieringen har ersatt den organisatoriska. Författarna menar att Lpo94 inte ger 

några direktiv om hur elever skall fördelas på klasser eller grupper. Vid våra 

intervjuer så framkom det att de flesta lärarna var medvetna om att det 

nivågrupperingsförbud som fanns i Lgr80 inte längre gäller. Men samtidigt var de lite 

osäkra på hur man får organisera undervisningen, alla lärare utom en betonade att 

tolkningen är öppen vad gäller differentiering av elever med gällande läroplan. Det 

som förvånade oss var att ingen av lärarna påpekade att det pedagogiska ansvaret 

ligger hos rektor i och med tillkomsten av Lpo94. 

 

4.1.2 Organisation och elevsammansättning 

 

De två skolor som vi studerat i vårt arbete har organiserat nivågrupperad 

matematikundervisning på olika sätt. Glimmerskolans organisation påminner till viss 

del om de tidigare alternativkurserna. Det finns två olika grupper att välja emellan 

och valet till dessa gör eleven själv redan inför årskurs sju. Flintaskolans lärare valde 

att nivågruppera sin undervisning endast i årskurs nio, de tar avstånd från att 

nivågruppera redan i årskurs sju. 

 

Grunderna för hur gruppsammansättningen gjordes skiljer sig åt mellan de två 

skolorna. På Glimmerskolan bestämmer eleven tillsammans med förälder vilken 

grupp den ska tillhöra, detta gör de redan i årskurs sex.  Detta påminner om hur det 

var tidigare då alternativkurserna stod för den organisatoriska differentieringen, innan 

Lpo94 infördes. Lärarna organiserar således grupperna men inte elevunderlaget till 

dessa. Vi tror att om lärarna inte är inblandade i gruppsammansättningen så medför 

det att grupperna blir heterogena. Detta på grund av alla de faktorer som påverkar 

elevernas val såsom klasstillhörighet, kön och etnisk bakgrund etc. Detta stöds av 

tidigare forskning.77  

 

Vi upplever att lärarna på Flintaskolan är mer nöjda med sin organisation än vad 

lärarna på Glimmerskolan är. En anledning kan vara att Flintaskolans lärare skapade 

                                                 
77 Jonsson, Ahlström 1981: 33-38 
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homogena grupperna och förankrade idén såväl hos elever som hos föräldrar. 

Flintaskolans organisationen påminner om hur grundskolan var utformad på 1960-

talet, sammanhållen i årskurs sju och åtta för att sedan linjedelas i årskurs nio.  

 

Enligt de intervjuade lärarna på Flintaskolan blev grupperna där relativt homogena. 

Anledningen till att gruppsammansättningen blev lyckosam tror vi har att göra med 

att det var lärarna som gjorde sammansättningen, detta i ett tidigt skede helt utan 

elevernas inflytande. De fick då möjligheten att skapa homogena grupper i lugn och 

ro. Gruppindelningen baserades på tidigare prov, arbetsförmåga och hur de fungerar i 

grupp. Generellt sett så placerade de in elever med höga betyg i matematik i den stora 

gruppen och elever med problem att nå målen i den lilla gruppen. De resterande 

eleverna placerades sedan i en mellangrupp. Två av lärarna ansåg det oerhört positivt 

att få tillskott av duktiga elever såsom de fick till sin respektive grupp, å andra sidan 

så talar de om vikten av att ha homogena grupper. Vi tror de menar att de vill ha 

homogena grupper med inslag av några få starka elever som kan lyfta gruppen. Detta 

fenomen visar även tidigare forskning78 av bland annat Loveless, elever mår bra av att 

arbeta med dem som är duktigare än vad de själva är.  

 

Många lärare tror att små och homogena grupper är fördelaktigt för då kan fokusera 

på de svaga eleverna i stor utsträckning. Små och homogena grupper är något som 

lärarna i intervjustudien förespråkar, många undersökningar79 har dock visat att 

gruppstorlek inte har något samband med elevprestationer.80  

 

Redan på 1960-talet tog skolmyndigheter avstånd från differentiering. De insåg dock 

att ett helt odifferentierat högstadium var orealistiskt att genomföra på grund av att 

det skulle ställa för stora krav på metodiken, läroboksbestånd och lärares resurser. Nu 

står vi här 40 år senare och upplever samma problem. 

