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1. Inledning  

I dagens skola är matematik ett av de tre kärnämnena, tillsammans med svenska och 

engelska. Dessa måste elever i högstadiet klara av på en godkänd nivå för att kunna gå 

vidare till en gymnasial utbildning (Skolverket, 2017). Matematik är även enligt 

Skolverket ett av de viktigaste verktygen som eleverna lär sig i skolan som de sedan har 

med sig senare i livet (Skolverket, 2017).  

Ett problem som jag har stött på under mina VFU-perioder är att i många av dagens 

skolor sker matematikundervisningen klassvis, detta utan åtanke på elevernas tidigare 

eller nuvarande kunskaper inom matematik. Vad jag såg som ett problem var att många 

lärare hade svårt att planera lektioner som fick med alla elever i klassen. Detta berodde 

på att elevernas matematikkunskaper hade en stor spridning. Detta innebär att lärarna 

har elever som arbetar med uppgifter och problem som ligger inom hela spannet på 

betygsskalan vilket ledde till att läraren först måste ge en generell förklaring inom ett 

matematiskt område som passar de elever som uppvisar en generell förståelse inom 

matematik. Anledningen till att läraren först ger den generella förklaringen är för att 

man anser att de flesta elever har en generell förståelse inom matematik. Med en 

generell förståelse så menas det med att eleverna arbetar inom spannet av B och D på 

betygsskalan (Lindgren, 2013). 

Läraren måste därefter anpassa sin förklaring så att eleverna som behöver en lättare 

förklaring får tillgång till det och eleverna som arbetar med de mer avancerade 

problemen får en mer djupgående förklaring. Problemet som då uppstår är att de elever 

som behöver mer än en förklaring måste vänta på att läraren har tid att ge dem den. 

Eleverna som inte förstår den generella förklaringen måste därför vänta med sina 

uppgifter tills att läraren hinner med att förklara. Detta leder till att de inte hinner med 

att göra de uppgifter de förväntas klara av på lektionen och kan även leda till att de 

känner sig sämre för att de inte förstår.  

Ett exempel på sådan problematik kunde jag se under en av mina egna VFU-perioder. I 

en 8:e klass vid en undervisningssekvens om algebra fanns elever som arbetade på flera 

olika kunskapsnivåer. Situationen gällde två elever som arbetade på en högre nivå än 

resten av klassen. Under lektionen hade läraren förklarat hur man arbetade med en 

ekvation där det fanns variabler på bägge sidor om likhetstecknet för alla elever i 
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klassen. Men de två gällande eleverna hade redan arbetat förbi detta delkapitel och 

hamnat i nästa område som behandlar ekvationer med parenteser. De kunde inte riktigt 

förstå tillvägagångssättet och bad därför läraren om hjälp i mitten av lektionen. Dock så 

hann inte läraren med att hjälpa dessa två elever vidare med förståelsen. Detta eftersom 

det fanns elever i klassen som redan hade svårt att förstå det ordinarie innehållet på en 

lättare nivå. Att förklara det aktuella området på ett lättare sätt tills att de svagare 

eleverna förstod tog hela återstoden av lektionen. Läraren var vid tillfället ensam och 

kunde inte åkalla någon extra personal då det inte fanns någon tillgänglig. Detta ledde 

till att de två eleverna som arbetade på en högre nivå inte kunde komma vidare eftersom 

de inte kunde få den förklaring som de behövde. 

Eftersom elever har spridda kunskaper inom matematik gör detta att lärare i dagens 

undervisning har svårt att hinna med att hjälpa alla elever. Eftersom läraren kan få 

frågor från elever som behöver en längre förklaring på en enklare nivå som resten av 

klassen upplever som onödig. Men läraren behöver också förklara uppgifter på en högre 

nivå som inte alla förstår. Detta kan då leda till att elever som inte förstår den svårare 

förklaringen tappar intresset och slutar lyssna. Då lärare vid dessa tillfällen måste 

fokusera på en elev eller liten grupp i taget för att anpassa undervisningen kan detta leda 

till att en del elever inte får den hjälp de behöver. Eftersom läraren inte hinner med att 

förklara för alla, så kan en del elever missa viktiga moment (Boo, 2014). 

Att det i en klass finns elever som har olika kunskapsnivåer är inte oväntat. Eftersom 

denna syn på kunskapsspridning fanns som bas redan för betygssystemet 1–5, där 5 var 

högst och 1 var lägst, som gällde mellan åren 1962–1994. Detta system utgick från att 

all kunskap inom respektive ämne var normalfördelad i varje klass. Normalfördelningen 

innebar att det i en skolklass skulle 7 % få en 5:a, 24 % skulle få en 4:a, 38 % skulle få 

en 3:a, 24 % skulle få en 2:a och 7 % skulle få en 1:a. Detta betydde då alltså att det i en 

klass skulle finnas lika många elever som hade höga kunskaper i skolämnen som elever 

som hade låga kunskaper i skolämnen, samt att större delen av eleverna enbart hade en 

generell förståelse för de olika skolämnena som exempelvis matematik (Lindgren, 

2013).  
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Figur 1 visar den normalfördelning av betyg som fanns mellan åren 1962–1994 (Matteboken.se) 

Systemet med normalfördelade betyg blev väldigt kritiserat under många år, eftersom 

det ofta fanns elever som inte kunde få högre betyg då dessa redan var utdelade och 

skolan bara fick ge ett specifikt antal av varje betyg per klass (Lindgren, 2013). Trots 

den hårda kritiken så återstår fortfarande faktumet att i en normalfördelad klass så finns 

det elever med olika kunskapsnivåer. Elevernas betyg kommer då att vara utspridda 

över hela betygssystemet oavsett vilken betygsskala som används. Eleverna i dagens 

skola har som tidigare sagt olika kunskapsnivåer, men spridningen följer i dag inte den 

normalfördelningskurva man följde tidigare. Fördelningen av betyg är nämligen numera 

annorlunda mellan olika skolor och olika klasser. Problemet med den här spridningen på 

kunskapsnivåer mellan eleverna gäller inte bara i Sverige utan är också ett stort problem 

i USA (Petrilli, 2011). 

En av de lösningar som lärare i skolor med stor kunskapsspridning gör är att dela in 

varje klass i mindre grupper.  Sammansättningen av grupperna brukar bero på vilken 

nivå av betygsskalan de arbetar på och hur de har presterat under tidigare terminer. 

Läraren sätter de elever som jobbar med svårare uppgifter i en grupp, elever med lättare 

uppgifter i en grupp och elever som arbetar med medelsvåra uppgifter i en grupp. På 

detta sätt hoppas lärarna på att kunna hjälpa så många elever så snabbt som möjligt då 

flera kan lyssna samtidigt på sin egen nivå (Ramberg, 2013).  
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Genom att dela in klassen i de här grupperna kan läraren gå mellan grupperna och ge 

varje grupp en förklaring till problem av olika svårighetsgrad i stället för att gå från elev 

till elev. Detta förkortar då tiden läraren behöver lägga på att förklara samma problem 

för olika elever och hinner då med att hjälpa fler som behöver det. Eleverna kan då även 

ta hjälp av varandra lättare utan att alltid behöva fråga läraren (Ramberg, 2013). 

Denna typ av indelning som baseras på elevernas betygsnivå och/eller arbetstempo 

kallas för Nivågruppering och det är åsikterna om nivågruppering som detta arbete 

kommer att fokusera på. I de tidigare läroplanerna (Lgr69 till Lpo94) fanns det en form 

av nivågruppering som kallades Allmän och Särskild kurs för ämnena matematik, 

engelska och moderna språk. Dessa delade in eleverna i varje klass i två grupper som 

ändå läste ämnet tillsammans i klassen. Gällande matematiken så bestod Allmän kurs av 

lättare matematik och Särskild bestod av svårare matematik. Detta var en form av 

nivågruppering där eleverna hade det fria valet att välja vilken nivå de ville arbeta med. 

Att åter införa nivågruppering så att det gäller för alla skolor i Sverige har varit en 

diskussion i vissa medier.  Där har man lagt fram för- och nackdelar för att visa varför 

nivågruppering borde införas. Lindgren (2010) tog i sin debattartikel, Nivågruppering 

åter på banan, upp om införd nivågruppering i en skola i Perstorp. I artikeln tog hon 

upp vilka fördelar och nackdelar tidigare forskning hade kommit fram till angående 

nivågruppering baserat på elevernas tidigare betyg och arbetstempo (Lindgren, 2010). 

De fördelar samt nackdelar som kunde utläsas från artikeln var följande: 

Fördelar: 

• Undervisningen anpassas efter elevens behov och var och en får göra framsteg i 

enlighet med sin förmåga. 

• Intresset och drivfjädern behålls hos duktiga elever när de slipper bli uttråkade. 

• Svaga elever blir mer aktiva när de slipper komma i skymundan av de starkare. 

• Det blir lättare för läraren att undervisa. 

Nackdelar: 
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• Svaga elever går miste om den stimulans och draghjälp som närvaron av starka elever 

kan ge. 

• Lärare ställer för låga krav på de långsammare grupperna. 

• Felval/felplacering: Svaga elever hamnar med stökiga, omotiverade och omogna 

elever som inte nödvändigtvis är svaga. 

• De svagare eleverna stämplas som dumma och får dåligt självförtroende. 

• Framtida valmöjligheter begränsas. 

• Elever i högpresterande grupper blir sönderstressade och får svårare att få bra betyg. 

(Lindgren, 2010) 

Även en motion till riksdagen har lagts fram för att åter införa det som tidigare kallades 

för Allmänna och Särskilda kurser i matematik, engelska och svenska (Motion 

2016/2017). Den mening man kan utläsa från motionen är att elever som inte känner att 

de riktigt klarar av den ordinarie undervisningslitteraturen skulle kunna välja Allmän 

kurs i stället. Genom detta val tänker man sig att elevernas självförtroende ökar då 

uppgifterna blir lättare och de kan arbeta mer på egen hand utan att behöva så mycket 

hjälp eller förklaring av en lärare. 

