
 1 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 
 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap 
Avdelningen för matematik 

 

 
 

Martin Andersson 

 
Nivågruppering i matematik  

 
Vad tycker eleverna?  

 
 

Streaming in Mathematics 
What do the students think? 

 
 

Examensarbete 15 Hp 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 
 
 

 

Datum: 08-06-02 

Handledare: Martin Brundin 

 

 



 2 

 

 

 

Sammanfattning 
Ett problem som alla lärare ställs inför är hur man ska anpassa undervisningen till varje 

elevs individuella behov.  

 

För att belysa denna fråga har jag valt att undersöka ett specifikt fall där en skola har valt 

att, under en begränsad tid, nivågruppera matematikundervisningen i åk 9. De deltagande 

eleverna har besvarat en enkät med frågor kring hur de ser på denna organisationsform. 

 

Resultatet av undersökningen visar att en stor majoritet av eleverna har en positiv 

inställning till nivågruppering i detta specifika fall. Eleverna är även positiva till att deras 

fortsatta undervisning ska bedrivas nivågrupperat. 

 

Nyckelord: Nivågruppering, Matematik. 

 

Abstract  
One problem that all teachers are faced with is how to adapt teaching to each student’s 

individual needs.  

 

To illustrate this point, I have chosen to analyse a specific case where a school has decided 

to, for a limited time, stream mathematic teaching in grade 9. The participating students 

have answered a questionnaire on what they think of this organisation.  

 

The outcome of the investigation shows that a large majority of the students have a positive 

attitude towards streaming in this specific case. Students are also positive to continued 

streamed teaching. 

 

Keyword: Streaming, Mathematic. 
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1. Inledning 
Idén till detta arbete fick jag i samband med att skolan där jag arbetar beslutade sig för att 

nivågruppera matematikundervisningen i nian under en kortare period. När de inblandade 

lärarna diskuterade hur detta skulle organiseras växte intresset att ta reda på vad eleverna 

tyckte om nivågrupperad undervisning. 

  

1.1 Bakgrund 

På skolan där den här undersökningen genomförts har möjligheterna till att samarbeta 

med matematikundervisning i en årskurs tidigare varit begränsad p.g.a. organisationen. 

Skolan är en 6-9 skola som är indelad i fyra spår. Varje spår består av en klass i varje 

årskurs. Lärarlagen är sammansatta så att varje lärare ska ha så mycket som möjligt av 

undervisningen i samma spår. Detta leder till att varje arbetslag består av en blandning av 

alla typer av lärare och matematiklärarna är alltså inte i samma arbetslag. Varje spår har en 

speciallärare som spåret själva väljer hur de vill utnyttja. Schematekniskt har detta lett till 

att t.ex. matematikundervisningen i en årskurs sällan varit parallellagd. Nästan all 

matematikundervisning har alltså bedrivits klassvis. Eftersom skolan är en 6-9 skola så är 

meningen att eleverna ska ha samma lärare under dessa 4 år. Ett faktum som kan komma att 

påverka resultatet av undersökningen är att två av klasserna, A och C, inför nian fått för 

dem nya lärare i matematik. 

När matematiklärarna inför schemaläggningen Ht07 fick möjlighet att komma med 

önskemål så kom diskussioner igång om att samarbeta på något sätt kring matematiken i 

nian. För att underlätta detta samarbete framfördes önskemål till schemaläggaren om att 

parallellägga nians matematik. När sommarlovet hade gått så visade sig att schemaläggaren 

lyckats få ihop scheman där alla nior hade matematikundervisning samtidigt. 5 * 40 minuter 

varje vecka. 

När berörda lärare sedan samlades för att diskutera samarbetet så var alla relativt överens 

om att på något sätt skapa nya grupper som inte skulle bygga på vilken klass eleverna gick 

i. Åsikterna gick dock isär på hur grupperna skulle delas in och om de skulle vara hela nian 

eller bara visa veckor eller vissa lektioner. Slutligen bestämdes att höstterminen skulle 

inledas i de vanliga klasserna men 4-5 veckor innan jul skulle eleverna delas in i olika 

grupper efter egna val. Om detta visade sig fungera bra och eleverna var nöjda fanns 

möjligheter att fortsätta på liknande sätt efter jul. 

Efter att studerat uppnåendemålen och strävansmålen kom en av lärarna med förslaget att 

algebra var ett bra arbetsområde. Algebra valdes eftersom det är det område där lärarna 

tycker att det skiljer mest mellan uppnåendemålen och strävansmålen. T.ex. är det i 

betygskriterierna som lärarna tagit fram, utifrån styrdokument, endast tre kriterier på g-

nivån men över tio på mvg-nivå. Skillnaden är inte bara kvantitativ utan även kvalitativ och 

strävansmålen innehåller mer förståelse för algebra och uppnåendmålen är mer inriktad på 

enkla formler för t.ex. area och hastighet.  

Syftet med grupperingen var att på ett bättre sätt möta elevernas behov. Alla behöver inte 

kunna lika mycket algebra och alla behöver då inte lägga ner lika mycket tid på det. 

Förhoppningen är att de som vill och behöver ska få fördjupa sig i algebra samtidigt som de 

som har andra behov ska få arbeta utifrån det. 

Eftersom det är fyra lärare blev det fyra grupper. Tyvärr gick det inte att använda någon 

av speciallärarna för att skapa ytterligare en grupp. Fyra grupper skapades A, B, C och D. 



 5 

 

Grupp A 

Störst fokus på grunder. Vi arbetar bara lite med algebra och lägger tonvikten på vad 

eleverna själva önskar arbeta med (kan tex vara procent, geometri, bråk...) 

 

Grupp B 

Grundkurs i algebra. Lågt tempo där vi går igenom allt noga. 

 

Grupp C 

Grundkurs och viss fördjupning i algebra. Normaltempo. 

 

Grupp D 

Grundkurs med fokus på fördjupning i algebra. Högt tempo. Elever som funderar på 

naturvetenskapliga programmet eller samhällsprogrammet bör välja den här gruppen. 

(bilaga 1) 

 

 Eleverna informerades om indelningen och om hur lärarna hade tänkt angående de olika 

grupperna. Information om matematikgrupperna skickades även hem till föräldrarna så att 

de kunde skriva under och godkänna sitt barns val. (bilaga 1)  

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur eleverna upplever nivågruppering i 

detta specifika fall. I detta fall har eleverna i fyra nior fått välja grupp efter sina egna 

ambitioner och behov. Vad tycker eleverna om att välja grupp utifrån vilka behov de har? 

Hur tycker de att nivån och tempot på undervisningen i de olika grupperna påverkas? Vad 

ser eleverna för positiva och negativa effekter av denna typ av nivågruppering? 

Undersökningen ska även fungera som en utvärdering för de lärare som undervisar dessa 

elever. Utvärderingen kommer att ligga till grund för beslut om vårterminens organisation 

för dessa nior. Resultatet kommer förhoppningsvis även vara intressant när den aktuella 

skolan, kanske även andra skolor, diskuterar gruppindelningar, schemaläggning och 

organisation. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

2.1 Inledning 

Differentieringsfrågan i det svenska skolsystemet är flitigt debatterad, både inom 

skolväsendet och inom politiken. Denna litteraturgenomgång kommer att behandla ämnet 

med avseende på skolverkets syn på olika typer av nivågruppering i grundskolan. Vidare 

kommer en genomgång av vilka argument som används i debatten kring nivågruppering i 

matematik. Vilka fördelar finns, vilka nackdelar och vilka risker finns, jämfört med 

traditionell klassindelning? Begreppen som används i artiklar, rapporter och publikationer 

m.m. är ibland lite svåra att hålla isär. Ofta går de in i varandra och gränserna mellan dem 

kan vara lite flytande. Här följer ett försök att strukturera upp både de allmänt vedertagna 

och de mera informella begreppen och företeelserna som man kan träffa på i debatten. Här 

fokuseras på de begrepp som är relevanta för denna undersökning och litteraturgenomgång. 