                                                 
78 Jonsson, Ahlström 1981: 24-25 
79 Se kap 1.4 
80 Ibid 
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4.1.3 Hur skiljer sig undervisningen åt i de olika grupperna 

 

På Glimmerskolan visade det sig att en av de tre lärarna vi intervjuat bedriver olika 

undervisning beroende på grupp. Denne menar att man är tvungen att konkretisera 

innehållet i lågfartsgruppen, detta för att eleverna skall utveckla förståelse och 

intresse för matematiken. De två andra lärarna anser sig bedriva likvärdig 

undervisning oberoende av grupp, de utelämnar däremot utvalda delar av kursen i 

lågfartsgruppen. Glimmerskolan använder sig av olika läromedel i de båda grupperna. 

I lågfartsgruppen använder de sig av en lättare bok medan normalfartsguppen 

använder sig av en svårare bok. Det finns dock en del elever i normalfartsgruppen 

som använder sig av den lättare boken.  

 

Resultatet visar att undervisningen inte skiljer sig åt mellan grupperna på 

Glimmerskolan. Då ställer vi oss frågan om man verkligen tar tillvara på de duktiga 

eleverna på ett bra sätt? Om undervisningen är likvärdig i grupperna och fokus ligger 

på de svaga eleverna så finns risken att de duktiga eleverna inte ges tillräckliga 

utmaningar. Visserligen finns det en chans för de duktiga eleverna i årskurs nio att 

fördjupa sig i ämnet, de får då en timme i veckan chansen att lära sig mer avancerad 

matematik.  

 

Flintaskolans tre lärare undervisar samma grupp under hela läsåret och har av den 

anledningen svårt att jämföra undervisningen med varandra. Vad vi kan säga utifrån 

resultatet är att undervisningen skiljer sig relativt mycket åt mellan den lilla- och stora 

gruppen. De använder sig av samma lärobok i alla grupper, men i den stora gruppen 

fördjupar de sig i högre grad samt att tempot är betydligt högre än i de andra två 

grupperna. Vi tolkar resultatet såsom att läraren i lilla gruppen konkretiserar 

materialet och har många gemensamma grundliga genomgångar. Läraren i den stora 

gruppen arbetar mer med abstrakt matematik. Båda med goda resultat utifrån deras 

respektive målsättningar. 

 

Undervisningen på Flintaskolan påminner till viss del om alternativkurserna i 

matematik, allmän och särskild kurs. Den stora gruppen har likheter med särskilt 

kurs, en fördjupad kurs i ett högt tempo. Vi tolkar det som att lilla och mellangruppen 

har likheter med dåtidens allmänna kurs, skillnaden är att eleverna inte har valt grupp 

själva. Vi tycker att lärarna på Flintaskolan har fått till en bra skillnad i 
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undervisningen. De svaga får arbeta med, för dessa elever, relevant innehåll i 

matematikkursen samtidigt som de duktiga ges utrymme till fördjupningar. 

 

Redan i utformningen av Lgr62 så fann man ett stort problem gällande metodik och 

arbetsformer i heterogena klasser. Lärarna förväntades att inom klassens ram 

individualisera undervisningen och det skulle ske med olika metoder och olika 

studietakt, tanken var att alla elever skulle nå goda resultat. Lärarna ställdes då inför 

en stor utmaning som de både saknade erfarenhet och utbildning för. Saknar vi lärare 

nu 40 år senare fortfarande erfarenhet och utbildning för att individualisera 

undervisningen i heterogena klasser i matematik? Är det en av anledningarna till att 

vi idag väljer att nivågruppera? 

 

4.1.4 Elevernas syn på matematik och lärares förväntningar på eleverna 

 

Enligt två av lärarna på Glimmerskolan så har eleverna ungefär samma syn på 

matematik vad gäller intresse och ambitioner oavsett vilken grupp de tillhör. Det är 

enligt dem en individfråga som inte kan knytas till elever i en viss grupp. En av 

lärarna tycker sig se att eleverna i lågfartsgruppen har en mer negativ inställning till 

matematik än de som går i normalfartsgrupperna. Eleverna lägger enligt den läraren 

mer fokus på annat än matematik. Något som Glimmerskolans lärare är eniga om är 

att elever i lågfartsgruppen i större utsträckning har en dålig självbild i matematik. 