1.1.   Styrdokument 

Ser man på läroplanen för matematik för högstadiet så säger Skolverket tydligt att 

utbildningen skall utformas och anpassas efter alla elevers behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2017). Enligt Skolverket innebär detta inte att resurserna på skolan behöver 

fördelas jämnt över olika hjälpmedel utan att alla elever ska få det stöd de anses behöva 

för att nå de mål som krävs för att få ett godkänt betyg. Med detta menas att vissa elever 

kommer att behöva mer hjälp än andra och kommer då att få det eftersom de anses 

behöva det för att klara en godkänd nivå. Läroplanen fortsätter därefter med att säga att 

skolan och dess personal har ett ansvar att se till att alla elever klarar de mål som 

Skolverket har satt upp och skall då anpassa undervisningen på ett sätt så att eleverna 

klarar målen (Skolverket, 2017). 
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Skollagen säger även att lärare och rektorer på skolan har rätten att omstrukturera 

undervisningsformen för alla eller vissa av eleverna för att alla elever ska känna sig 

trygga i skolan och känna att de har arbetsro. Denna lag kan man då använda som 

argument för att införa nivågruppering om lärare och rektorer känner att den 

matematikundervisning som sker klassvis ger för många negativa resultat eller att elever 

inte får den lugn och ro de känner att de behöver för att klara av sina studier (SFS 

2010:800; Skolverket, 2017).  

Skolverket har även restriktioner och förordningar som säger att extra anpassningar får 

göras för en eller flera elever om det finns en risk att kunskapskraven för godkänt inte 

uppfylls (Skolverket, 2017). Om läraren eller rektorn känner att en elev inte klarar av 

den normala studietakten får de införa en extra anpassning om det bakomliggande syftet 

är att motverka risken för ett underkänt betyg. En extra anpassning utifrån Skolverket 

kan vara att placera eleven i en särskild undervisningsgrupp för att kunna få extra stöd i 

form av enklare förklaringar eller andra förklaringar än vad den ordinarie läraren kan ge 

under en lektion. Denna form av anpassning i en mindre grupp elever som behöver mer 

hjälp kan klassas som en form av nivågruppering som bara riktar in sig på elever som 

riskerar ett underkänt betyg (Skolverket, 2017). 

I syftet för kursplanen i matematik för högstadiet finns fem olika förmågor som en elev 

måste nå en godkänd nivå i för att kunna få ett godkänt betyg i matematik. Då dessa 

förmågor måste uppfyllas har alltså lärare och rektorer ett ansvar att se till att alla elever 

får möjligheten att klara av den godkända nivån och vid risk för misslyckande skall alla 

åtgärder som behövs genomföras för att den godkända nivån ska nås (Skolverket, 2017). 

De fem förmågorna är listade nedan i den ordning de förekommer i syftet i läroplanen 

för grundskolans matematik (s 55).  

Eleven skall under undervisningen av matematik få chansen att utveckla sina förmågor 

att: 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
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• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

1.1.1. Paragrafer ur Skollagen 

Skollagen och Lgr11 tar inte upp några punkter eller bestämmelser som säger att det 

inte får finnas nivågruppering i skolan samtidigt som det inte heller står att skolan skall 

vara nivågrupperad (SFS 2010:800). Då skollagen kan tolkas på många olika sätt 

beroende på vem som läser den och hur man vill använda skollagen så finns där ett antal 

paragrafer som kan användas till att både framhålla nivågruppering och för att hålla 

tillbaka det. Dock tar flera punkter i skollagen upp att alla elever har rätt till utbildning 

och att varje lärare skall anpassa undervisningen för att den ska passa varje enskild elev 

alltså en så kallad individanpassad undervisning (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §).  

Nedan tas två paragrafer ur skollagen upp som kan visa på hur man kan tolka skollagen 

för att införa eller motsäga nivågruppering. Notera att paragraferna är tagna i sin helhet 

från den officiella skollagen (2010) och är inte riktade på något sätt. Flera paragrafer 

kan användas för att tala för eller emot nivågruppering men syftet med de som är 

skrivna nedan är bara för att visa hur paragraferna kan tolkas på olika sätt. 

En paragraf som kan tolkas som att nivågruppering borde införas är Kapitel 10 § 2 som 

lyder:  

”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga 

att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder 

eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 
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Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (SFS 2010:800, 10 kap. 2 §). 

Paragrafen ovan benämner hur viktigt det är för eleverna att utvecklas på en personlig 

nivå för att de sedan lättare kunna fortsätta med de studier de själva har valt. Eftersom 

eleverna i nionde klass redan under höstterminen skall söka in till ett valt gymnasium 

som kräver olika kunskaper av matematik beroende på program, bör de redan då vara 

bekanta med att studera matematik i en klass där alla redan läser på samma nivå som de 

själva. Även sista stycket kan användas som ett motiv till att införa nivågruppering 

eftersom eleverna ska skapa allsidiga kontakter och få en social gemenskap. Detta kan 

tolkas som att de borde skapa sociala kontakter inte bara inom den egna klassen utan 

även med de andra klasserna vilket kan ske vid nivågruppering då elever på samma nivå 

finns i olika klasser. 

En paragraf som kan tolkas som att man inte borde införa nivågruppering är Kapitel 1 § 

5 som lyder:  

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 

mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, 

1 kap. 5 §). 

Då eleverna vid en nivågruppering baserat på deras betyg eller arbetstempo delas in i 

bestämda grupper kan deras integritet kränkas om de själva inte har accepterat valet av 

grupp. En nivågruppering baserat på elevernas betyg kan enligt denna paragraf tolkas 

som en kränkande behandling då elever som hamnar i en grupp med dåliga betyg får ett 

förtydligande att de inte är lika bra som resten av klassen och behöver separeras 

därifrån.  
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1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns några skillnader mellan elevernas 

åsikter om vilken form av undervisning man bör genomföra och lärarnas åsikter om 

vilken form av undervisning man bör genomföra. De huvudsakliga 

undervisningsmetoderna som analyseras i arbetet är Klassvis undervisning och 

Nivågrupperad undervisning. Med Klassvis undervisning menas att undervisningen sker 

utan någon form av indelning av eleverna, detta kan även kallas för icke-nivågrupperad 

undervisning. Med Nivågrupperad undervisning innebär det att eleverna är indelade i 

någon typ av grupper som kan bero på ambition, betyg eller arbetstempo (Giota, 2013). 

Syftet är även att undersöka om åsikterna hos elever och lärare skiljer sig från den 

forskning som redan finns inom ämnet samt att se om de lärare som intervjuas har andra 

åsikter än vad som kan hittas i tidigare forskning. 
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1.3 Frågeställning 

De frågor som kommer fokuseras på under arbetets gång är följande: 

• Vilka åsikter har elever om nivågrupperad matematikundervisning? 

• Vilka åsikter har lärare om nivågrupperad kontra klassvis 

matematikundervisning? 

• Vilken syn har lärare på hur elevers prestationer inom matematik påverkas av 

nivågrupperad undervisning? 

Syftet med dessa frågor är att undersöka vilka åsikter elever har om olika former av 

undervisningsmetoder i relation till nivågrupperad undervisning. Syftet är också att ta 

reda på vilka åsikter som lärare har om nivågruppering samt vad de anser att detta gör 

för skillnad på elevers lärande. 

Vad som menas med första frågan är att jag vill undersöka vad elever anser om 

nivågruppering i förhållande till andra former av undervisning. Att elevernas åsikter tas 

med är för att kunna se om det finns några skillnader eller likheter när man jämför med 

lärarnas åsikter om olika former av undervisning.  

Den andra frågan fokuserar på vilka åsikter som matematiklärare har om nivågrupperad 

undervisning kontra klassvis undervisning. Meningen med frågan är att undersöka 

lärares åsikter om olika undervisningsmetoder samt vad de grundar sina åsikter på. En 

annan aspekt som kan undersökas med denna fråga är om lärarnas åsikter sammanfaller 

med eller motsäger den form av undervisning de genomför just nu. 

Den tredje frågan är tänkt att undersöka vad lärare anser om och hur elevers lärande 

påverkas av nivågrupperad undervisning om man jämför med klassvis undervisning. 

Med detta menas om lärarna själva kan se eller tänka sig att det blir någon skillnad på 

elevers prestation när de arbetar nivågrupperat eller inte. 
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1.4 Litteratursökning 

De texter som har hittats vid litteratursökningen har lästs igenom för att sålla ut relevant 

fakta som gäller högpresterande elever, lågpresterande elever, nivågruppering samt 

differentiering. Även dokument från skolverket användes som stöd för olika argument. 

Bland dessa dokument återfinns skollagen, Lgr11, kursplaner i matematik för 

högstadiet, Lpo94 samt Lgr80 (Skolverket, 2006; Skolverket, 2017). Anledningen till 

att de tidigare läroplanerna används i arbetet är för att i dessa kunde man läsa om en 

tidig form av nivågruppering som kallades för Allmän och Särskild kurs i matematik. 

Anledningen till att Allmän och Särskild kurs är med i arbetet är för att denna form av 

nivågruppering är en av de grunder som arbetet är baserat på.   

Även äldre examensarbeten gällande ämnet har använts som stöd till den här 

forskningsöversikten då källorna som kunde hittas i dessa arbeten är relevanta för 

området. Vid en jämförelse av dessa arbeten fanns det källhänvisningar som var 

likadana för varje arbete vilket gjorde att källan kunde användas med större säkerhet. 

Några av de namn som dök upp i flera arbeten som behandlade nivågruppering och 

högpresterande elever var Joanna Giota, Synnöve Carlsson och Monika Vinterek. 

De sökverktyg som användes i arbetet var Summon och Google Scholar.  

Sökorden som användes i sökandet efter information var high-achievers in the 

classroom, low-achievers in the classroom, mathematics och differentiation. 

Även svenska sökord användes i jakten på information. Dessa var då Nivågruppering, 

Matematikundervisning, Högpresterande elever samt Lågpresterande elever. 

 

2.  Kunskapsöversikt 

2.1. Högpresterande elever 

Som tidigare nämnt så finns det elever som har spridda matematikkunskaper som går i 

samma klass. Detta kan leda till problem då läraren inte kan hjälpa alla elever eftersom 

läraren måste förklara samma sak för olika individer. Men detta problem i en heterogen 

klass gäller inte bara i Sverige utan finns även i andra länder där eleverna läser 
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matematiken klassvis. En studie gjordes 2014 om hur lärare i USA, Israel och Korea 

arbetade med högpresterande elever i heterogena klasser i alla årskurser, alltså vanliga 

skolklasser som inte har någon form av gruppering eller indelning med avseende på 

prestation (Shayson, Gal, Tesler & Ko, 2014). Studien fokuserade främst då på lärarnas 

egen syn på hur de hanterar högpresterande elever, som de i studien förkortar MTS 

(Mathematically Talented Students), och även vad lärarna själva tyckte om att dela in 

dessa elever i en separat grupp (Shayson et al, 2014). Studien kom fram till två 

huvudresultat när det gällde indelning av matematiskt talangfulla elever och vad lärare 

ansåg om att dela in dessa elever i separata klasser. Resultaten från studien visade att 

lärare med en viss matematisk bakgrund motsätter sig indelning av MTS mindre än vad 

lärare utan matematisk bakgrund gjorde (Shayson et al, 2014). Med viss eller ingen 

matematisk bakgrund menas att lärarna hade enbart studerat matematik i sin egen 

utbildning men har undervisat väldigt lite eller inte alls i matematik. 