 

2.2 Begreppssammanfattning 

 

Differentiering 

Slår man på NE.SE så står följande att läsa om differentiering 

”differentiering, uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom 

något som först varit enhetligt; term inom skolväsendet. Här avses åtgärder som vidtas av 

skolan för att dela upp en från början enhetlig utbildning i skilda om än inbördes beroende 

delar. Termen avser dels olika skolformer och inom dessa olika linjer, ämnen och kurser, 

dels elevernas fördelning på sådana åtskilda studievägar. Svensk skoldebatt har som regel 

gällt avvägningen mellan yttre och inre differentiering, ibland kallad organisatorisk resp. 

pedagogisk differentiering. Inomklassdifferentiering benämns ofta individualisering eller 

individualiserad undervisning.”(NE.SE) 

Wallby m.fl.(2001) belyser ämnet elevgrupperingar i sin kunskapsöversikt. Här följer en 

sammanfattning a 

Inre differentiering 

När Wallby m.fl. (2001) använder begreppet avses grupperingar som beslutas lokalt, utan 

att regleras av skollag, skolförordningar eller skollagen. Detta skiljer sig alltså lite från vad 

NE.SE skriver om inre differentiering som där kallas för pedagogisk differentiering 

 

Yttre differentiering 

Med yttre differentiering avser Wallby m.fl.(2001) den typ av uppdelning som styrs av de 

nationella styrdokumenten. NE.SE kallar detta för organisatorisk differentiering. Ett tydligt 

exempel från grundskolan på detta är den indelning i allmän och särskild kurs i matte och 

engelska som fanns innan Lpo 94. 
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Nivågruppering 

Nivågruppering syftar på att elever delas in utifrån kunskap. Enligt Wallby m.fl.(2001) är 

anledningen att skapa homogena grupper som är kunskapsmässigt jämnbördiga. Detta kan 

göras på olika sätt och kan syfta på vad eleverna har för förkunskaper, vad de har för 

ambitioner eller möjligheter att utvecklas. Det vanligaste sättet enligt Skolverkets rapport 

”Lusten att lära” (2003) är att eleverna delas in i olika ”snabba” grupper. Den långsamma 

gruppen är oftast mindre så att dessa elever kan få mera hjälp. De snabbare grupperna 

kommer att hinna med mer och då få möjlighet att lära sig flera moment. 

 

Individualisering 

”individualisering  betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och 

timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen” (NE.SE) 

Med individualisering menas att undervisningen anpassas till den enskilda eleven. Detta kan 

ske inom klassen eller i olika typer av grupperingar. Individualisering kan ske utifrån 

kunskap eller andra faktorer som t.ex. ambitionsnivå. Läromedlens indelning i olika ”spår” 

är ett sätt att individualisera. Eleverna jobbar då med samma område men de olika ”spåren” 

har olika svårighetsgrad och vissa moment hoppas över för en del elever. 

   

Hastighetsindividualisering 

Detta innebär att alla elever jobbar med samma material men i sin egen takt. Elever som 

arbetar snabbt kommer då att hinna med fler moment än de som arbetar långsammare och 

eleverna kommer, vid en viss tidpunkt, att jobba med olika moment. Uttrycket används bl.a. 

av Wallby m.fl.(2001). 

 

Mellanklassgrupperingar 

Denna typ av gruppering förekommer dels som en typ av nivågruppering i ett enskilt ämne 

men även som en organisatorisk åtgärd utan att ha pedagogiska avsikter t.ex. när två klasser 

bildar tre slöjdgrupper. 

  

Inomklassengrupperingar 

Till skillnad från mellanklassgrupperingar sker dessa grupperingar inom ramen för klassen. 

Detta kan ske på olika vis men vanligt är, enligt Lusten att lära (2003) att läromedlens olika 

spår ligger till grund för denna indelning. Det är även vanligt att en speciallärare eller 

resurslärare tar hand om en liten grupp av elever.  

 

Sammanfattningsvis så är gränserna mellan de olika typerna av indelning inte alltid så lätta 

att se. Många av dessa kan dessutom förekomma samtidigt som i denna undersökning där 

fyra klasser delas in i fyra grupper utifrån ambition och kommande gymnasieval. Det är en 

organisatorisk lösning vilket NE anser vara samma som yttre differentiering. Men det 

stämmer inte med Wallbys sätt att använda begreppet eftersom det inte är reglerat av 

styrdokumenten. Det är helt klart en nivågruppering mellan olika klasser men möjligheten 

att individualisera finns givetvis kvar. I detta arbete kommer jag att hålla mig till 

Wallbys m.fl. sätt att använda begreppen.    
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2.3 Skolverkets syn på Nivågrupperingar 

I Lgr 80 fanns en skrivning som enligt Wallby m.fl. (2001) tolkades som ett ”förbud” mot 

nivågruppering. En viss nivågruppering var dock tillåten men då som längst en termin. 

Undantaget var matematik och engelska som var indelad i allmän och särskild kurs. Denna 

skrivning finns inte med i Lpo 94 så ”förbudet” är borta. Dagens lagar och förordningar ger 

inga lika klara gränser som den tidsbegränsning på en termin som fanns med i Lgr 80.  

Numera är det rektorns ansvar att organisera undervisningen och fördela eleverna grupper. 

 

”Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av rektorn.” (4 kap. 4§ GrF)  

 

 

Man har alltså möjlighet att nivågruppera i grundskolan även om det i Skollagen står 

följande: 

 

”Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång” (4 kap. 3§ SL)  

 

En typ av differentiering, som inte bara är tillåten, utan den metod som läraren skall 

använda sig av är individualisering: 

 

”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande.(Lpo-94 1994 s12) 

 

Skolverket är den myndighet som är ansvarig för att lagar och förordningar följs. På 

skolverkets hemsida finns det en vägledande slutsats om nivågruppering i grundskolan. 

Slutsatsen används som svar på frågan: Får en skola nivågruppera i t.ex. matematik? 

(www.Skolverket.se) 

 

Kan en skola nivågruppera i t.ex. matematik? 

Svar: Verksamheten i grundskolan ska organiseras så att eleverna i huvudsak har en sammanhållen och gemensam studiegång. 

Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Nivågruppering efter kunskaps-/prestationsmässiga 

förutsättningar i ett ämne under en begränsad tid kan vara motiverat utifrån ett pedagogiskt syfte om det inte leder till för lågt 

ställda förväntningar på eleverna. Elevernas resultat ska fortlöpande följas upp varvid organiseringen av undervisningen 

omprövas. Verksamheten bör bygga på en genomtänkt pedagogisk planering så att varje elev har möjlighet att nå målen för 

utbildningen och förverkliga sina möjligheter.  

Vid nivågruppering är det viktigt att eleverna har reell möjlighet att byta grupp under läsårets gång och att eleverna, oavsett 

vilken klass eller grupp de går i, har möjlighet att nå alla betygssteg. Skolan får således inte skapa till exempel en "G-grupp" där 
eleverna endast kan nå betyget Godkänt. (Skolverket.se) 

(www.Skolverket.se) 
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2.4 Fördelar, nackdelar, möjligheter och risker med nivå gruppering  

Wallbys m.fl. (2001) kunskapsöversikt om elevgrupperingar visar att det inte finns någon 

entydig bild av om nivågruppering är bra eller dåligt för inlärningen men den belyser en rad 

olika aspekter på området. De fördelar, nackdelar, risker och möjligheter som används som 

argument för och emot nivågruppering är alla viktiga att ta hänsyn till när man ska fatta 

beslut om hur man vill skapa en bra inlärningsmiljö. Kunskapsöversikten redovisning av 

risker och möjligheter tar av någon anledning upp fler risker än möjligheter. 

 

Risker och nackdelar 

 eleverna placeras i fel grupp 

 svårigheter att byta grupp 

 risk för inlåsning 

 för lågt ställda förväntningar 

 för högt ställda förväntningar 

 elevens självkänsla kan påverkas 

 undervisningen utgår från att gruppen är homogen 

 

 

Möjligheter och fördelar 

 en anpassad undervisning kan utveckla eleverna 

 de duktiga eleverna kan få en utökad studiekurs 

 

(Wallby m.fl. 2001 s 113-115) 

 

 

De tre första punkterna, eleverna placeras i fel grupp, svårigheter att byta grupp och risk för 

inlåsning är alla risker som har med gruppindelningen att gör. Detta är punkter som även 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning ”Lusten att lära” (2003) poängterar att det är 

viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till. Hur gruppindelningen går till skiljer sig 

givetvis mellan olika skolor men i de exempel som Wallby m.fl.(2001) presenterar är det 

vanligt att eleverna får välja grupp med stöd av läraren. Enligt Lusten att lära är det också 

vanligt att läromedlens olika spår och nivåer styr gruppindelningen. Det förekommer också 

att årskurs fems nationella prov och elevernas tidigare prestationer ligger till grund för 

gruppindelning och i vissa fall även för klassindelning. Skolverkets syn på att dela in 

eleverna i klasser baserade på tidigare resultat framkommer tydligt i ett tillsynsärende från 

2003 där en skola kritiseras och anses ”inte ha följt gällande bestämmelser avseende” bl.a.” 

fördelning av elever på klasser” (Skolverket). ”Eleverna i grundskolan skall ha en i 

huvudsak gemensam studiegång” (4 kap. 3§ SL)  

 

 

Punkten ”risk för inlåsning” innebär att elever i en viss grupp blir begränsad i sina framtida 

val vad gäller studier. Detta var tidigare tydligt då allmän matte och engelska inte ”räckte” 

för att komma in på vissa gymnasielinjer. Denna risk försvann i och med införandet av 

Lpo94 då allmän och särskild kurs försvann. Dagens problem består i att elever i en del 

grupper inte får samma möjlighet att nå de högre betygen. Skolverket är tydliga med att 

påpeka att det inte är tillåtet att skapa ”G-grupper” där det endast är möjligt att nå betyget 

godkänt. 
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I Lusten att lära (2003) beskrivs det att de vanligaste syftena med nivågruppering är att 

eleverna ska få undervisning ”på rätt nivå” och att de ska ”känna att de lyckas”. Punkterna 

för lågt ställda förväntningar, för högt ställda förväntningar och elevens självkänsla kan 

påverkas är problemområden som blir viktiga att beakta utifrån ett sådant syfte. Intressant är 

också att nivågruppering upplevs positivt av såväl lärare, elever och föräldrar enligt 

inspektörerna. 