Detta är något som Oakes har studerat, han ser det som ett naturligt fenomen att 

elever i svagt presterande grupper har dålig självbild. Lärarna på Flintaskolan 

upplevde dock inte att eleverna i den lilla gruppen har en dålig självbild. 

 

Flintaskolans lärare är överrens om att elevernas syn på matematik skiljer sig åt 

mellan grupperna. De elever som går i lilla gruppen har en negativ inställning till 

både skola och matematik, till en början var det en del disciplinproblem i gruppen. 

Mycket tid gick åt till att skapa ordning och trivsel i gruppen, efterhand så kunde de i 

större utsträckning ägna sig åt matematikundervisning. I mellangruppen så tyckte 

många att matematik var ”pest och pina” men de gjorde det som skulle göras vad 

gäller studier. I gruppen finns det dock några elever som har en mycket bra 

inställning till ämnet. Resultatet visar att i princip alla i den stora gruppen har en 

mycket bra inställning till matematik. 
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Att det skiljer sig mellan skolorna vad gäller hur lärare upplever elevers syn på 

matematik kan kopplas till hur de två skolorna valde att organisera nivågrupperingen. 

Då lärarna på Flintaskolan gjorde gruppsammansättningarna så sade de sig bara ta 

hänsyn till tidigare prestationer och hur eleverna fungerade i grupp. Vi tror dock att 

lärarna oavsiktligt tog hänsyn till elevernas syn på matematik när de gjorde 

gruppsammansättningen. På Glimmerskolan så kan man säga att eleverna 

nivågrupperade sig själva på samma sätt som gjordes i gamla tiders alternativkurser, 

de valde grupp själva. Detta gjorde grupperna på så vis heterogena och på grund av 

detta kunde lärarna inte se någon tydlig skillnad angående elevernas syn på ämnet. 

 

På båda skolorna hade lärarna skilda förväntningar i de olika grupperna. Skillnaden 

var störst på Flintaskolan där alla tre lärare kopplade samman förväntningarna på 

eleverna med vad de hade för målsättningar i grupperna. Eftersom målen skilde sig åt 

avsevärt mellan grupperna så gjorde även förväntningarna det. Exempelvis så har den 

lilla gruppen som mål att klara godkänt och därför har läraren inte så höga 

förväntningar på eleverna. Vi tolkar det som om att läraren är nöjd med att de 

kommer till lektionerna och att ordningen i klassen är under kontroll. Däremot i den 

stora gruppen så har läraren mycket höga förväntningar på eleverna, de flesta ska 

försöka klara de svåraste uppgifterna på nationella provet och på så sätt sträva mot 

högsta betyget, i alla fall merparten av eleverna. 

 

Lärarna på Glimmerskolan gör inga kopplingar mellan förväntningarna och målen. 

Däremot tror sig två av de tre lärarna att de undermedvetet har lägre förväntningar på 

lågfartsgruppen. En av lärarna säger så här om att undervisa i lågfartsgruppen: 

 

”När man har lågfartsgruppen så vet man att det kan bli någonting annat 

än matematik.” 

 

Vi tror att man måste vara vaksam och inte sänka förväntningarna alltför mycket på 

eleverna, man måste nog hitta en lämplig nivå så de känner sig trygga och att deras 

självbild inte påverkas negativt. Detta är ett problem som vi tror man måste vara 

medveten om då man arbetar nivågrupperat. Goldberg skriver: 
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”Den största faran med att särbehandla elever med svaga 

studieförutsättningar ligger i att läraren sänker ambitionsnivån i sådana 

grupper.” 

 

Är man som lärare medveten om och kontinuerligt funderar över sina förväntningar 

på elevgrupperna så ökar nog chansen att ställa ”rätt” förväntningar på eleverna. 

Detta för att elevgruppen ska prestera så bra som möjligt. Forskaren Loveless säger 

att om man genomför nivågrupperad undervisning så måste särskild hänsyn tas till de 

lågpresterande grupperna. De måste ges god undervisning och tillräckliga 

utmaningar. 