Forskarna kom även fram till att lärare som lär ut matematik till yngre elever motsäger 

indelning i separata klasser för MTS mer än vad lärare som lär ut matematik till äldre 

elever. Vad forskarna även kom fram till var att oberoende på hur stor erfarenhet av 

undervisning respektive lärare hade inte påverkade vilken åsikt de hade på om man 

borde sätta MTS i separata klasser eller inte (Shayson et al, 2014).  

En annan undersökning gjord av Mevarech (2015) som utgick ifrån att undersöka 

effekten av att lära ut matematik på en högre kunskapsnivå till elever på olika sätt och 

därefter se om det blir någon förändring i elevernas prestation. Studien gick ut på att 

dela in en klass helt slumpmässigt i fyra olika grupper. En grupp var kontrollgruppen 

och gavs ingen särskild eller extra undervisning medan de andra tre grupperna 

respektive fick inlärning i form av att eleverna antingen läste matematik enskilt på hög 

nivå, ordinarie matematik i grupper eller så läste de matematik på hög nivå i grupper 

(Mevarech, 2015).  

Resultaten från Mevarechs studie (2015) visade att elever som fick chansen att studera 

matematik på en högre kunskapsnivå i grupper presterade betydligt bättre än alla övriga 

grupper. Undersökningen kom även fram till att det fanns stora skillnader mellan hög- 

och lågpresterande elever när det gällde att ta emot hjälp från andra, att erbjuda hjälp till 

andra samt individualiserat lärande (Mevarech, 2015). 
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2.2. Lågpresterande elever 

Precis som att det finns elever som har hög kunskapsnivå inom matematik finns det 

även elever som har en låg kunskapsnivå inom matematik. Fördelningen mellan 

lågpresterande elever och högpresterande elever kan variera från klass till klass men det 

betyder fortfarande att det i en vanlig skolklass finns elever som är lågpresterande inom 

matematik, även om det bara är en eller ett fåtal elever.  

Det är dessa lågpresterande elever som skolan lägger mycket resurser på, i form av extra 

stöd eller speciallärare, då alla lärare har till uppgift att se till att alla elever, oberoende 

av bakgrund, klarar av de mål som är uppsatta för att nå en godkänd nivå inom 

matematik (Skolverket, 2017).  

En studie av King (1993) gjordes på elever i tredje klass där man ville undersöka om det 

hjälpte att arbeta i mindre grupper där det fanns både högpresterande elever och 

lågpresterande elever. Resultaten från studien visade att vid ett arbete med elever som 

har olika kunskapsnivå tenderar de som är högpresterande att dominera under själva 

uppgiftens gång medan de som är lågpresterande, även om de är med och arbetar, 

mestadels är passiva och gör inte mycket väsen av sig (King, 1993).  

Bland lågpresterande elever finns även de elever som har låga betyg men som 

anstränger sig för att höja dem. Denna vilja återfinns inte bara på högstadiet utan även i 

klasser högre upp i utbildningen. En studie av Juter (2007) gjordes på elever och 

studenter som var 19 år eller äldre som studerade matematik på universitetet. Studien 

visade då att även om viljan att arbeta och att lära sig finns hos elever är det inte alltid 

säkert att eleven klarar av den aktuella uppgiften utan hjälp då det hos lågpresterande 

studenter kan finnas svårigheter att få förståelse och insikt i matematik (Juter, 2007). 

 I vissa fall är det även så att elever som är lågpresterande har felaktiga uppfattningar 

om tillvägagångssätt eller resonemang som de inte inser själva är felaktiga. Utan att be 

om hjälp tappar de då mycket av den förståelse som krävs för att uppnå ett godkänt 

resultat (Juter, 2007). 
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2.3. Definitioner av nivågruppering 

För att förklara begreppet nivågruppering så innebär det att man delar in en större grupp 

elever i mindre grupper beroende på vilken kunskapsnivå de anses ligga på eller vilka 

förutsättningar de har för framtida studier (Malmström, Györki, Sjögren & Wivall, 

1994).  

 

2.3.1. I klassrummet 

När elever läser matematik klassvis, i heterogena klasser utan någon form av indelning 

eller syfte med placering, finns det alltid elever som ligger på olika nivåer i sin kunskap 

inom matematik, vilket leder till att lärare måste lägga mycket tid på att förklara 

uppgifter och metoder enskilt och hinner inte alltid hjälpa alla elever att förstå. Detta är 

inget ovanligt problem varken i Sverige eller i andra länder (Petrilli, 2011) och lärare 

och rektorer kämpar hårt med att försöka få alla elever att få den hjälp de behöver. 

I klassen kan det alltså finnas elever som läraren anser inte klarar av att arbeta med den 

ordinarie matematikbokens innehåll utan behöver en lugnare miljö och eventuellt en 

specialpedagog för att hjälpa eleverna att nå målen. Vad läraren gör då är att sätta dessa 

elever i ett separat rum för att de inte ska distraheras av resten av klassen. Om läraren då 

också anser att dessa elever behöver en specialpedagog leder då till att eleverna kan få 

extra hjälp och förklaringar som den ordinarie läraren inte alltid kan ge dem vid brist på 

tid eller att fokus måste läggas på annat material för resten av klassen då allt material 

måste hinnas gå igenom innan skolårets slut (Skolverket, 2017). 

Det kan även vara så att läraren kommer i kontakt med elever som har för lätt med den 

ordinarie matematikbokens innehåll och skulle behöva mer utmaning för att stimulera 

deras matematiska begåvning. Läraren kan även då låta dessa elever sitta i ett separat 

rum så att de kan diskutera med varandra om svårare uppgifter som resten av klassen 

inte hade klarat av och läraren kan då och då se efter dem och ge eleverna svårare 

uppgifter efter hand eller hjälpa dem på traven (Vinterek, 2006). Dock är det vid en 

sådan här gruppering viktigt att inte lämna eleverna att jobba själva för mycket då 
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studier har visat att för mycket självständigt arbete utan lärare leder till sämre resultat 

och kan hindra eleverna från att utvecklas vidare (Giota 2013; Vinterek, 2006). 

 

2.3.2. Kunskapsbaserad gruppering 

En form av nivågruppering som har varit omtalad och upptagen i media (Lindgren, 

2010) är att lärarna delar in eleverna efter den betygsnivå de ligger på utifrån 

föregående termin eller lärarnas omdömen. Indelningen kan då ske antingen i nian, 

åttan, sjuan och i vissa fall redan i sjätte klass. Lärarna ser då på elevernas betyg och 

bestämmer därefter vilken grupp de ska hamna i (Giota, 2013). Det vanligaste är att dela 

in i tre grupper som räknar matematik på en lätt, en medelnivå och en svår nivå men 

antalet grupper för varje svårighetsgrad kan variera beroende på hur många elever det 

finns i varje årskurs. En annan benämning på att eleverna delas in i grupper beroende på 

deras prestation i klassrummet kallas även för organisatorisk differentiering (Boo, 

2014). 

Lärarna i de respektive grupperna kan då fokusera undervisningen på just den nivå som 

gruppen av elever befinner sig på. Läraren i gruppen med svårare matematik kan alltså 

ge eleverna i gruppen svårare uppgifter eller ställa högre krav för att de ska bli 

utmanade och på så sätt kunna utveckla och förbättra sin egen matematiska förmåga 

(Giota, 2013). På samma vis kan läraren i gruppen med lättare matematik ge eleverna 

lättare uppgifter och lägga mer tid på förklaringar så att alla i gruppen kan förstå och 

hänga med. I den här typen av undervisning delas ibland även lärare in efter kompetens 

på hur utbildade de är inom specialpedagogik eller matematik för att då kunna undervisa 

gruppen av elever på bästa sätt. Genom att då använda varje lärares kompetens får 

eleverna så bra utbildning som möjligt (Giota, 2013; Håkansson & Sundberg 2012). 

 

2.3.3. Elevernas ambition 

Ytterligare en form av nivågruppering är att man delar in klasser efter den ambition och 

det engagemang eleverna lägger ner på matematik. Detta behöver inte betyda att alla 

elever som har matematiska kunskaper på betygsnivå A väljer att vara i den grupp där 
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man fokuserar mest på matematiken då det är viljan att lära som sätts främst och inte 

betyg. 

Det har även visat sig i vissa studier att elever som strävar efter höga mål men saknar 

förmågan att förstå enklare matematik visar en högre nivå av motivation och ambition 

än elever som inte strävar efter höga mål (Lüftenegger, 2015). Även elever som inte har 

höga betyg utan ligger på en mellan-nivå har visat sig vara lika motiverade och 

ambitiösa inom matematik som elever som arbetar på en högre nivå och har höga betyg 

(Kloosterman & Cougan, 1994). 

Det kan även vara så att elevernas motivation till att få bättre betyg inom matematik 

eller andra skolämnen inte är deras egen vilja att lära sig utan kan även vara en önskan 

om förbättrade betyg som kommer ifrån exempelvis vårdnadshavare. Dock så kan det 

även under skoltidens gång ske olika förändringar som gör att elever antingen ökar sin 

motivation av egen fri vilja eller tappar den på grund av att de inte längre tycker att 

matematik är lätt eller roligt (Juter & Sriraman, 2011).  

 

2.3.4. Allmän och Särskild matematik 

Från och med Lgr69 till Lpo94 fanns det i skolan en form av läroboksbaserad 

nivågruppering inom matematiken, engelska och moderna språk (Skolverket, 2017). 