 

Engström (1996) har tagit upp de argument som används för och emot nivågruppering. Han 

hävdar att argumenten varit de samma ända sedan 1920-talet;  

 

För nivågruppering 

 eleven kan göra framsteg i enlighet med sin förmåga 

 möjliggör anpassning till elevens behov 

 minskar misslyckanden 

 håller uppe motivationen hos de begåvade eleverna 

 svaga elever riskerar inte att komma i skymundan 

 lättare för läraren 

 möjliggör små långsamma grupper 

 

Mot nivågruppering 

 svaga elever behöver stimulans av duktigare elever 

 eleverna stämplas som dumma 

 lärarna differentierar inte arbetet för olika nivåer 

 

(Engström 1995 s 5-6) 

 

Arfwedson (1992) beskriver vikten av att undervisningen varieras för att eleverna inte ska 

drabbas av slentrian i undervisningen. Enligt ”Lusten att lära” ger nivågruppering läraren 

möjligheter till alternativa arbetssätt men dessa möjligheter tas till vara dåligt. Arfwedson 

(1992) har som en utgångspunkt att det inte finns en metod som löser alla problem. Alla 

olika metoder har sina brister och risker. Nivågruppering bör användas med försiktighet 

eftersom denna typ av gruppering har ”biverkningar”. Exempel på dessa ”biverkningar” är 

att svaga elever kan känna sig utpekade och det leder till att de presterar sämre så 

grupperingen ofta fungerar självbekräftande.  

 

Författarna till ”Lusten att lära” anser att de möjligheter som nivågruppering erbjuder är illa 

tillvaratagna. Skillnaderna mellan grupperna består ofta i hur mycket de hinner med 

hastighetsindividualisering i grupp. De långsamma grupperna brukar oftast vara mindre så 

att dessa elever kan få mera hjälp av läraren. Alternativa arbetssätt utnyttjas dåligt. De 

svagare grupperna har inte alltid de ”bästa” lärarna. Samtidigt slås fast att: 

”lärarkompetensen, såväl pedagogisk kompetens som ämneskompetens, är den enskilda 

resurs som har störst betydelse för elevens resultat”(Lusten att lära 2003). Duktiga elever 

har, enl. Wallby m.fl. (2001)., en del att vinna på nivågruppering, främst eftersom det ger 

möjlighet till en utökad kurs. En del forskning pekar dock på att nivågruppering har liten 

eller ingen effekt på inlärningen. De effekter som ibland kan dokumenteras skulle kunna 

bero på de förändrade arbetssätt som nivågrupperingen ger möjligheter till. 

Sammanfattningsvis så finns det alltså fördelar både för de svaga och för de duktiga 

eleverna om nivågrupperingens möjligheter utnyttjas rätt. Men hur det är i mellanskiktet där 

det flesta eleverna borde befinna sig diskuteras inte lika flitigt. 
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3. Preciserat problem 
För att få reda på vad eleverna tycker om denna typ av nivågruppering, som beskrivs i kap 

1.1, har jag valt ut några områden som ska hjälpa mig att skapa en uppfattning om elevernas 

åsikter. Jag hoppas kunna besvara frågeställningen utifrån vad eleverna tycker om att välja 

grupp utifrån vilka behov de har. Hur tycker de att nivån och tempot på undervisningen i de 

olika grupperna påverkas? Vad ser eleverna för positiva och negativa effekter av dessa 

veckors nivågrupperade undervisning? 
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4. Metod 
För att få svar på frågeställningen har jag valt att genomföra en enkätundersökning med de 

elever som går i nian på den aktuella skolan. Metoden valdes för att alla elevers åsikter 

skulle komma fram. En alternativ metod kunde ha varit att genomföra intervjuer med 

utvalda elever men eftersom undersökningen även ska fungera som utvärdering av 

nivågrupperingen för den aktuella skolan är det, för skolan och de inblandade eleverna, 

viktigt att alla elever får chansen att säga sin mening.   

 

Efter att ha läst Enkätboken (Trost 2007) och diskuterat med min handledare valde jag att 

sätta samman en enkät (bilaga 2) med både ”enkla” frågor med svarsalternativ och en del 

”öppna” frågor. På en del områden, t.ex. tempo och nivå, ansåg jag att frågor med klara 

svarsalternativ skulle ge en bra bild av elevernas uppfattning. Men på andra områden ansåg 

jag att det var av stor vikt att inte ”lägga svaren i munnen” på eleverna, därav de ”öppnare” 

frågorna.  

 

Undersökningen är av intresse för de lärare som jobbat med grupperna, så även de har varit 

med och påverkat frågorna. Beslut om vårterminens organisation för dessa nior kommer att 

påverkas av resultatet i denna studie så lärarna var inte bara intresserade av vad eleverna 

tyckte om organisationen utan även hur de trodde att deras kunskapsutveckling påverkades 

och om det påverkade deras läxläsning. 

 

När resultatet sammanställts (kap 5) och redovisats för de berörda lärarna så diskuterades 

resultatet och genomförandet. De åsikter och analyser som kom fram vid detta möte 

redovisas under rubriken Lärarnas åsikter i kap 5.4. 

 

4.1 Validitet och reliabilitet 

Frågorna i enkäten har omarbetats ett flertal gånger innan jag och min handledare var nöjda 

med dem. Eftersom undersökningen syftar till att undersöka vad eleverna tycker innehåller 

enkäten en del öppna frågor där deltagarna får möjlighet att säga vad de tycker utan att 

frågan på något sätt styr svaret. Min förhoppning är då att deltagarens helt egna åsikter ska 

komma fram. Dessa svar har kvalitativa värden. I frågorna om tempo och nivån på 

undervisningen finns svarsalternativen jämförande vanliga matematik undervisningen. 

Svaren på dessa frågor blir mer kvantitativa. Ett problem här är att den vanliga 

undervisningen är olika för olika elever och de får då olika referenspunkter. Denna 

jämförelse är givetvis också intressant och därför kommer dessa svar att redovisas både 

klass och gruppvis. Sammantaget ska denna kombination av frågor ge en bra bild av hur 

eleverna upplever organisationen 

 

På frågorna med svarsalternativ och de frågor som var lätta att kategorisera i ja, nej, nja och 

liknande blir det möjligt att få en kvantitativ bild av tydligt avgränsade svar. Skillnader 

mellan de olika klasserna och grupperna var i vissa fall tydliga och väntade, t.ex. i fråga om 

tempo. I andra fall är skillnaderna så små att det är svårt att dra slutsatser på enskilda frågor. 

Om man jämför alla frågor kan man dock se vissa intressanta mönster.  
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5. Resultat redovisning 
Det var 82 elever som deltog i enkätundersökningen. I tabeller m.m. så kommer ”S” att 

användas när resultatet för samtliga deltagare redovisas. På en del frågor kommer svaren att 

redovisas klassvis och de olika klasserna kommer då att anges med 9A, 9B, 9C och 9D. En 

del frågor kommer att redovisas gruppvis och grupperna kommer då att betecknas med a, b, 

c och d. En del frågor kommer att redovisas både klass och gruppvis. Hur jag har valt att 

redovisa svaren beror på frågans karaktär. I vissa fall är det relevant att redovisa gruppvis 

och i andra fall är det bättre att redovisa klassvis. 

 

Deltagarna var fördelade på följande sätt 

 

9A 9B 9C 9D a b c d s 

22 21 19 18 12 17 26 27 82 

 

Två deltagare har missat att ange klass. Dessa elever ingår när resultatet redovisas för en 

grupp och för hela underlaget men inte när resultatet redovisas klassvis. 

 

 

1. Varför valde du den grupp som du valde?  
Svaren har delats in i olika kategorier enligt tabellen. Resultatet redovisas för hela 

underlaget och för de olika grupperna 

. 