 

4.1.5 För- och nackdelar med nivågrupperad matematikundervisning 

 

Fyra av de intervjuade lärarna som ingick i undersökningen tycker att det är en stor 

fördel att ha genomgångar i homogena grupper, eleverna är på så sätt mottagliga för 

likvärdigt stoff. Det intressanta är att av dessa fyra lärare så arbetar tre på 

Flintaskolan, vilket var alla vi intervjuade på den skolan.  

 

En annan fördel som några av de lärare vi intervjuat lyfter fram som positivt är att 

undervisning i liten grupp gynnar de svaga eleverna. Dessa får på så sätt mer tid av 

läraren. Att undervisning i liten grupp skulle vara fördelaktigt överensstämmer inte 

med tidigare undersökningar.81 Detta är något som vi ställer oss tveksamma till, det 

beror nog på ”med vilka ögon man tittar”.  Vi anser att det i dagens skola borde vara 

fördelaktigt att undervisa i relativt små grupper (men för den skull behöver de inte 

vara homogena). I matematik kan man behöva förklara ett och samma problem på en 

mängd olika sätt för att elever skall förstå och vi menar att det görs med fördel i små 

grupper. 

 

En fördel som flera av lärarna ser med undervisning i homogena grupper är att 

eleverna blir mer motiverade till matematiken när alla ligger på ungefär samma nivå. 

Med detta sätt att resonera så talar två av lärarna emot sig själva, de beskrev hur 

duktiga elever höjde deras respektive grupp väsentligt. Draghjälpen som de svagare 

presterande eleverna får av de starkare uteblir i och med en homogen 

                                                 
81 Jonsson, Ahlström 1981: 25 



 40 

gruppsammansättning. Bara en av lärarna påpekar att om elever placeras i svaga, 

homogena grupper så tappar de kontakten med dem som är starkare i matematik, 

därmed uteblir diskussionsmomenten vilket enligt oss är en viktig del av 

matematiken. 

 

Två av lärarna tar upp att de duktigaste eleverna i matematik gynnas av 

nivågruppering. De får då chansen att ”visa musklerna” och ta sig an riktiga 

utmaningar. Detta fenomen visar också tidigare forskning, det är de goda och 

medelgoda eleverna som främst gynnas av nivågruppering.  

 

Enligt de intervjuade lärarna så är det viktigt med god stämning i grupperna för att nå 

goda studieresultat. Flintaskolans lärare kunde i hög grad påverka detta i och med att 

det var de som gjorde gruppsammansättningen. Vi tror att detta givit en positiv 

stämning och god trivsel i de homogena grupperna. Detta medför att de fått bra 

resultat vilket man kanske får svårt att uppnå i heterogena grupper. 

 

Flintaskolans lärare är överens om att nivågruppering kan vara en dålig lösning om 

man börjar för tidigt, man kan då hämma och begränsa eleverna på många olika sätt. 

De argumenterar mot nivågruppering redan i årskurs sju, elever förändras och kan 

hitta motivationen senare. 

 

Glimmerskolans lärare tycker att det som är mindre bra med nivågruppering är att 

elevernas självkänsla kan påverkas negativt. Detta stöds även i tidigare forskning.82 

 

En annan nackdel med nivågruppering är att lärare medvetet eller undermedvetet har 

lägre förväntningar på svaga grupper, två av de intervjuade lärarna beskrev att de nog 

har lägre förväntningar på svaga grupper. Detta är en risk som många forskare ser 

med nivågruppering. 

 

Intressant i sammanhanget är att Flintaskolans lärare såg åtskilligt fler fördelar med 

nivågruppering än lärare på Glimmerskolan, detta kan ha att göra med en mängd olika 

faktorer såsom organisation, gruppsammansättning och lärarnas samarbete. 