Denna form kallades då Allmän och Särskild kurs, där Allmän var den enklare boken 

och Särskild var den svårare, och innebar att eleverna läste ämnena klassvis men hade 

chans att välja vilken svårighetsgrad de ville studera och även då vilken bok de skulle 

ha (Karlsson, 2012). Eleverna kunde fritt gå mellan kurserna och böckerna om de tyckte 

att det var för lätt eller det var för svårt. Dock fanns det ett problem med att eleverna 

hade möjlighet att byta kurs när som helst var att en del högpresterande elever valde 

allmän kurs för att på så sätt slippa en svårare kurs och då få högre betyg eftersom 

matematiken var enklare på allmän kurs (Rudhe, 2015).  
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2.4. Matematikbokens nivågruppering 

Nedan diskuteras två av de bokserier inom matematik för högstadiet som används i 

svenska skolor i dagens matematikundervisning samt en av de böcker i matematik som 

läses på gymnasial nivå. Bägge bokserierna för högstadiet finns tillgängliga både via 

nätet på sina egna hemsidor eller i fysiskt format. Till varje bokserie finns det även 

hjälpmedel, i form av lättare eller svårare innehåll, men detta är inte vad 

undersökningen kommer att fokusera på utan det är endast de ordinarie böckerna i 

serierna som är relevanta. Anledningen till att även gymnasiets bok diskuteras är på 

grund av att eleverna i högstadiet kommer att gå vidare till gymnasiet och där stöta på 

den bok i matematik som används där.  

 

2.4.1. Högstadiets matematik 

Notera att nedanstående böcker eller bokserier som analyseras är helt och hållet 

godtyckligt valda bland de matematikböcker som används i dagens skola för att kunna 

genomföra en analys.   

Ser man på den matematiska litteraturen som används i dagens undervisning så är en av 

dem en bokserie som heter MatematikbokenXYZ. Boken är en av de matematikböcker 

som används i högstadieskolor i Sverige och är uppdelad i tre böcker benämnda 

matematikboken X, Matematikboken Y och Matematikboken Z där X gäller för 7:e 

klass, Y för 8:e klass och Z för 9:e klass (Undvall, Johnson & Welén, 2011).  

Böckerna i sig är uppdelade i kapitel som i sin tur är uppdelade i delkapitel. Varje 

delkapitel är sedan indelade i upp till fyra olika svårighetsgrader benämnda nivå 1, 2, 3 

och 4 där nivå 1 är den lättaste och nivå 4 är den svåraste. Nivå 1 och 2 är gjorde för de 

elever som behöver antingen bekanta sig med ämnet eller repetera enkla uppgifter. Nivå 

3 och 4 är för de elever som istället känner att de behöver utmaning och siktar för högre 

betyg (Undvall et al. 2011). 

Ytterligare en bokserie som används i på högstadium i Sverige är bokserien 

MatteDirekt. Bokserien i sig är uppdelad i tre böcker som benämns MatteDirekt 7, 

MatteDirekt 8 och MatteDirekt 9 (Carlsson, Hake & Öberg, 2010). 
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Boken är uppdelad i olika kapitel som behandlar alla de delar som eleverna skall arbeta 

med innan skolårets slut. Varje kapitel är i sig också uppdelat i delkapitel där varje 

delkapitel sedan är uppdelat i fyra olika svårighetsgrader. Dessa svårighetsgrader är 

indelade i färger istället för matematikbokenXYZ:s siffror. Färgerna som markerar 

svårighetsgraden på uppgifterna är blå, grön, röd och svart där blå är den lättaste nivån 

och svart är den svåraste. Varje färg har en egen introduktion till det aktuella delkapitlet 

vilket innebär att eleverna själva kan läsa till sig den information de behöver utan att 

behöva hoppa mellan de olika färgerna. Eleverna kan dessutom inför varje delkapitel 

själva välja vilken färg de vill jobba med samtidigt som de har en möjlighet att byta 

svårighetsgrad om det är för lätt eller för svårt (Carlsson et al. 2010). 

 

2.4.2. Gymnasiets matematik  

Anledningen till att även gymnasiets matematikböcker benämns är för att när eleverna 

väl väljer program på gymnasiet så väljer de även vilken svårighetsgrad av matematik 

de kommer att studera då olika program har olika svårighet på matematik. 

Grundskolan har till uppgift att förbereda eleverna för fortsatta studier på gymnasiet, där 

eleverna har möjlighet att välja olika program med olika inriktningar som ställer olika 

krav på elevernas matematikkunskaper. Eftersom matematiken har olika svårighetsgrad 

beroende på vilket program man läser i gymnasiet kan det vara en anledning till att dela 

in eleverna redan i högstadiet för att de då ska vara förberedda när de väl börjar tänka på 

att välja program för framtida studier.  

När eleverna går vidare till gymnasiet kommer de då att studera matematik 1, 2, 3, 4 och 

5 som är de kurser som finns för gymnasieelever. Dock varierar mängden kurser man 

läser beroende på vilket program och inriktning man väljer. Exempelvis har 

samhällsprogrammet det obligatoriskt att studera matematik 2 medan för 

naturvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt att studera matematik 3.  

En av de bokserier som används i gymnasium i Sverige är matematikboken Origo 

(Szabo et al. 2012) men det är inte innehållet som här kommer diskuteras utan hur 

serien används på gymnasiets olika program eftersom studiens fokus ligger på 

högstadiets matematik. 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AAttila%20Szabo
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I kurs 1 är Origo uppdelad i tre svårighetsgrader benämnda a, b och c där a är den 

lättaste kursen som gäller för elever på yrkesprogram, b är medelkursen som gäller för 

elever på samhällsvetenskapliga program och c är den svåraste nivån som gäller för 

elever som går på naturvetenskapliga eller tekniska program (Skolverket, 2017). 

Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet har utöver matematik 3 även 

matematik 4 och 5 som inte finns på övriga program i gymnasiet annat än i form av 

utökade kurser då de kräver en förkunskapsnivå på matematik 3b och 3c (Skolverket, 

2017). 

Haggarty och Pepin (2002) har gjort en studie som fokuserar på matematikböckers 

användning och innehåll för gymnasium i England, Frankrike och Tyskland. I deras 

studie har de kommit fram till att i Frankrike skedde ingen form av nivågruppering alls 

då eleverna delades in i heterogena klasser och läste alla matematik klassvis. Elevernas 

matematikbok fick de av skolan att använda under hela året och kunde därför arbeta i 

skolan och hemma. I deras intervjuer med matematiklärare i Frankrike såg de att lärarna 

där baserade nästan all sin undervisning utifrån böckernas innehåll. I deras 

undersökning ger de ingen information om de undersökta böckerna i Frankrike hade 

uppgifter som kunde ges till elever på olika nivåer av betygsskalan utan det var den 

aktuella läraren som kunde ge ut antingen svårare eller lättare uppgifter om de ansåg att 

eleven behövde det (Haggarty & Pepin, 2002). 

Från deras undersökning såg de även en stor kontrast mellan Frankrike och Tyskland då 

resultaten visade att det i Tyskland sker en indelning av eleverna redan när de är 10 år 

gamla. Indelningen delar upp eleverna i tre olika skolor beroende på föräldrarnas vilja 

och lärarnas åsikter (Haggarty & Pepin, 2002). Varje skola har olika böcker för 

matematik men dessa måste eleverna själva köpa in eller vid nödfall låna av skolan. 

Matematikböckerna har också olika svårighetsgrad beroende på vilken av skolorna 

eleven hamnar på. Även i Tyskland gjordes intervjuer med lärare och där visade 

resultaten liknande som i Frankrike att lärarna baserar huvuddelen av sin undervisning 

på matematikbokens innehåll (Haggarty & Pepin, 2002). Med detta menas att lärarna 

utgår från lärobokens innehåll om vad de ska undervisa och vad eleverna ska lära sig. 

Det enda undantaget var skolan för de högpresterande eleverna, kallas i Tyskland för 

Gymnasium, där läraren ofta frångick boken och använde den endast när eleverna skulle 

räkna uppgifter angående det aktuella ämnesområdet. 
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I England delas eleverna in i olika matematikgrupper efter att ha gjort nationella 

ämnesprov inom matematik. Då det kunde finnas olika grupper kunde även det finnas 

olika böcker som användes beroende på grupp (Haggarty & Pepin, 2002). I England var 

skolan mer restriktiv när det gällde elevernas tillgång till böcker. Skolan kunde ge ut 

böcker till elever men dessa skulle då stanna i skolan under hela läsåret och sedan 

lämnas in igen. Vid intervjuerna vid lärare i England visade sig att lärare med mer 

erfarenhet förlitande sig mindre på böckernas innehåll utan utgick mer ifrån en samlad 

bank av data och erfarenhet medan de ansåg att mer nyutexaminerade lärare gärna 

förlitade sig på den aktuella boken för att kunna lära ut (Haggarty & Pepin, 2002). 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Den teori jag kommer att fokusera på huvudsakligen i mitt arbete är 

socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismen baseras på teorin att människors tankar 

och medvetande skapar de normer som finns i dagens samhälle. Genom att människor 

träffas i sociala sammanhang skapar de egna sätt att tänka och agera som sedan stannar 

kvar som sätt att agera eller sätt att tänka. Detta arbete kommer fokusera på den 

socialkonstruktivistiska delen av människors tankar när de väljer på vilka sätt de vill 

lära sig matematik.  

Den grundläggande tanken bakom konstruktivismen är att varje individ konstruerar sina 

egna kunskaper om värden runtom genom att antingen lära sig helt ny information eller 

bygga på den information som finns sedan tidigare. Den svenska skolan arbetar i dagens 

läge mycket med att låta eleverna bygga på sina tidigare kunskaper samtidigt som de 

ger eleverna nya möjligheter att lära sig ny information.  

Utifrån konstruktivismen går man sedan vidare till begreppet socialkonstruktivism som 

innebär att man bygger på sina kunskaper med hjälp av sociala sammanhang med andra 

individer. Socialkonstruktivismen är ett väldigt viktigt verktyg inom just matematiken 

då en elev inte bara måste lära sig själv att förstå utan även lär sig via integration med 

andra elever, vilket kan leda till en ännu bättre förståelse (Bozkurt, 2017). 

Det finns en återkommande åsikt i tidigare forskningar och debatter om nivågrupperad 

undervisning att elever som blir placerade i de olika grupperna börjar tänka annorlunda 

om de andra grupperna. Det återkommer även att om en elev placeras att interagera med 

andra elever så kan elevens prestation förbättras. Men det finns även en tanke om att 
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elever lär sig av sig själva genom deras aktioner med omvärlden vilket egentligen skulle 

innebära att ingen lärare behövs samtidigt som läraren är en del av omvärlden som 

hjälper elever att lära sig (Bozkurt, 2017).  