Grupp a b c d S 

Kunskapsval 8 8 23 22 61 

Kompisval 0 1 0 2 3 

Lärarens råd 0 5 0 2 7 

Läraren valde 4 1 0 0 5 

Övrigt 0 2 3 1 6 

Summa 12 17 26 27 82 

 

Under Övrigt ryms svar som ”verka soft”, ”coolt” och liknande. 

 

 

2. Fick du hjälp av någon med valet? (t.ex. av lärare, kompis eller förälder) 

 
Svaren delas in i olika kategorier enligt tabell, Resultatet redovisas för hela underlaget och 

för de olika grupperna 

 

 a b c d s 

Lärare 2 8 4 10 24 

Kompis 0 0 0 1 1 

Förälder 0 1 1 1 3 

Nej 10 8 21 15 54 
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3. Fick du tillräcklig information om grupperna inför valet? 

 
Svaren delas in i ja, nej och nja ( tveksamma, sådär och liknande) Resultatet redovisas för 

hela underlaget och för de olika klasserna. 

 

 9A 9B 9C 9D S 

Ja 19 12 10 16 57 

Nej 1 3 4 0 8 

Nja 2 6 6 2 16 

 

 

4. Tycker du att du hamnade i rätt grupp?  

 
 9A 9B 9C 9D a b c d S 

Ja 17 19 10 17 8 14 23 21 63 

Nej 3 0 4 0 2 3 2 0 7 

Nja 2 2 3 1 2 0 1 6 8 

 
De elever i a-gruppen som svarat nej och nja har gett samma svar på fråga 3 

De elever i b-gruppen dom svarat nej har gett samma svar på fråga 3 

De elever i c-gruppen som svarat nej och nja har svarat nej på fråga 3 

Av de eleverna i d-gruppen som svarat nja har tre även svarat nja på fråga 3. Övriga tre var 

nöjda med informationen. 

 

5. Om du svarat nej på fråga 4, vad är felet och varför blev det fel? 
 

Dessa svar redovisas ordagrant så som eleverna har svarat på enkäten. Svaren delas in i 

vilken klass eleven kommer ifrån och vilken grupp den har tillhört 

 

9Aa  

Jag tycker det är lite för lätt 

 

9Ca 

Det var bättre som det var innan 

För jag fick inte välja 

För att jag inte fick välja 

 

9Ab 

Den var för lätt men jag trodde den skulle passa 

För lätt grupp 

 

9Cb 

De skulle vart grupp c de va lite mitt fel 

 

9Ac 

D är mvg , varför kolla fråga 1 (Jag trodde de skulle vara mvg nivå fast långsammare men 

jag skulle tatt d i stället tror jag) 
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9Cc 

Jag tycker att vi ska ha som vanligt för då kan det variera på svårigheten och det är bättre 

 

9Bd 

Jag har missat några lektioner och känner att jag inte klarar allt. Jag trivdes inte heller i 

gruppen 

 

9Cd 

Det var lite tid så man hann inte med allt 

Det är lite svårt att fatta vissa saker 

 

 

Kommentar till resultatet på fråga 1-5 

Svaren på fråga 1 indikerar att de flesta tar gruppindelningen på allvar och gör ett seriöst 

val. 73 elever grundar sina val på saker som kan ses som om de vill få så goda chanser som 

möjligt att utvecklas kunskapsmässigt. Det är även intressant att något fler i 9C, än i de 

övriga klasserna, är osäkra om de hamnat i rätt grupp samtidigt som mänga är missnöjda 

med informationen. Eventuella slutsatser av detta tas upp i diskussionen.  

 

 

5.1 Tempot på undervisningen i din grupp 

6. Hur har tempot i undervisningen ändrats jämfört med ”vanliga matten”? 

Ringa in det som stämmer bäst. 

 
Resultatet redovisas gruppvis eftersom att detta ska skilja mellan grupperna. 

 

 a b c d 

Lägre 4 2 0 0 

Samma 2 15 11 2 

Högre 5 0 15 25 

 

a; en har svarat att läraren anpassar för varje elev. 

 

7. Hur passar det tempot dig? 
 

Dessa svar delas in gruppvis men även utifrån svaret på fråga 6. Svaren har kategoriserats i 

nöjda, ganska bra och för högt tempo. 

 

a-gruppen; 12 st nöjda 

b-gruppen;  17 st nöjda 

c-gruppen;   Av de 11 som svarat ”samma” är 10 nöjda och en tycker det är ganska bra. 

Av de 15 som svarat ”högre” är 4 nöjda, 1 tycker det går för fort och 10 tycker 

det är ganska bra 

d-gruppen Av de 25 som svarat ”högre” är 17 nöjda och 8 tycker det är ganska bra 

 De 2 som svarat ”samma” är nöjda med tempo 

Summa 62 bra, 19 ganska bra och 1 för fort 
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Kommentar till fråga 6-7 

Svaren stämmer inte helt med de förutsättningar som gavs inför gruppindelningen. a-

gruppen har väldigt skilda åsikter om tempot men är samtliga väldigt nöjda. b-gruppen är 

nöjda med tempot trots att det har varit ”samma” som vanliga matten när det egentligen 

skulle ha varit lägre tempo. c- gruppen, däremot, skulle vara ungefär samma som vanliga 

matten men där tycker många att tempot varit högre än vanligt. Alla är inte helt nöjda med 

detta. (orsaker, nytt område, effekt av homogenisering).  d-gruppen skulle hålla ett högre 

tempo och det tycker de flesta att den har gjort även om alla inte är helt nöjda med tempot. 

Eventuella orsaker till dessa avvikelser tas upp i diskussionen. 

  

 

8. Hur mycket tid utöver mattelektionerna har du under dessa veckor lagt ner 

på matte? (hemma och på arbetspass) 

______________________________h/vecka 

 

9. Är det mer eller mindre än ”vanliga 

matten”?__________________________ 
 

För fråga 8-9 redovisas samtliga svar i en tabell för varje grupp där det framgår vilken klass 

eleverna hör hemma i. + betyder mer, – betyder mindre och s betyder samma tid som 

”vanliga matten”, ? betyder vet ej. 

 

a-gruppen 

 A A A A B B B C C C C C 

Fråga 8 0 0.75 0.75  2 0.5 0  1 1 2 2 

Fråga 9 + + + + + + -  ? S ? ? 

 

Fråga 9, 6 har ökat, 1 har minskat och en lägger ner lika mycket tid som tidigare. 

 

b-gruppen 

 A A A A B B B B C C D D D D D 

Fråga 8 0 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ?  ? ? 

Fråga 9 S - ? ? S - ? + - S S - S ? - 

 

Fråga 9, 1 har ökat, 5 har minskat och 5 lägger ner lika mycket tid som tidigare. 

 

c-gruppen 

 A A A A A A A B B B B B B 

Fråga 8 1 0 0 0 1 0 0,5 3 2 - ? ? ? 

Fråga 9 s S -s ? S S - + - - ? + + 

 

B B B B C C C C C D D D D 

1 0,5 1 0.75 1.5 1 0 2 1  1 2 0.5 

- + s ? + + s + s  + + s 

 

 

Fråga 9, 9 har ökat, 5 har minskat och 8 lägger ner lika mycket tid som tidigare. 
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d-gruppen 

 A A A A A A A B B B B 

Fråga 8 3 0.25 2,5 0,2 1,5 0.25 3 0.2 0,2 0,2 3 

Fråga 9 + S + - - s + s + + + 

 

 

C C C C C C C D D D D D D D D 

0 3 1 5 1 0 2 1 1 0 1 2 ? 0.2 0.5 

S + + + + S s S + - + + S S + 

 

 

Fråga 9, 13 har ökat, 3 har minskat och 9 lägger ner lika mycket tid som tidigare. 

 

Fråga 9, Summa av hela underlaget. 29 har ökat, 13 har minskat och 23 lägger ner lika 

mycket tid som tidigare. 

 

Kommentar till fråga 8-9 

På det hela taget ser det ut som eleverna lägger ner lite mer tid på matten under de veckor 

som de varit nivågrupperade. Det kan vara av intresse att yttewrligare analysera vilka elever 

det är som lägger ner mindre tid på matte nu. Om man väljer att sammanställa tabellerna 

utifrån klass så ser man att i 9A har fem minskat sin tid, i 9B är det fyra, i 9C är det en och i 

9D är det tre. Återigen är det 9C som avviker lite grann. 

 

5.2 Nivån på undervisningen i din grupp 

10. Hur har nivån på undervisningen ändrats jämfört med ”vanliga matten”? 
Resultatet redovisas gruppvis eftersom detta förventas skilja mellan grupperna. 