 

                                                 
82 Se bland annat: Wallby m.fl. 2001: kap 4 och Persson 2001: kap 6 
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4.2 Slutsats och sammanfattning 

 

Efter våra litteraturstudier och intervjuer med lärare tycker vi oss se att det 

differentieras mycket i dagens skola. Tidigare använde man sig av organisatorisk 

differentiering som var reglerad i styrdokumenten. Nu är differentieringen helt och 

hållet en pedagogisk fråga. Det är svårt att hitta en generell lösning på hur man kan 

differentiera matematikundervisningen på ett bra sätt. Vi förespråkar nivågrupperad 

undervisning om man gör det på ett medvetet sätt där man sätter elevens behov i 

första hand. En pedagogisk differentiering i helklass kan vara svår att genomföra, det 

är lätt att alltför mycket tid läggs på de svaga. De duktiga blir då åsidosatta och får 

inte nog med utmaningar vilket vore oerhört synd. Tänk om man kunde lägga lika 

mycket tid på de duktiga som man gör på de svaga, det kan göras med 

nivågruppering.  

 

Ska man gruppera elever och få ett så bra resultat som möjligt tycker vi man ska 

tänka på följande aspekter: 

 

• Man måste fundera över tidpunkten för när man skall införa nivågruppering.  

En alltför tidig nivågruppering kan leda till att man begränsar och hämmar 

eleverna.  

 

• Det är viktigt att klargöra och förankra syftet med nivågrupperingen i god tid 

hos såväl föräldrar som elever. Får man med sig både elever och föräldrar har 

man goda förutsättningar att lyckas. 

 

• Vi anser att lärare ska göra gruppsammansättningarna, elever kan få komma 

med synpunkter och önskemål. Lärarna skall dock ha sista ordet om 

grupperingarna, detta för att få homogena grupper med några få inslag av 

starka elever i de svaga grupperna. 

 

• De inblandade lärarna måste vara positivt inställda till nivågruppering och 

komma överens om de olika arbetsuppgifterna. 
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• Det är viktigt att ställa ”rätt” förväntningar på alla elever. Särskild hänsyn 

måste tas till de svaga eleverna så att de får en god undervisning med 

utmaningar. Det är viktigt att dessa elever får ”lyckas”.  

 

• Man bör i undervisningen anpassa innehållet beroende på grupp. Man har då 

goda möjligheter att lägga undervisningen på lämplig nivå så att alla elever 

kan utvecklas på bästa sätt. De svaga eleverna ges förutsättningar att inhämta 

goda baskunskaper samtidigt som man kan plocka in extra material till de 

starka eleverna, material som de annars inte skulle komma i kontakt med. 

 

4.3 Fortsatt arbete 

 

Vi vill slutligen ge några förslag på hur man kan fortsätta att arbeta kring detta 

otroligt intressanta område. Vi har gjort en begränsad undersökning och det skulle 

vara intressant att göra en utökad studie av skolor som bedriver eller har bedrivit 

nivågrupperad matematikundervisning. Då kan man få fram ytterliga fakta om hur 

man på ett bra sätt åstadkommer framgångsrik differentiering som gynnar alla elever, 

såväl svaga som starka. Denna studie har varit otroligt lärorik eftersom vi båda är 

matematiklärare (grundskolans senare år), vi kommer att ha mycket nytta av de 

lärdomar vi fått från denna studie. 

 

Det skulle även vara intressant att göra studier över hur andra ämnen kan 

differentieras, exempelvis engelska som förr var alternativkurs. 
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Bilaga I 

 

Intervjufrågor 

 

1. Organisation 

-Hur har ni organiserat matematikundervisningen? 

-Vem fattade beslutet? 

-Hur fattades beslutet? 

-Vad var syftet med grupperingen? 

-Hur tolkar ni styrdokumenten kring begreppet nivågruppering? 

 

2. Gruppsammansättingen 

-Hur gjordes gruppsammansättningen? 

-Använde ni er av kunskapstest/prov vid sammansättningen? 

-Fick eleverna ha önskemål om grupperna eller delades eleverna in av er lärare? 

-Har eleverna möjlighet till gruppbyte om så önskas/är nödvändigt? 

 

3. Undervisningen 

-Skiljer sig undervisningen åt mellan de olika grupperna? 

-Är stoffet detsamma? 

-Används olika läromedel i de olika grupperna? 

-Har ni mer/mindre genomgångar i de olika grupperna? 

 

4. Eleverna 

-Hur upplever ni elevernas syn på matematik i de olika grupperna? 

-Har ni som lärare olika förväntningar på eleverna i de olika grupperna? 

 

5. Vilka för- respektive nackdelar ser ni på nivågrupperingar? 