De tre åsikter som kommer fram utifrån Bozkurts studie är ganska intressanta i sig då de 

ger en inblick i hur elever lär sig men även att utifrån två av åsikterna så förbättras 

elevernas prestation när de får arbeta med andra på sin egen nivå (Bozkurt, 2017). 

Just att socialkonstruktivismen är den viktiga delen av detta arbete är på grund av de 

åsikter som finns om att via en nivågrupperad undervisning så påverkas elevernas 

tankesätt om sig själva och andra på olika sätt. Exempelvis utifrån Lindgrens artikel att 

lågpresterande elever känner sig dåliga i jämförelse med andra grupper eftersom de blir 

placerade i en ”dålig” grupp samtidigt som de högpresterande eleverna kan få ett ökat 

självförtroende eftersom de arbetar med andra duktiga elever (Lindgren, 2010). 

4. Metod 

Den metod som använts i studien för att samla in material som ska analyseras har bestått 

av två olika delar. Den ena delen bestod av en enkät (se bilaga 2) som delades ut till 

elever på två separata skolor för att på så sätt få se vilka deras åsikter var om olika typer 

av matematikundervisning. Den andra delen bestod av en intervju (se bilaga 1) som 

ställdes till matematiklärare för att se deras åsikter på ett djupare plan om vilken metod 

de anser man bör använda för att förbättra elevernas matematikundervisning.  

Den typ av metod som har använts i studien är kvalitativa intervjuer med lärare och 

kvantitativa enkäter som lämnas ut till elever. Intervjuerna är semistrukturerade och har 

genomförts med legitimerade matematiklärare, där endast de deltagandes röster 

spelades in för att undvika obekväma situationer med en kamera riktad mot sig vilket 

kan påverka kvalitén på svaren (Denscombe, 2018). Enkäten innehåller både öppna och 

slutna frågor då det finns alternativ man kan välja fritt samt en del där eleverna får 

uttrycka sin egen åsikt. 

Då denna studie gjordes under Corona-tider krävdes att vissa restriktioner infördes för 

att kunna undersöka så många skolor som möjligt på ett säkert sätt. De restriktioner som 

genomfördes var följande: 
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- Lärarna som intervjuades fick alternativen att antingen genomföra studien som 

en normal intervju, som en intervju via digitala hjälpmedel samt att de även hade 

möjligheten om de ville genomföra intervjun med sig själva och sedan skicka 

sina svar till mig. 

- Enkäterna till eleverna kunde istället för att samlas in på plats, skickas till skolan 

så att lärarna kunde skriva ut dem och sedan skicka in svaren till mig. På detta 

sätt kan resultat samlas in samtidigt som man följer respektive skolas 

restriktioner. 

4.1. Urval 

Den studie som har gjorts, både inräknat pilotstudie och den slutliga studien, gjordes på 

två separata högstadier i Sverige varav den ena ligger i Skåne och den andra i Småland. 

Skolorna valdes ut genom att jag under mina VFU-perioder har praktiserat på bägge två 

och tyckte då att dessa skolor skulle fungera utmärkt att undersöka. Den ursprungliga 

tanken var att genomföra studien på fler skolor men på grund av att restriktioner 

infördes om besökare på andra skolor så kunde inte fler studier göras.  

På skolan i Skåne skedde pilotstudien då där fanns en stor mängd elever som kunde 

delta. Skolan hade vid studien 3 årskurser med 4 parallellklasser i varje årskurs med 15 

till 25 elever i varje klass. Totalt finns det ca 250 elever på skolan. 

På skolan gjordes också pilotstudien för lärare på fyra legitimerade matematiklärare av 

den anledning att dessa fyra var de enda som var behöriga i att undervisa matematik på 

skolan. Dessa lärare hade 16, 25, 12 respektive 18 års erfarenhet av att undervisa 

matematik varav en av dem hade arbetat på skolan i 18 år. 

Till slutstudien användes skolan i Småland där det fanns tre årskurser med 2 paralleller i 

7:e och 9:e klass och 3 paralleller i åttonde klass. Varje klass innehåller mellan 15 och 

22 elever och det finns mellan 100 till 150 elever på skolan.  

Slutstudien gjordes dock inte enbart på lärarna på den senare skolan utan även lärare 

från andra skolor blev inbjudna att delta. De lärare som blev kontaktade blev detta via 

mejl till en början och urvalet gjordes då bland alla de matematiklärare som har 

påträffats under både min egen skolgång och under mina VFU-perioder. Sammanlagt 

kontaktades 6 stycken skolor med en förfrågan om intervju och enkätundersökningen. 

På dessa skolor kontaktades 15 lärare personligen om de var intresserade av en intervju. 
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Dock så svarade enbart 6 utav dessa lärare på intervjufrågorna varav 3 gjorde det via 

mejl och 3 via en fysisk intervju.  

4.2. Pilotstudie 

Innan slutstudien gjordes genomfördes först en pilotstudie för att få in material och 

samtidigt se om det är något som borde ändras i studien för att kunna ge mer 

djupgående svar. Pilotstudien bestod från början av en enkät till elever och en liknande 

till lärare. Enkäten till eleverna är lik den som hittas i bilaga 2 men alternativ 1 och 3 

har blivit omformulerade samt att eleverna nu får kryssa på en linje om de är bra på 

matematik eller inte istället för att kryssa JA eller NEJ. Enkäten till lärare byttes helt 

enkelt ut mot frågor som skulle ställas i en intervju för att kunna få mer utvecklande 

svar som kan förklara deras tankar om olika undervisningsmetoder. Att frågorna som 

kan ses i bilaga 1 blev så annorlunda jämfört med den tidigare enkäten var för att jag 

ville ha ut mer information om hur lärarna tänkte när de valde sina alternativ. Då den 

bakomliggande forskningen tog upp fördelar och nackdelar (se Lindgren, 2010) så 

tänkte jag även se vilka för- och nackdelar som lärarna kunde se och även om de trodde 

att elevernas prestation ändrades beroende på vilken metod av undervisning som 

skedde. 

4.3. Intervju 

Jag har i metoden valt att intervjua enbart legitimerade matematiklärare då 

legitimationen brukar ge ett större förtroende och då ge svaren på intervjun större 

legitimitet. Det finns matematiklärare som har större erfarenhet och har arbetat längre 

med undervisning än många legitimerade lärare och som med stor säkerhet hade kunnat 

svara på de intervjufrågor som ställs. Men då detta inte alltid kan utläsas från en 

transkriberad intervju så är det bättre utifrån den synpunkten att enbart intervjua 

legitimerade matematiklärare då detta inte blir lika ifrågasatt vid en opposition eller 

närmare granskning av arbetet (Denscombe, 2018). 

En ytterligare synpunkt som kan motverka svaren från olegitimerade lärare är att dessa 

personer inte har något egentligt inflytande över undervisningens utförande utan kan 

endast följa de riktlinjer som legitimerade lärare eller rektorer bestämmer sedan tidigare 

vilket då sänker deras legitimitet oberoende av erfarenhet (Denscombe, 2018). 
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Anledningen till att jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer är att dessa 

kommer att ge störst mängd information då jag som frågeställare kan ställa nya frågor 

utöver de jag sedan tidigare bestämt som då kan ge mer utvecklade svar om den 

intervjuade kommer med tankar och åsikter som jag inte räknat med. Frågorna som 

ställs kommer behandla samma områden som det jag har tagit fram ur min 

litteraturstudie (se bilaga 1) men kommer nu att besvaras från ett empiriskt håll istället 

för utifrån forskning.  

En problematik som kan finnas vid en intervju är att intervjuaren inte försöker rikta 

svaren på något sätt varken vid intervjun eller vid dokumenterandet av svaren. Med 

detta menas att frågorna inte ska ställas på ett sådant sätt att läraren känner sig tvingad 

att svara på ett specifikt sätt eller svara med ”rätt” svar då kvalitén på intervjun kan 

påverkas negativt. 

För att lättare kunna få med alla svaren från lärarna när de intervjuas har jag valt att 

spela in intervjun om den intervjuade godkänner detta. Vid icke godkännande kommer 

istället svaren att skrivas ned samtidigt som intervjun genomförs. Detta är svårare då 

man samtidigt som man skriver måste man även lyssna och ställa de motfrågor som 

eventuellt kan behövas vilket kan bli stressande för intervjuaren och vissa svar kan 

missas (Denscombe, 2018) 

Dock så har årets pandemi påverkat den metod som ursprungligen var tänkt att 

användas när studien planerades. Då man måste följa restriktioner gjorda från 

regeringen och för att följa de nya regler som skolor har satt upp så kan inte alla 

intervjuer göras ”öga mot öga” utan det behöver då bli alternativa metoder att få svar på 

de intervjufrågor som finns. De ändringar som gjordes för att kunna få med så många 

lärare som möjligt var att intervjufrågorna nu kunde ställas via ett digitalt samtal, via ett 

telefonsamtal eller att frågorna blev skickade via mejl där sedan svaren skickades 

tillbaka i skriftlig form. 

Varje intervju är självklart anonym och det är endast de transkriberade svaren som 

överförs som resultat. För att öka svarens legitimitet när de väl ska skrivas ned som 

resultat har varje intervjuad lärare möjlighet att få lyssna eller läsa igenom sina svar 

innan de läggs in som resultat av den anledning att inga felaktigt tolkade svar ska finnas 

med som kan påverka arbetets resultat eller kvalitet på något sätt. 
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4.4. Enkät 

Jag har i studien även valt att använda en enkät som delades ut till elever på de skolor 

där jag genomförde fysiska intervjuer med matematiklärare. Enkäten var utformad så att 

den låter eleverna läsa olika förslag på hur matematikundervisningen kan se ut och 

sedan fylla i den metod de helst skulle vilja använda sig av. Enkäten låter även eleverna 

fylla i om vad de själva anser om sin matematikkunskap och matematikämnet generellt.  

Anledningen till att jag har valt att genomföra enkäter med elever är att jag även vill få 

med deras åsikter i frågan om hur undervisningen bör se ut då det påverkar dem i lika 

stor grad som lärarna. Då enkäterna är anonyma och endast innehåller ett fåtal frågor så 

får man inte ut lika utvecklade svar som från intervjuer och det är inte heller lika stor 

chans att alla svaren blir sanningsenliga. Däremot kommer det att leda till att man får ett 

bredare underlag där man kan använda den större mängden svar som resultat 

(Denscombe, 2018). 