 

 a b c d 

Lättare 4 6 2 0 

Samma 6 10 15 6 

Svårare 1 1 9 21 

 

a. en har svarat att läraren anpassar 

 

11. Hur passar denna nivå dig?  
a-gruppen Tre av dem som svarat ”samma”, på fråga 10, har svarat att det passar ganska 

bra resten har svarat bra. 

b-gruppen En har svarat för lätt och resten är nöjda. 

c-gruppen De två som svarat ”lättare” är nöjda . Av de fjorton som svarat ”samma” är 

tolv nöjda och två tveksamma . Av de nio som tycker det blivit svårare är tre 

nöjda, fem tveksamma och en tycker att det inte är bra. 

d-gruppen  Av de 21 som tycker det blivit svårare är sju tveksamma, resten är nöjda 

 

Summa  61 nöjda, 17 ganska nöjda eller tveksamma, 1 för lätt och 1 nej utan 

motivering 
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Kommentar fråga 10-11 

Svaren på frågorna angående nivån på undervisningen skiljer sig inte så mycket från svaren 

som gällde tempot på undervisningen men på det hela taget är de flesta nöjda eller ganska 

nöjda. 

 

5.3 Gruppindelning 

12. Vad tycker du om att själv få välja grupp? 
6 elever är missnöjda eftersom de inte fick välja. 3 elever gillar inte att behöva välja, resten 

är positiva. 

 

13. Tycker du att hela nians matteundervisning skulle vart indelad i dessa 

grupper? 

 
 9A 9B 9C 9D a b c d S 

Ja 9 13 9 16 8 12 11 16 47 

Nej 7 4 12 2 4 3 12 8 27 

Nja 4 3 0 1 0 2 3 3 8 

 

14. Varför/varför inte? 
Samtliga svar redovisas exakt indelade i både grupp och klass i bilaga 3. Där det inte 

framgår av svaret vad eleven svarat på fråga 13 så anges det inom parentes om det inte är ett 

ja.  

 

15. Tycker du att vi ska ha samma typ av gruppering även några veckor i vår? 

  
 9A 9B 9C 9D a b c d S 

Ja 16 18 12 19 8 16 18 23 65 

Nej 3 1 8 0 3 0 6 4 13 

Nja 1 1 1 0 1 1 2 0 4 

 

 

16. Varför/varför inte? 
Samtliga svar redovisas exakt indelade i både grupp och klass i bilaga 3. Där det inte 

framgår av svaret vad eleven svarat på fråga 15 så anges det inom parentes om det inte är ett 

ja.  

 
Kommentar fråga 12-16 

Eleverna är mer positiva till denna typ av nivågruppering om man inte har den permanent 

under hela nian (rimmar bra med skolverkets syn). Återigen sticker C-klassens svar ut, här 

lite tydligare än tidigare. C-klassen har en mer negativ inställning till nivågruppering. A-

klassen är också mer negativ till att hela nian skulle ha varit nivågrupperad. 
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17. Hur tror du att gruppindelningen påverkat dina kunskaper? 
Svaren redovisas gruppvis indelade i fyra kategorier. Positivt, negativt, inte alls och vet 

inte. 

 

 

 

 a b c d s 

Positivt 10 8 13 21 52 

Negativt 0 1 1 1 3 

Inte alls 0 3 6 3 12 

Vet inte 2 4 6 2 11 

 
Kommentar 

Endast tre elever tror att nivå grupperingen varit negativ för deras kunskapsutveckling. a- 

och d-gruppernas andel av positiva svar är högre än de andra. 

 

 

 

18. Hinner läraren ge dig den hjälp du behöver? 

 
 a b c d s 

Ja 12 11 18 20 61 

Nej 0 0 2 3 5 

Nja 0 5 6 4 15 

 
Kommentar 

Resultatet är tydligt och inte så oväntat. Eleverna i c och d-grupperna, som var större än de 

andra, anser inte i lika hög grad att läraren hunnit ge dem den hjälp de behöver. 

 

19. Vad har varit mest positivt med gruppindelningen? 

 
Se fråga 20 
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20. Vad har varit mest negativt med gruppindelningen? 

 
Fråga 19-20 redovisas i frekvenstabell med positiva och negativa svar i olika kategorier 

 

a-gruppen 

 

Kat pos neg 

Kunskaps 3  

Kompis 2 4 

Gruppstorlek 1  

Arbetssätt 1 1 

Helhet 2  

Lärare 1  

Stämpling  1 

 

b-gruppen 

 

Kat pos Neg 

Kunskaps 2  

Kompis 6 2 

Helhet 2  

Roligt 1  

Lärare 3 2 

 

 

c-gruppen 

 

Kat pos neg 

Kunskaps 1  

Kompis 8 1 

Gruppstorlek  3 

Arbetssätt  1 

Helhet 3  

Nivån 5  

Tempo 1 1 

Variation 1  

Lärare 2 2 
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d-gruppen 

 

Kat pos neg 

Kunskaps 4  

Kompis 10 2 

Gruppstorlek  8 

Arbetssätt 1  

Helhet 4  

Nivån 6  

Tempo 2  

Variation 1  

Roligt 1  

Motivation 1  

Arbetsmiljö  1 

Homogenitet 2  

Läxor  1 

Lärare 3 1 

 

Kommentar 

Resultatet av dessa frågor var svårt att sammanställa på något bra sätt men detta försök att 

få en bild av underlaget visar att det som eleverna tycker är viktigast med gruppindelningen 

är kompisarna. Här är intressant att gå tillbaka till fråga 1, där ser man att detta inte var 

något som man tog hänsyn till vid valet av grupp. Hur blir det nästa gång de får välja 

grupp? Gruppstorleken i de större grupperna är också en sak som många av eleverna 

upplever som negativt.  

 

5.4 Lärarnas åsikter 

Under tiden som eleverna har varit indelade i dessa grupper så har indelningen varit ett 

givet samtalsämne på de konferenser som berörda lärare har varje vecka. Eleverna, 

grupperna, arbetssätt såväl som konkreta uppgifter har diskuterats. Lärarna är eniga om att 

upplägget har fungerat bra och att eleverna verkar ha varit nöjda med organisationen. 

Vidare tror lärarna att det har gett eleverna en ”kick” att möta nya människor och att 

organisationen varieras. Elevernas kunskapsmässiga utveckling är det svårt att säga något 

om. I skrivande stund är de avslutande proven rättade och resultaten tycks visa att eleverna 

presterat ungefär, eller möjligtvis lite bättre, än de gjort på tidigare arbetsområden. Lärarna 

är givetvis medvetna om att detta är deras subjektiva bedömning utifrån ett prov som de 

själva har gjort och satt upp betygsgränser för.  

En av förutsättningarna för nivågrupperingen var att grupp a och b skulle vara lite mindre i 

storlek så resultatet att eleverna i grupp c och d tyckte att lärarna inte hann med att hjälpa 

alla kom inte som någon chock. 
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6. Diskussion 

 
Jag är inte helt nöjd med enkätens utformning. Det har varit svårt att sammanställa 

resultatet på ett bra sätt och det känns rörigt. En del frågor redovisas klassvis, en del 

gruppvis och andra redovisas för hela elevunderlaget och detta blandas mellan frågorna. 

Detta beror på att svaren behöver sorteras på olika sätt för att resultaten ska vara intressanta. 

Hade man tänkt på det när man satte samman enkäten så kanske jag kunde ha formulerat 

och ordnat frågorna så att resultatredovisningen blivit mer strukturerad. Ett annat problem 

med resultatredovisningen är att den innehåller en hel del kategoriseringar av svar och då 

kanske det hade varit bättre att ha fler frågor med svarsalternativ? Jag tror även att man 

skulle kunna få en tydligare bild av elevernas syn om jag hade formulerat frågorna utifrån 

de risker med nivågruppering som tas upp i litteraturstudien. Risken med det hade varit att 

frågorna kanske styrt elevernas svar för mycket. De svar som eleverna nu har gett är till 

största delen deras egna svar på relativt öppna frågor. I en del av de fall jag har valt att 

redovisa svaren kategoriserade i en tabell så finns de exakta svaren med i en bilaga. 