Om man ser bilaga 2 så finns där fem alternativ som eleverna ska läsa igenom och 

sedan vilket alternativ de tycker är bäst för dem. 

Alternativ 1 är utformat utifrån den klassiska normen för klassvis undervisning. Då 

klassvis undervisning är en vanlig form av undervisning i svenska skolor (Vinterek, 

2006) så kändes det som ett rimligt alternativ som eleverna kunde välja på. Ytterligare 

en anledning var att elever som har klassvis undervisning och inte vill ändra den kan då 

välja det alternativ de har just nu. Genom detta alternativ ser man då hur många elever 

som vill använda sig av den klassvisa undervisningen för att lära sig matematik 

(Vinterek, 2006). 

Alternativ 2 och 3 är två varianter av nivågrupperad undervisning som jag har stött på 

under både egen utbildning och VFU. Skillnaden mellan de bägge alternativen är att i 

alternativ 2 så väljer lärarna vilken grupp man ska vara i medan i alternativ 3 så väljer 

man själv. Varför jag har med just den här skillnaden är att en del elever gärna vill styra 

sin egen undervisning vilket de har rätt till (Skollagen 2010:800) och vill inte att lärarna 

sätter dem i en grupp de inte vill vara i.  

Alternativ 2 är alltså mer inriktat på en klassisk nivågruppering utifrån kunskap medan 

alternativ 3 är mer inriktad på nivågruppering efter ambition och vilja att lära sig. 

Genom att ha med dessa två typer av nivågruppering kan man se hur många elever som 
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vill arbeta nivågrupperat även om det är lärarna eller de själva som väljer grupp då 

elevernas egen ambition kan leda till bättre resultat (Kloosterman & Cougan, 1994). 

Alternativ 4 och 5 är inlagda som alternativ där elever som ogillar matematik över lag 

kan få ge sin åsikt. Under konstruktionen av enkäten i bilaga 2 så insåg jag att elever 

som inte gillar matematik kommer antingen att skriva det som en kommentar eller inte 

svara alls. Så för att ge dem alternativ som de kan välja så lade jag till alternativ 4 och 5 

som var för sig behandlar situationen att eleverna inte behöver räkna mycket matematik 

om de inte vill. Både alternativ 4 och 5 har en dold mening som egentligen innebär att 

eleverna måste ta mer ansvar över sin matematikinlärning men denna dolda mening tror 

jag att ingen elev reflekterar över när de läser dem. Även här kommer alltså elevernas 

ambition att vara en relevant faktor då svaren visar på hur många elever som inte vill 

arbeta med matematik. Just att eleverna inte vill läsa matematik kan bero på flera olika 

faktorer som exempelvis att det är för svårt eller att de ser någon mening med ämnet 

(Juter & Sriraman, 2011). 

Vad som finns med i alla alternativen är hur proven kommer att se ut vilket då innebär 

hur eleverna kommer bedömas. I alternativen kan man se två varianter av prov som 

kommer finnas för eleverna. En typ av prov som finns i alternativ 1, 4 och 5 är samma 

prov och svårighetsgrad för alla. Alltså har alla elever samma chans att bli lika bedömda 

då deras prov är likadana oavsett vilken kunskapsnivå man arbetar på.  

Den andra typen av prov återfinns i alternativ 2 och 3 och innebär att beroende på 

vilken grupp man arbetar i så får man olika prov. Med detta menas att elever som 

arbetar på en lägre matematisk nivå får ett lättare prov som fokuserar på baskunskaper 

så att eleverna verkligen lär sig grundläggande matematik samtidigt som elever som 

arbetar på en högre nivå får ett svårare prov där de kan fokusera på svårare uppgifter. 

Anledningen till att prov finns med i alternativen är för att visa eleverna hur de skulle 

bedömas beroende på vilket alternativ de valde. De skolor som enkäten kommer utföras 

på har alla samma prov med samma svårighetsgrad för alla elever med några få 

undantag. Dessa undantag är exempelvis för elever som har specialundervisning och 

som behöver ett lättare prov som visar att de har förstått all den matematik de har gått 

igenom.  
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4.5. Etiska överväganden 

Vid de intervjuer som utförs är det viktigt att inte försöka rikta svaren på något håll för 

att främja sina egna åsikter som skribent. Därför måste alla frågor som ställs vara ur en 

objektiv synvinkel och de intervjuades svar skall dokumenteras i sin helhet utan att bara 

använda delar som låter bra (Denscombe, 2018).  

Även anonymitet är viktigt vid en intervju med offentliga personer som lärare 

egentligen är. För att undvika att det blir någon form av igenkänning på vilken lärare 

som är vem så kommer alla inspelade svar att transkriberas ned till pappersformat och 

enda särskiljningen kommer att vara antalet år som läraren har varit behörig i 

matematik. Då ett flertal lärare från olika skolor är planerade att intervjuas kommer 

därför svårigheten att identifiera vem som är vem att öka och anonymiteten bestå. Då 

olika restriktioner också innebär att lärarna kan svara via ett mejl så kan svaren lättare 

avpersonifieras så att ingen sedan kan se vilken lärare som har svarat vad. 

Vad som även måste tas med som en aspekt i skapandet av en intervju om 

utbildningsformer är att man inte får verka som en kritiker till den form skolan eller 

läraren använder sig av nu, utan att man måste återigen vara objektiv i sina frågor. Om 

en fråga låter som kritik är det därför mer sannolikt att den intervjuade gärna blir 

defensiv om sin utbildningsform och kan därför ge mer utvecklade svar på vissa frågor 

och kortare svar på andra frågor för att framhäva sig själv (Denscombe, 2018). 

5. Resultat 

De resultat som framkom ur alla studier kommer att presenteras nedan. Notera att 

pilotstudien gjordes på fler elever än slutstudien då pilotstudien gjordes innan de större 

restriktionerna pga. Coronavirusets spridning. Resultaten från intervjuerna kommer 

också beskrivas nedan men där kommer lärarnas svar som berör studiens huvudfrågor 

att finnas med för att visa hur lärare från olika skolor med olika erfarenhet tycker om 

nivågruppering. En notering som bör göras är att varje skola som elevstudien 

genomfördes på hade klassvis undervisning vid tillfället för studien. Denna form av 

undervisning använde även de lärare från andra skolor som intervjuades. 
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5.1. Resultat från pilotstudie 

Pilotstudiens resultat kan ses nedan i form av en tabell. Pilotstudien delades upp i två 

delar fast den här gången gavs lärarna en enkät liknande elevernas istället för de 

intervjufrågor som framställdes senare i arbetet.  

Under pilotstudien delades även en enkät ut till fyra behöriga matematiklärare som alla 

valde alternativ 3 med motivationen att de tänkte sig att elevernas prestation skulle bli 

bättre om de arbetade nära med andra på sin egen prestationsnivå. 

Pilotstudiens elevenkät utfördes på en högstadieskola i tre olika årskurser med fyra 

paralleller i varje årskurs.  Resultatet beskrivs nedan i tabell 1 och hade samma innehåll 

som de alternativ som återfinns i bilaga 2.  

Alternativ Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt antal(%) 

1 13 18 4 35 (22,4 %) 

2 3 3 6 12 (7,7 %) 

3 32 31 20 83 (53,2 %) 

4 4 5 2 11 (7,05 %) 

5 5 4 2 11 (7,05 %) 

Antal elever 58 (37,2 %) 63 (40,4 %) 35 (22,4 %) 156 (100 %) 

Tabell 1 visar resultatet ifrån pilotstudien där totalt 156 elever deltog. 

Man kan i tabellen ovan se att de flesta elever gärna väljer att studera matematik 

nivågrupperat. Vi ser att i klass 7 och 8 så är de mest populära alternativen alternativ 1 

och 3 medan i klass 9 var alternativ 2 och 3 populärast. 

Alla elever fick i slutet av bilaga 2 valet att skriva en kommentar om varför de gjorde 

det val de gjorde. Vad som upptäcktes när man såg igenom alla kommentarer var att 

vissa kommentarer återkom för både alternativ 1 och 3 från olika elever oberoende 

vilken klass de gick i. Även om kommentarerna inte var exakt likadant skrivna så var de 

tillräckligt lika för att se att de innebar samma sak. 

En vanlig kommentar som återfanns hos elever som valde alternativ 1 var: ”Jag vill inte 

delas in i en grupp utan ha matte med min klass.” 
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En vanlig kommentar som återfanns hos elever som valde alternativ 3 var: ”Jag vill 

gärna arbeta med andra som ligger på samma nivå som jag själv och få mer svåra 

uppgifter på tavlan.” 

5.2. Slutstudie 

Slutstudien gjordes efter att ändringar på både elevenkäten och intervjufrågorna gjorts. 

Den slutliga enkäten kan ni se i bilaga 2 och resultatet från den hittas i tabell 2. De 

fysiska intervjuer som var planerade att göras på ett 10-tal lärare fick istället göras med 

6 stycken på olika sätt. Anledningen till detta är både pandemin samt att ett flertal lärare 

kände att de inte riktigt hade tid eller ville vara med i studien. Intervjuerna gjordes dock 

både via inspelning och via mejl så det var lärare från flera skolor som accepterade att 

intervjuas.  

5.2.1. Enkät 

Efter att pilotstudien genomförts och ändrats om så gjordes slutstudien på en annan 

skola än pilotstudien. Enkäten till eleverna är den som syns i bilaga 2.  

Alternativ Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt antal(%) 

1 6 8 1 15 (17,6 %) 

2 3 4 4 11 (12,9 %) 

3 6 20 10 36 (42,4 %) 

4 6 2 2 10 (11,8 %) 

5 4 5 0 9 (10,6 %) 

Antal elever 29 (34,1 %) 39 (45,9 %) 17 (20 %) 85 (100 %) 

Tabell 2 visar resultatet från slutstudien där 85 elever deltog. 

Vi kan alltså utifrån tabellen ovan se att trots att mindre än 100 elever genomförde 

slutstudien så ser man ändå att den största delen av dem ville använda sig av 

nivågrupperad undervisning. Visserligen är det mindre andel elever som valde alternativ 

3 än vad som fanns i pilotstudien men man ser ändå att det är det populäraste 

alternativet. Detta gäller främst i 8:an och 9:an medan det i 7:e klass är mer jämnt 

fördelat över de olika alternativen. 
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Även i slutstudien fanns det kommentarer för de olika alternativen och de som återkom 

oftast var liknande dem som återfanns i pilotstudien för alternativ 1 och 3. 