 

6.1 Diskussion kring elevernas syn på gruppindelning 

Om man studerar resultatet av hela undersökningen tycker jag det ser ut som en majoritet av 

eleverna har en positiv inställning till denna typ av gruppering. Eftersom eleverna fick välja 

grupper med framför allt olika ambitionsnivå är det inte säkert att alla har uppfattat det som 

en nivågruppering utifrån enbart kunskaper. Detta kanske har fungerat som ”självförsvar” 

för en del elever, med andra ord, man får en möjlighet att motivera sitt val av en ”lättare” 

grupp med något annat än att man är dålig i matte. Informationen till elever och föräldrar är 

skriven så att t.ex. a-gruppen ”lägger tonvikten på vad eleverna själva önskar”. Givetvis har 

det varit en nivågruppering eftersom de eleverna med mest kunskaper i matte har valt den 

grupp som skulle ha svårast algebra och de har nog sett sig själva som den ”bästa” gruppen 

snarare än den mest ambitiösa. Däremot är det inte säkert att c-gruppen alltid har uppfattat 

d-gruppen som bättre. Ett av svaren på vad som varit mest negativt med indelningen 

indikerar på hur ”snacket i korridoren” har gått. En elev i d-gruppen svarade ungefär; ”Det 

mest negativa med gruppindelningen är att c-gruppen tror att de har kommit längre än oss”. 

En del d-elever har även under lektionerna frågat om det är så att c-gruppen ligger före d-

gruppen. Hur detta ska tolkas är jag inte säker på men klart är i alla fall att en del elever i c-

gruppen upplever att de utvecklas och till och med ”ligger före” d-gruppen. 

 

Att en elev på något sätt känt sig ”stämplad” är givetvis en för mycket. Detta är ett problem 

som är svårt att hantera oavsett organisation. T.ex. finns problemet även i heterogena 

grupper med olika typer av speciallärarinsatser så som undervisningen vanligtvis bedrivs på 

denna skola. Det hade varit intressant att på något sätt jämföra detta problem mellan dessa 

två typer av organisation. 

 

Ett annat problem är de elever som anser att de inte fick välja grupp. Detta visar hur viktigt 

det är att låta eleven vara med och påverka och känna sig delaktig Det är mycket möjligt att 

dessa elever kände sig kränkta av grupplaceringen. Ytterligare några ”stämplade”. 

 

När eleverna gjorde valet av grupp angav endast ett fåtal av eleverna att de gjort så kallade 

kompissval men det som är mest positivt med gruppindelningen är att träffa nya människor 

och alla roliga kompisar. Det hade varit roligare för oss lärare om kunskaperna, som styrde 

valet, även hade varit de mest positiva men det kanske man inte kan begära av 
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femtonåringar. Förhoppningsvis har det varit socialt utvecklande att hamna i en ny grupp, få 

möjlighet att träffa nya människor och knyta nya kontakter. 

 

 

6.2 Tempo, nivå och kunskapsutveckling 

Utifrån de förutsättningar som eleverna fick för att välja grupper ser det ut som lärarna har 

lyckats ganska bra med att möta eleverna på deras nivå. Även om c-gruppen enligt eleverna 

och de förutsättningar som gavs för den gruppen kanske höll ett lite för högt tempo och var 

lite för svår. a-gruppens svar skiftar väldigt men det beror troligtvis på att eleverna i den 

gruppen själva fått välja vad de ville jobba med så deras undervisning blev individualiserad 

både vad gäller nivå, tempo och innehåll.  

 

Eftersom många av eleverna som är nöjda med det högre tempot och nivån som 

grupperingen inneburit kan man fråga sig hur det står till med individualiseringen i den 

vanliga matten. Om de är nöjda med det här tempot och den här nivån, är de i så fall 

missnöjda med detta i vanliga fall? Är den vanliga matten för lätt? Går det för långsamt? 

Saknas det utmaningar? Läraren skall ju enligt läroplanen anpassa undervisningen till varje 

elev oavsett om man jobbar med homogena grupper eller heterogena grupper. Kan det vara 

så att även om läraren individualiserar undervisningen ute i klasserna så uppfattas det inte 

så av eleverna? Gick den ”svåra-gruppen” för fort fram så att eleverna uppfattade nivån som 

svårare än vanligt på grund av tempot? Det är svårt för eleverna att jämföra nivån eftersom 

algebra var ett relativt nytt område för många men tempot på undervisningen tror jag är 

lättare att jämföra. Alla grupperna jobbade mot samma mål och betygskriterier som är på 

samma nivå som skolan tidigare har använt så relativt andra års nior på skolan borde det 

inte ha blivit svårare. Däremot genomgångar, som förekom en hel del i d-gruppen, var 

troligtvis på en svårare nivå än vad som hade fungerat i en vanlig heterogen klass och som 

eleverna är vana vid. 

 

Att de flesta tror att grupperingen varit bra för deras kunskapsutveckling måste ses som 

positivt även om elevernas bedömningar här kanske inte alltid stämmer till hundra procent. 

Detta håller lärarna med om till viss del eftersom de i alla fall inte tror att det gått sämre än 

väntat. Lite intressant är att det framför allt är a och d-gruppen som tror att grupperingen 

varit positiv kunskapsmässigt.   

 

6.3 Risker och möjligheter 

Lärarna hade diskuterat riskerna som finns med nivågruppering innan projektets start. Men 

eleverna har ändå, i vissa fall, i enkätundersökningen markerat att de har upplevt en del av 

dessa problem. T.ex. har problemet med ”stämpling” tidigare tagits upp. Problem med 

stämpling och att elevernas självkänsla påverkas negativt tas upp av både Engström (1996) 

och Wallby m.fl. (2001).   

 

Av resultatet framgår det att både de elever som fått undervisning på en högre nivå och i ett 

högre tempo och de elever som fått undervisningen på en lägre nivå och i ett lugnare tempo 

är mestadels nöjda med detta. Det förekommer dock i enstaka fall att eleverna tycker att det 

är bättre om läraren anpassar undervisningen i den vanliga klassen. Det förekommer också 

att eleverna har sett problemet med att läraren utgår ifrån och anpassar undervisningen 

utifrån att gruppen skulle vara homogen, ett problem som även Wallby m.fl. (2001) 

diskuterar. Problemet med inlåsning och möjligheterna att byta grupp är inget som direkt 

framgår av elevernas svar. Men eleverna är mer positiva inställda till nivågruppering om det 

används under en begränsad tid (ligger helt i skolverkets linje) och detta kanske kan tolkas 
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som att det kan finnas en rädsla att bli ”fast” i en grupp med risk för att ens 

utvecklingsmöjligheter begränsas. 

 

Hur vi lärare tagit tillvara de möjligheter som ges med mer homogena grupper har inte 

berörts så mycket i elevernas svar på frågorna.  

 
6.4 Hur stämmer elevernas svar med de förutsättningar som gavs. 

I A-gruppen skiljer sig svaren mycket både vad det gäller nivå och tempo. En av eleverna 

har tydligt markerat hur det kan komma sig. På de frågor som gäller tempo och nivå har 

denna elev svarat att läraren anpassar till varje elev. Eftersom eleverna i denna grupp inte 

skulle jobba så mycket med algebra utan istället få jobba med sådant som de själva ville så 

har läraren fått undervisa eleverna inom de områden och på den nivå som de tillsammans 

har valt. Denna lite mindre grupp har gett goda möjligheter till detta och eleverna är nöjda 

med detta. 

  

B-gruppen är nöjda både med tempo och nivå även om de flesta anser att det är samma som 

vanliga matten och meningen var att det skulle vara lite lättare och i ett lite lugnare tempo. 

Eftersom de är nöjda så är denna avvikelse säkert inget de har tagit skada av, snarare 

tvärtom. 

 

C-gruppen skulle ungefär motsvara vanliga matten. Här har en del av eleverna upplevt att 

det gått lite fortare fram och varit svårare än vanliga matten. Detta skulle kunna bero på att 

undervisningen för mycket utgått ifrån att gruppen var homogen. Undervisningen har då 

kanske anpassats till ett genomsnitt av en vanlig klass och en del elever ligger kanske en bit 

under detta snitt. När eleverna fick välja grupp så relaterade de ”vanliga matten” till den 

nivå som de har jobbat på tidigare och den kanske har varit individualiserad och för dem 

lättare än detta snitt. 

 

D-gruppen skulle hålla ett högre tempo och en svårare nivå. De flesta eleverna upplevde att 

det blev så. Några tycker dock att tempot är samma som vanliga matten. Detta skulle kunna 

bero på att de vanligtvis får en undervisning som är individualiserad så att det har passat 

dem. Ytterliggare några tycker att nivån är den samma som vanliga matten. Det är alltså en 

del elever som tycker att nivån är densamma men tempot har stigit. Kanske kan det vara 

effekter av nivågrupperingen som drivit upp tempot på dessa elever. Både i c och d-gruppen 

är det elever som inte är helt nöjda med tempo och nivå. Som tidigare sagts skulle detta 

kunna bero på att läraren sett gruppen som homogen. Denna risk har tidigare diskuterats 

och det är lärarens skyldighet att individualisera undervisningen oavsett om man arbetar 

nivågrupperat eller inte.  
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6.5 En klass avviker 

I denna undersökning är det en klass vars svar avviker på flera av frågorna. Avvikelserna är 

inte så stora men eftersom det är samma klass som avviker på flera frågor så tycker jag ändå 

det är intressant att diskutera. C-klassen är den klass som i störst utsträckning är missnöjda 

med informationen inför valet. I denna klass är det också flest elever som inte är helt säkra 

på om de hamnade i rätt grupp. Det är även denna klass, tillsammans med A-klassen, som 

är minst positiv till nivågruppering. Här är svårt att skilja på orsak och verkan. Är eleverna 

kritiska mot informationen för att de hamnade fel eller hamnade de fel för att informationen 

var bristfällig? Alla klasser fick hem samma blankett med information till föräldrarna och 

lärarna informerade de olika klasserna vid samma tidpunkt. Eleverna fick dessutom gott om 

tid att diskutera med sin lärare, klasskompisar, kompisar i andra klasser och föräldrar så min 

uppfattning är att informationen till de olika klasserna borde ha varit likvärdig.  

 

Skillnaden på denna frågan om informationen inför valet kanske skulle kunna bestå i att 

eleverna relaterar sitt svar till vad de är vana vid för information. En klass som är van vid 

tydliga instruktioner kan uppfatta denna information på ett sätt medan andra elever 

uppfattar det på ett annat sätt. Jag tror inte detta är fallet utan jag tror att eleverna är 

missnöjda med informationen eftersom fler här upplever att de inte hamnat i rätt grupp. 

Anledningen till att fler ur denna klass hamnat fel skulle kunna vara att de inför nian har 

bytt mattelärare så att möjligheten att diskutera inför valet har varit sämre eftersom den nya 

läraren inte känner eleverna lika bra som lärarna i de andra klasserna gör. Detta resonemang 

styrks av att även A-klassens elever, som också har ny lärare, i lite högre utsträckning är 

osäkra på om de hamnat i rätt grupp. 

 

Det faktum att A och C-klassen, inför nian, fått för dem nya mattelärare kan också vara 

orsaken till att dessa klasser är mer negativt inställda till nivågruppering. Det kan finnas en 

känsla hos eleverna av att det inte är någon lärare som känner dem tillräckligt bra när det 

kommer till betyg. Andra orsaker till den lite negativare inställningen kan vara att de trivs 

bra och är trygga i sina klasser eller att de trivs bra med sina matematiklärare eller att de 

redan bytt lärare en gång. Oavsett orsaken till den negativare inställningen tror jag att den 

kan ha påverkat svaren på frågorna som gäller informationen och valet av grupp. 
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6.6 Frågeställningen 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur eleverna upplever denna typ av 

nivågruppering. Om man jämför svaren på fråga 13 och 15 ser man att det är fler som är 

positiva till nivågruppering när de är tidsbegränsad än om hela nian skulle ha varit 

nivågrupperad. Att nästan 80 % vill ha denna typ av organisation även på vårterminen 

måste tolkas som att de är nöjda med variationen av vanlig helklassundervisning och 

nivågrupperad undervisning. Detta stämmer bra med Arfvedsson (1992) åsikter om 

variation i undervisningen. Att fler elever är positiva till nivågruppering under en kortare 

period stämmer bra med skolverkets syn. Vad gäller tempo och nivå är en stor del av 

eleverna, ca 75 %, nöjda. Ca 20 % är ganska nöjda och endast ett fåtal elever är missnöjda. 

Majoriteten av eleverna har alltså en positiv inställning till de förändringarna som 

nivågrupperingen leder till på dessa områden.  

 

Förvånansvärt få av eleverna har tagit upp de risker och nackdelar som tas upp i 

litteraturgenomgången.(Wallby m.fl och Engström) De flesta av dessa risker och nackdelar 

är sådana att de ökar om nivågrupperingen är varaktig. Kanske kan detta vara en orsak till 

att eleverna inte är lika positiva till en varaktig nivågruppering? 

 

Sammanfattningsvis har en stor majoritet av eleverna en positiv inställning till 

nivågruppering, särskilt om den inte är permanent. 

 

6.7  Förslag till vidare forskning 

Eleverna i undersökningen är relativt nöjda med denna typ av gruppering och de flesta tror 

också att det varit positivt kunskapsmässigt. Detta kan även lärarna till viss del hålla med 

om, visserligen inte med några starka objektiva bevis. Eftersom effekterna av 

nivågrupperingar är debatterad och ibland ifrågasatt vore det intressant att på något sätt 

jämföra kunskapsutvecklingen i heterogena klasser kontra nivågrupperad undervisning.  

Eftersom det är många parametrar som styr kunskapsutvecklingen är det svårt att 

genomföra. Resultaten skulle säkert bli svåra att tolka och det skulle säkert finnas möjlighet 

att kritisera resultatet oavsett vilket utfallet blev. Wallby m.fl.(2001) tar upp en del 

forskning på området och visar på skilda resultat och åsikter om effekten av nivågruppering. 

Ett möjligt sätt att undersöka frågeställningen kanske kunde vara att jämföra olika skolors 

resultat på nationella prov. Tyvärr har Skolverket ingen statistik över nivågrupperingar i 

grundskolan. Ett annat sätt kunde vara att jämföra en skolas resultat på nationella prov före 

och efter en omorganisation. Bägge dessa sätt har givetvis brister men eftersom de 

nationella proven finns arkiverade ute på skolorna (dels resultaten men även hela proven 

med varje elevs fullständiga lösningar) så finns möjligheter till att studera hur en skolas 

resultat påverkats sedan de nationella proven började sparas.   
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6.8 Avslutande kommentar 

Undersökningen har känts meningsfull att genomföra eftersom den utvärderar ett konkret 

fall som jag själv varit delaktig i och har en egen uppfattning om hur det har fungerat. Nu 

får jag chansen att se om eleverna har de åsikter som jag tror att de har. Som lärare tror jag 

att man alltför ofta lyssnar på dem som hörs mest och tar då deras åsikter som hela 

elevkollektivets. Med en skriftlig, anonym utvärdering i form av en enkätundersökning får 

alla chansen att framföra sin åsikt. Att resultatet även ska ligga till grund för beslut om 

dessa niors vårtermin har gett mig, och eleverna tror jag, intresse av resultatet.  

 

För min del, som varit borta från läraryrket och den akademiska världen under några år har 

litteraturstudierna känts pedagogiskt utvecklande och gett mig chansen till en bra ”nystart” 

på lärarkarriären. Kontakten med de övriga mattelärarna som jobbat med nivågrupperingen 

har varit givande och gett mig många nya tankar kring elever, grupperingar och arbetssätt. 
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Bilaga 1; Information till elever och föräldrar 
Till elever och föräldrar i åk 9 

 

 

Matematikgrupper i 9an 

 

Under v 46-50 kommer vi arbeta med algebra i matematikämnet. Algebra är det område där 

skillnaden är störst mellan uppnåendemålen och strävansmålen (vad man måste kunna och 

vart man siktar), och det är också stor skillnad på vad eleverna förväntas kunna när de 

kommer till de olika gymnasieprogrammen. För att bättre kunna möta elevernas behov 

kommer vi lärare under de här veckorna ha olika inriktning på vår undervisning. Eleverna 

får välja grupp efter vilka behov han/hon har i matematik. I grupperna kommer det ingå 

elever från alla fyra klasser, och vi kommer försöka att hålla grupp A och B lite mindre. För 

de teoretiska programmen krävs den algebran som man får i grupp C och D. 

De olika inriktningarna är: 

 

Grupp A 

Störst fokus på grunder. Vi arbetar bara lite med algebra och lägger tonvikten på vad 

eleverna själva önskar arbeta med (kan tex vara procent, geometri, bråk...) 

 

Grupp B 

Grundkurs i algebra. Lågt tempo där vi går igenom allt noga. 

 

Grupp C 

Grundkurs och viss fördjupning i algebra. Normaltempo. 

 

Grupp D 

Grundkurs med fokus på fördjupning i algebra. Högt tempo. Elever som funderar på 

naturvetenskapliga programmet eller samhällsprogrammet bör välja den här gruppen. 

 

 

 

Jag väljer grupp __________ 

 

 

 _______________________  ________________________  

Elevens namn  målsmans underskrift 
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Bilaga 2 Enkät. 

Enkät om matematikgrupper 

Klass______Grupp_____ 

Val av grupp 

1. Varför valde du den grupp som du valde? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Fick du hjälp av någon med valet? (t.ex. av lärare, kompis eller förälder) 

_______________________________________________________________ 

 

3. Fick du tillräcklig information om grupperna inför valet? _______________ 

 

4. Tycker du att du hamnade i rätt grupp? _____________________________ 

 

5. Om du svarat nej på fråga 4, vad är felet och varför blev det fel? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tempot på undervisningen i din grupp 

6. Hur har tempot i undervisningen ändrats jämfört med ”vanliga matten”? 

Ringa in det som stämmer bäst. 