Kommentarerna var i slutstudien liknande de i pilotstudien vilket innebar att elevernas 

kommentarer var för alternativ 1: ”Jag vill gärna arbeta med klassen och slippa delas in 

i grupper med andra klasser”. 

För alternativ 3 var den vanligaste kommentaren: ”Det hade varit kul och lärorikt att 

arbeta med andra på min egen nivå”. 

5.2.2. Intervju 

De intervjuer som genomfördes gjordes på 6 stycken legitimerade matematiklärare för 

högstadiet.  

Dessa lärare hade 6, 19, 19, 5, 15 respektive 12 års erfarenhet av att undervisa 

matematik på högstadiet. Varje lärare hade dessutom vid intervjun matematik klassvis. 

Visserligen hade vissa lärare, vid intervjuns tidpunkt, enbart vissa årskurser i matematik 

och lärde då därför inte ut till hela spannet 7–9 men alla har under deras år som lärare 

arbetat med alla årkurser inom matematik.  

Av de 6 lärare som intervjuades hade alla klassvis undervisning när intervjun 

genomfördes och fyra av dem ville gärna prova en annan metod och då någon form av 

nivågruppering. Dock så var det bara en av dessa fyra som kunde tänka sig den 

traditionella nivågruppering som beskrivs i alternativ 2 och 3 i bilaga 1, medan de andra 

tre gärna hade haft olika former av nivågrupperad undervisning fast ändå klassvis. En 

av lärarna hade åsikten att den gärna hade haft nivågruppering men då i formen som 

beskrivs i 2.3.3, alltså efter ambition. Läraren ansåg att denna typ av nivågruppering ger 

eleverna större möjlighet att förbättras inom matematik då man kan hjälpa dem som 

verkligen behöver hjälp oavsett vilken nivå de arbetar på.  

En återkommande åsikt och tanke från lärarna var när alla skulle svara på om de visste 

varför skolan hade valt den form av undervisning de hade just nu. Fyra av sex lärare 

hade tanken om att införa nivågruppering för att hjälpa eleverna men hade fått höra från 

sin skolledning att detta var olagligt enligt skollagen.  
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En sak som alla intervjuade lärare var eniga om var att lärare arbetar olika beroende på 

om de arbetar med nivågruppering eller inte. På vilket sätt man arbetade annorlunda var 

dock olika beroende från lärare till lärare. 

5.2.3. Åsikter om nivågrupperad undervisning 

Alla lärare fick i intervjun även möjligheten att säga vilka för- och nackdelar de kunde 

se med nivågrupperad undervisning. De fördelar och nackdelar som framkom utifrån 

alla intervjuerna var följande: 

Fördelar: 

• Alla elever ligger på samma nivå så att det blir lättare att förklara för alla. 

• Eftersom eleverna ligger på samma nivå sa kan de hjälpa varandra mer så att de 

lär sig arbeta tillsammans med problem. 

• Det är lättare för läraren att planera och genomföra undervisningen när de vet 

vilken nivå de behöver fokusera på. 

Nackdelar: 

• Svagare elever får inte den draghjälp de kan få av starkare elever. 

• De elever som hamnar i en ”dålig grupp” får sämre självförtroende när det gäller 

matematik. 

• Svagare elever som behöver extra hjälp kan hamna med elever som är 

lågpresterande med flit som bara stör de andra eleverna. 

 

Då lärarna sedan fick uttrycka sin åsikt om hur de tror att elevernas prestation och 

samarbetsförmåga påverkades i och med nivågrupperad undervisning, så ansåg fem av 

sex att elevernas prestation skulle kunna förbättras, men då främst de elever som är 

högpresterande. Två av sex nämnde även att de elever som är lågpresterande skulle 

kunna få mer hjälp eftersom man där kan sätta in extra personal som kan hjälpa fler 

elever under en längre tid. Tre av sex lärare tyckte däremot att elevernas 

samarbetsförmåga skulle kunna förbättras oberoende vilken grupp de tillhörde eftersom 

de får arbeta med elever från andra klasser. 
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5.2.4. Åsikter om klassvis undervisning 

Av de 6 lärare som intervjuades så ville två av dem ha kvar den klassvisa 

undervisningen de hade vid tidpunkten av intervjun. Men varje lärare fick även chansen 

att säga vilka för- och nackdelar som de tyckte fanns med klassvis undervisning. De för- 

och nackdelar som lärarna uttryckte sig om beskrivs nedan. 

Fördelar: 

• I klassen så finns det starkare elever som kan dra de svagare med sig och hjälpa 

dem. 

• Att arbeta med klassen kan ge en trygghet som inte finns när man blandas med 

andra elever. 

• Elever som känner sig starka har inte lika stort behov av att försöka tävla med 

andra elever i andra klasser och blir mindre stressade. 

 

Nackdelar: 

• Finns det för stora skillnader mellan elevernas kunskapsnivå så hinner man inte 

med att hjälpa alla på den nivå de är på. 

• Varken starkare eller svagare elever får den stimulans eller hjälp de behöver 

eftersom läraren måste ge generella förklaringar hela tiden. 

 

När lärarna även tillfrågades om de tyckte att elevernas prestation och förmåga att 

samarbeta påverkades av att arbeta klassvis så ansåg en lärare att elevernas prestation 

skulle påverkas positivt om de fick arbeta klassvis eftersom de svagare eleverna kunde 

få hjälp av de starkare eleverna för att lösa ett problem. När det gällde klassvis 

undervisning så ansåg tre av sex lärare att elevernas samarbetsförmåga kunde förbättras 

eftersom de arbetar med personer de känner bättre och kan arbeta med frågor på hela 

kunskapsspannet. Dessa tre lärare menar då att de starkare eleverna i klassen kan hjälpa 

de övriga eleverna genom att hjälpa till med lösningar och de svagare eleverna får 

förklaringar på ett annat sätt som inte är lärarens. 



 

37 

 

5.2.5. Jämförelse av åsikter 

Ser man nu på elevernas åsikter så anser huvuddelen av dem att alternativ 3 i bilaga 2 är 

det de vill ha, d.v.s. en nivågrupperad undervisning där de själva får välja 

svårighetsgrad. Även alternativ 1 var ett val många elever gjorde vilket var den klassvis 

undervisning som alla elever hade när de fyllde i enkäten. 

Ser man då på lärarnas åsikter så tyckte fyra av dem att eleverna borde studera någon 

form av nivågrupperad undervisning och två tyckte att man borde ha kvar den klassvisa 

undervisningen. Om man jämför andelen elever och lärare som tycker vad så tycker 

hälften av eleverna att någon form av nivågrupperad undervisning bör ske och två 

tredjedelar av de intervjuade lärarna tycker liknande.  

Eftersom även alternativ 1 var väldigt populärt så ser man även att ungefär en femtedel 

av eleverna tycker att man bör ha klassvis undervisning tillsammans med en tredjedel av 

de intervjuade lärarna. Huvudanledningen till att både elever och lärare valde alternativ 

1 var liknande hos bägge, alltså att man kände att eleverna arbetade bättre klassvis och 

kunde samarbeta bättre. 

Utifrån detta kan man alltså se att den största delen elever och lärare anser att man 

borde använda sig av nivågrupperad undervisning i skolorna. Dock så skiljer sig 

lärarnas åsikter om vilken form av nivågruppering man bör använda för att alla inte 

håller med om att en nivågruppering baserat på kunskaper inte alltid är den bästa. 

6. Diskussion 

6.1. Vilka åsikter har elever angående nivågrupperad 

matematikundervisning? 

Genom att se på tabell 1 och tabell 2 så visar bägge tabellerna att eleverna i en större 

helhet föredrar en nivågrupperad undervisning där de får välja själva vilken nivå de 

arbetar på (se alternativ 3, bilaga 2). I både pilotstudien och slutstudien så hade alla 

årskurser klassvis undervisning när enkäten gjordes.  

Visserligen så var det också en stor del elever som kände att de ville lära sig matematik 

klassvis, vilket var den metod de använde när de fyllde i enkäten.  
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Det som också visade sig vara intressant var att oberoende om eleverna tyckte sig vara 

bra på matematik eller inte, så var fördelningen ganska jämn så att elever som kände sig 

dåliga valde bland alla alternativen, precis som elever som kände sig bra på matematik 

valde bland alla alternativen. 

Vad man även kan notera i bägge studierna är att i nionde klass är det betydligt fler som 

vill ha nivågrupperad undervisning än vad det finns i de andra två årskurserna. Det är 

också en ganska liknande fördelning om vi ser på 8:e klass i de båda studierna och det 

är vid 7:e klass som vi ser skillnader mellan resultaten. 

I pilotstudien var det tydligt att de flesta sjuor ville använda sig av nivågruppering 

medan det i slutstudien var mer jämnt fördelat mellan alla alternativen eftersom det 

fanns tre alternativ som hade lika många röster. 

Som en slutlig summering så kan vi även se att av totalt 241 elevenkäter så ville 119 

elever använda sig av nivågruppering där de själva valde vilken grupp de skulle arbeta 

med, 50 ville ha klassvis undervisning som de hade när enkäten genomfördes, 23 ville 

ha nivågrupperad undervisning där lärarna delade in dem och 41 elever vill ha 

matematik på sina egna villkor utan någon lärare. 

Ser vi då på alla elever som vill ha någon form av nivågruppering så slutar det på 142 

elever. Alltså kan slutsatsen dras utifrån dessa resultat att ungefär hälften av alla elever 

vill arbeta med nivågruppering i någon form även om de arbetar klassvis och är 

oberoende av deras självuppskattning inom matematik. 

Vad som även är värt att notera är att alla alternativen i bilaga 2 innehöll bedömning i 

form av ett prov. Alla elever som valde att arbeta nivågrupperat valde då även att få 

matematikprov på olika svårighetsgrad beroende på vilken grupp man arbetar med.  

6.2. Vilka åsikter har lärare om nivågrupperad kontra klassvis 

matematikundervisning? 