 

Lägre Samma Högre 

 

7. Hur passar det tempot dig? 

_______________________________________________________________ 

 

8. Hur mycket tid utöver mattelektionerna har du under dessa veckor lagt ner 

på matte? (hemma och på arbetspass) __________________________h/vecka 

 

9. Är det mer eller mindre än ”vanliga matten”?_________________________ 

 

Nivån på undervisningen i din grupp 

10. Hur har nivån på undervisningen ändrats jämfört med ”vanliga matten”? 

 

Lättare Samma Svårare 

 

11. Hur passar denna nivå dig? 

_______________________________________________________________ 
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Gruppindelning 

12. Vad tycker du om att själv få välja grupp? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

13. Tycker du att hela nians matteundervisning skulle vart indelad i dessa 

grupper? _______________________________________________________ 

 

14. Varför/varför inte? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15. Tycker du att vi ska ha samma typ av gruppering även några veckor i vår? 

_______________________________________________________________ 

 

16. Varför/varför inte? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

17. Hur tror du att gruppindelningen påverkat dina kunskaper? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

18. Hinner läraren ge dig den hjälp du 

behöver?__________________________ 

 

19. Vad har varit mest positivt med gruppindelningen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

20. Vad har varit mest negativt med gruppindelningen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

21. Övriga åsikter om gruppindelningen. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

   Tack för din medverkan  /  Martin 
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Bilaga 3; Exakta svar på fråga 14 och 16 
 

Fråga 14 

Aa 

För att man lär sig mer, får mer hjälp, mindre prat bättre koncentration 

För att det är mycket bättre, man lär sig mer, får mer hjälp och gått igenom så man 

verkligen lär sig. 

Det är bra 

Ba 

Det är roligare att få vara i klassen lite 

Det är bra 

Bara för att man lär sig mera (ja) 

Ca 

Jobbar mer(ja) 

För man får jobba med de man behöver hur mycket man vill. Vanliga grupper kan det gå för 

fort ibland 

Vet inte (nej) 

Diskriminering(nej) 

Ab 

Vet ej (vet ej) 

Man får den undervisning och i det tempo man vill 

Det blir bättre om man är på samma nivå 

Va (Självklart) 

Bb 

För att det räcker med några dar 

Det är kul 

Det blir lättare och man vågar ta för sig 

Cb 

MM…. 

För det blir bättre 

Db 

För att det är lättare, vissa i svåra och vissa i lättare undervisning 

För då har de som vill lära sig mycket och inte tycker det är så svårt med matte en egen 

grupp och tvärtom. 

Det känns bra när alla är mer på samma 

För att det är gött 

Man kan välja vilken svårighetsgrad man vill ha 

Ac 

Mycket bättre att vara i en grupp så man arbetar på den nivån man passa bäst att ha 

Det skulle vara bra för då skulle alla kunna jobba på den nivån de vill 

Jag vill ha våran lärare(nej) 

För att det blir mycket rörigare med grupper 

Det är krångligare på något sätt (nej) 

Bc 

Då skulle man i längden lessna på det 

För att om växla lite (NJA) 

För att det är roligare 

Det är bra så 

Mkt roigare 
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För då jobbar man med det man behöver 

För att det är bra att man sätter en nivå 

För att då får man jobba på sin nivå 

Det kan va bra att börja året som vanligt 

Cc 

För att det är så (nej) 

För att den läraren man hade förut var mycket bättre och den kände en bättre 

Vet inte ( nej) 

Därför att man får välja lite själv hur man vill jobba och jag tror att man lär sig bättre då 

För att det hade varit mycket roligare och jämnare mellan alla 

För att det känns bättre att gå med sin egen klass 

Dc 

Dä får man mer vänner 

För att det är kul att jobba med andra 

Bra att man varierar lite (nej) 

Ad 

För vissa saker tycker jag läraren ska bestämma vad klassen ska göra 

Jag tycker att man ska få räkna i grupp och i klassen. Vet inte riktigt varför 

För då får man välja vad som passar en själv 

Det är jobbigare att gå runt i spåren. De är inte lika bra ordning med alla andra i de olika 

klasserna så det blir inte lika lugnt tycker jag 

Det kan vara bra om man är med folk som både är bättre och sämre då får man lite av varje 

Det bra där för att man kan välja nivån men man vill ju ha sin lärare och vara med sin klass 

Det kan vara som detta 

Bd 

Vet ej  

Svårighetsgraden passar bättre 

Då hamnar man i ett tempo som passar bättre. Då lär man sig mer 

För att i en vanlig klass går elever med olika kunskapsnivå och alla behöver hjälp med sitt 

Cd 

För att det är skönt att inte alltid behöva köra samma tempo (nej) 

Vet ej, Bättre klassvis 

För att man känner sin klass bättre 

För att det är skoj(kanske lite) 

Det är bra om man får välja och alla är ganska jämna 

Då skulle man kunna höja sina betyg 

Därför att det är så jävla mycket bättre när man får välja nivån på sitt arbete själv 

Dd 

Det blir på den nivån man kan och slipper kanske genomgångar på sånt som är för lätt 

För det är sket sköj 

Roligare än vanligt 

Dom sämre kan sinka de bättre, Dom sämre kanske inte hänger med 

För att man kan jobba med dom som är lika bra då. Och det blir bättre på lektionerna om 

alla kan ungefär lika mycket 

Roligare, alla får jobba på sin nivå 

Det är mycket roligare med de andra klasserna (ja) 

För att man får köra på den nivån man gillar bäst 

Nya lärare, kompisar 
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Fråga 16 

Aa 

För att det är kul 

För det är bra 

För att vi lär oss mer , får mera hjälp, bra inför slutbetyget 

Ba 

Bara för att lära sig mer matte(ja) 

För det har gått bättre 

Det blir roligare om de e fler i klassen som hamnar i samma grupp för då kan man 

samarbeta mera.  

Ca 

Vet inte (nej) 

Det är bra 

Jag jobbar mer 

För de suger (nej) 

Det suger (nej) 

Ab 

Man lär sig mer (ja) 

Det blir bättre om alla är på samma nivå 

Man får den undervisning och det tempo man vill 

Roligt 

Bb 

För det är bra 

Det är kul 

För att det var kul 

Cb 

För att det är kul med omväxlingar 

Db 

För då har de som vill lära sig mycket och inte tycker det är så svårt med matte en egen 

grupp och tvärtom. 

För att det är gött 

De är bra 

Man kan välja vilken svårighetsgrad man vill ha 

För att jag lär mig mer än i vanliga matten 

Ac 

Det blir inte mindre krångligt för att man har det på våren 

Det var bra men det blir jobbigt att vara i grupper 

Det blev ju dåligt(nej) 

Det skulle vara bra för då skulle alla kunna jobba på den nivån de vill 

För att det var bra 

Bc 

Det är rätt behagligt att jobba så här 

För att man får jobba med andra på sin nivå 

För att jag lär mig bättre 

Det är bra 

Bättra att jobba med andra som är lika bra 

Roligare och bättre 

För det är bra grupper 
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För att det varit skoj 

Var la kul med grupper men inte igen med algebra i så fall 

Cc 

För att det är kul att gå med andra ibland 

Skulle va bättre, roligare och jämnare 

Därför att jag tror det är bra för många 

Det är jobbigt att gå till a-spåret 

Inte bra vill ha min klass 

För att jag inte orkar vara med Bare och Dare 

Dc 

För att det är bra med omväxling 

Det är kul att få jobba med elever från andra klasser också, Man lär känna varandra bättre 

För att det är kul att jobba med andra 

Varför skulle vi inte ha det 

Roligt att byta klassrum 

Ad 

Det var kul 

Det är bra 

Det är bra med variation 

Ja, eftersom jag tycker det är bra 

Det är bra med variation mot dom vanliga klasserna och så är det kul 

För det är bra 

Bd 

För att det är bra 

Därför att det var bra 

Detta var mycket bättre än den vanliga matten 

Egen mattelärare vet vad man kan så de e betyg bättre etc(nej) 

Cd 

För det fungerar så bra när man får välja 

För att det var bra 

Det var bra 

För att det är kul 

För att jag vill jobba i min vanliga klass 

Lär bättre klassvis 

Det är skönt med den vanliga matten 

Dd 

Det är roligare 

För att man får köra på den nivån man själv gillar bäst 

Det är bra 

För att det varit bra så här 

Det har varit bra. Lär sig mer 

De va kul 

För det är skeet sköj 

Det var bra 

 