Ser man på resultaten från de intervjuer som gjordes så ser vi att fyra av sex lärare 

föredrar en nivågrupperad undervisning. Dock så har inte alla fyra samma tanke om 

vilken form av nivågrupperad undervisning man bör använda sig av då att två av dessa 

lärare föredrog den form av undervisning när man delar in eleverna efter ambition och 

egen vilja att arbeta och två föredrar den traditionella form när eleverna delas in efter 
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prestation. Detta kan jämföras med Shaysons artikel (Shayson, 2014), där deras resultat 

visade att lärare som lär ut matematik till äldre elever gärna använder sig av grupper för 

att kunna få högpresterande elever att prestera ännu bättre. 

Men det fanns även två lärare som tyckte att den klassvisa undervisning som användes 

när de intervjuades var den de helst vill använda.  

En av de argument som lärarna angav för att behålla klassvis undervisning var att 

eleverna skulle kunna samarbeta bättre klassvis än vad de gör nivågrupperat. Detta 

motsägs dock av Kings studie (King, 1993) där resultaten från den studien sade att i en 

blandad grupp, med elever på olika kunskapsnivå, så tenderar de högpresterande att 

arbeta för sig själva i en grupp och de lågpresterande eleverna tenderar att sjunka undan 

och låter gärna de högpresterande utföra allt arbete så att de själva slipper göra det. 

6.3. Vad är lärarnas syn på hur elevers prestationer inom 

matematik påverkas av nivågrupperad undervisning? 

Utifrån resultaten så ser vi att fem av sex lärare anser att elevernas prestation skulle 

förbättras om de fick studera matematiken nivågrupperat. Men av dessa fem ansåg bara 

tre att de högpresterande skulle bli bättre medan de andra två ansåg att även de 

lågpresterande eleverna skulle bli bättre med nivågruppering. Att just de högpresterande 

eleverna skulle bli bättre utav att arbeta med andra på sin egen nivå är tidigare framtaget 

av Mevarech 2015 där den undersökningen visade att högpresterande elever i en grupp 

presterar bättre än andra grupper (Mevarech, 2015). 

Men trots att fem av sex lärare anser att högpresterande elevers prestation blir bättre så 

ansåg en lärare att elevernas prestation, oberoende av deras matematiska prestationer, 

inte alls förbättrades med nivågrupperad undervisning.  

Detta betyder då att det finns en ganska splittrad åsikt på hur lågpresterande elever 

påverkas av nivågrupperad undervisning. Då enbart två lärare ansåg att lågpresterande 

elever kunde bli bättre av nivågruppering så måste det innebära att fyra av dessa lärare 

anser att lågpresterande elever inte blir bättre av nivågruppering. 

Dock motsägs detta av lärarnas vanliga metod med lågpresterande elever, som innebär 

att sätta dessa elever i ett annat rum, för att de kunna arbeta lättare och få mer hjälp. Att 

göra detta innebär ju en form av nivågruppering, för att hjälpa dessa elever att nå kraven 
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i matematik, så varför man inte anser att någon form av nivågruppering skulle hjälpa är 

en fråga i sig, när lärarna ändå använder sig av nivågruppering men bara i mindre skala 

då det utförs i den egna klassen. 

6.4. Jämförelse med tidigare forskning 

Om vi återgår från den tidigare forskningen så säger en artikel av Lindgren (2010) att 

det funnits tidigare åsikter på hur nivågrupperad undervisning påverkar eleverna på 

olika sätt. Lindgren hade i sin artikel med både för- och nackdelar som tidigare 

forskning kommit fram till och dessa kan nu jämföras med de för- och nackdelar som 

kom fram i denna studie. 

6.4.1. Fördelar 

En av de fördelar som uttrycks i både den tidigare forskningen och i denna studie är att 

det blir lättare för läraren att kunna planera och genomföra sin undervisning eftersom 

eleverna arbetar på en väldigt jämn nivå med varandra. Just denna fördel är intressant i 

sig eftersom den berör både elever och lärare i tanken på att det blir lättare att 

genomföra undervisningen. Med en lättare genomförd undervisningssekvens kan både 

lärare och elever känna att de får ut mer av undervisningen. Lärarna kan utifrån en 

lättare genomförd undervisningssekvens känna att de kan nå ut till eleverna lättare och 

se att det ger resultat. Eleverna i sin tur kan få känslan av att de kan följa med i 

undervisningen och därmed få ett ökat självförtroende på sin matematiska förmåga. 

Detta leder då till att eleverna vill fortsätta lära sig och är då mer ambitiösa vilket leder 

till bättre resultat (Juter & Srirman, 2011). 

Intressant nog sammanföll inte fler fördelar som var framtagna ur tidigare forskning 

med de från denna studie utan de skiljde sig åt. Möjligen hade fler kunnat sammanfalla 

om man hade intervjuat fler lärare men detta är något för en framtida forskning. 

6.4.2. Nackdelar 

Bland nackdelarna så sammanföll alla nackdelar från de intervjuade lärarna i studien 

med de som fanns i tidigare forskning. Genom detta så ser man att även om lärare anser 

att det finns fördelar så finns det även nackdelar med nivågrupperad undervisning. 
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Ett exempel på en av nackdelarna som sammanföll är att svagare elever inte får en 

draghjälp av starkare elever som då kan få dem att prestera bättre. Om eleverna då delas 

upp i grupper som baseras på prestation och inte ambition så kan elever som är vana att 

arbeta tillsammans, även om de inte arbetar på samma nivå, tappa ambitionen eftersom 

de inte längre kan hjälpa varandra att komma vidare. Det är även så att elever som 

arbetar på en högre nivå kan visa svagare elever metoder som inte läraren tänkt på eller 

så kan de ge förklaringar från en annan synvinkel. 

7. Framtida forskning 

Då denna studie enbart har undersökt ca 250 elever och 6 lärare så skulle denna 

undersökning i framtiden kunna utökas för att studera större delen av landets 

högstadium för att kunna se på en större skala om resultatet är densamma som för denna 

mindre undersökning. Då denna studie också visade att det inte någonstans i skollagen 

står specifikt att nivågruppering är förbjudet hade det också varit intressant att se hur 

stor mängd lärare som tror på att det finns ett lagligt förbud trots att det inte gör det. 

På ett sätt kan alltså en framtida studie på ett sätt upprepa studien som gjordes av 

Shayson 2014 (Shayson et al, 2014) fast på en större skala och även då få med fler 

elevers åsikter om hur matematikundervisningen bör se ut. 

Tanken med en framtida studie är att genomföra en liknande studie över lärares och 

elevers åsikter om undervisningsmetoder inom matematik. På så sätt kan studien svara 

på hur många elever och lärare som i dagens samhälle som vill använda sig av olika 

undervisningsmetoder och även då vilken som flest vill använda sig av. Vad som även 

behöver göras i denna framtida studie är att undersöka om elevernas prestationer 

påverkas av de olika undervisningsmetoderna. Tanken är då att jämföra landets skolor 

som har klassvis undervisning med dem som har nivågrupperad undervisning och se hur 

elevernas prestation på respektive skola ser ut och om den ändras beroende på vilken 

undervisningsmetod de använder sig av.  

Om då studien ska utföras på ett landsomfattande plan måste många olika parametrar 

vägas in när en jämförelse av elevernas prestationer sker. 

Studien måste till exempel pågå under en längre period för att se vilka skillnader som 

har skett mellan elevernas prestationer mellan den första testperioden och den sista 
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testperioden. Man måste också tänka på vilken form av test man använder för att 

verkligen mäta hur elevernas prestation har förändrats.  

Man måste även ta i beaktande att eleverna kanske inte får samma undervisning runtom 

i landet eftersom de har olika lärare som var och en undervisar på olika sätt. Även olika 

skolor väljer också hur undervisningen kan se ut och vad man prioriterar mest. 
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9.  Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till lärare 

• Hur många år har du arbetat som legitimerad matematiklärare? 

 

• Vilken undervisningsmetod har du just nu? Nivågrupperad eller klassvis? 

 

• Skulle du vilja prova å någon annan metod, i så fall vilken? 

 

• Vilka fördelar ser du med nivågrupperad undervisning? 

 

• Vilka nackdelar ser du med nivågrupperad undervisning? 

 

• Vilka fördelar ser du med klassvis undervisning? 

 

• Vilka nackdelar ser du med klassvis undervisning? 

 

• Vet du varför skolan har valt att ha den form av undervisningsmetod de har nu? 

Klassvis eller nivågrupperad? 

 

• Om nivågrupperad: Av vilken anledning har ni valt att ha det? 

 

• Om klassvis: Varför har ni valt att ha det? 

 

• Tror du att lärare arbetar olika beroende på vilken form av undervisning de 

använder sig av? 

 

• Hur tror du att elevers prestation och förmåga att samarbeta påverkas av 

nivågrupperad undervisning? 

 

• Hur tror du att elevers prestation och förmåga att samarbeta påverkas av klassvis 

undervisning? 
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Bilaga 2. Enkät till elever 

Vilken årskurs går du i just nu?          _____7:an             _____8:an         _____9:an 

Anser du att du är bra på matematik?      Mycket bra___________________Dålig 

 

- Välj det scenario DU känner skulle hjälpa dig att bli bättre i matematik.  

____1. Att ni läser matematiken klassvis och har lektionerna själva utan resten av er 

årskurs. Proven görs sedan på bestämda tider med samma svårighetsgrad för alla. 

____2. Ni läser matematiken med resten av er årskurs där lärarna delar in er i grupper 

som varieras och förnyas varje termin utifrån er nuvarande kunskapsnivå. Proven görs 

sedan samtidigt men med olika svårighetsgrad beroende på grupp. 

____3. Ni läser matematiken med resten av er årskurs men får själva välja vilken 

svårighetsgrad ni vill jobba med under året. Valet för detta görs första eller andra 

mattelektionen. Alla prov görs samtidigt men kan variera i svårighetsgrad beroende på 

grupp. 

____4. Ni har inlagda mattelektioner på schemat men ingen lärare som ger läxor eller 

genomgångar. Ni bestämmer själv när, var och med vem ni vill räkna och kan sedan 

välja när ni ska göra prov. Proven har då samma svårighetsgrad för alla och görs sedan i 

lediga klassrum. 

____5. Ni har inlagda mattelektioner på schemat men ingen lärare som ger läxor eller 

genomgångar. Ni bestämmer själva när, var och med vem ni vill räkna men proven 

ligger på bestämda datum utan möjlighet att få ett fritt val. Svårighetsgraden är samma 

för alla. 

 

- När du nu har kryssat i ditt val av scenario vill jag att du skriver en kort 

förklaring till varför du har valt som du gjorde. 

 

 

 


