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Förord 
Vi vill tacka matematiklärarna som ställt upp vid våra intervjuer med ett stort engagemang 
och intresse för vår undersökning. Vidare riktas ett tack till vår vetenskaplige handledare Stef-
fan Lind för hans ovärderliga hjälp och stöd. Vi vill även rikta ett tack till våra familjer som 
uppmuntrat och gett sitt stöd framförallt i arbetet med denna rapport. 
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Abstrakt 
Debatten om svenska elevers matematiska kunskaper är intensiv och matematikdelegationen 
har lämnat ett betänkande som bland annat innebär att resurser ska satsas på matematikunder-
visningen. Denna studie sönderfaller i två delstudier där syftet i den första delstudien var att 
undersöka vad gymnasielärare vill förändra för att förbättra matematikundervisningen. Under-
sökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med matematiklärare på en gymnasie-
skola. Analysen av intervjuerna visade att en stor del av lärarna vill bedriva en varierad un-
dervisning, och de tycker att en förutsättning för det är att nivågruppera eleverna. I den andra 
delstudien var syftet att ge en teoretisk grund för, och beskriva för och nackdelar med en pe-
dagogisk tillämpning av nivågruppering. Vi genomförde en litteraturstudie på tidigare forsk-
ning i ämnet. Analysen visade att det finns risker med nivågruppering, framförallt för de ele-
ver som placeras i de lågpresterande grupperna. Resultatet av studien visar att nivågruppering 
i sig inte leder till ökade kunskaper för alla elever, snarare kan de lågpresterande eleverna få 
sämre kunskaper vid nivågruppering. Om man även differentierar undervisningen och läro-
medlen för de olika grupperna kan man nå goda resultat för alla elever. 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
 
Förord 
Abstrakt 
Bakgrund................................................................................................................................... 1 

Svenska elevers matematikkunskaper .................................................................................... 1 
Regeringens ställningstagande ............................................................................................... 1 
Matematikdelegationen .......................................................................................................... 1 

Matematikdelegationens betänkande ................................................................................. 2 
Studiens intention................................................................................................................... 3 

Delstudie 1................................................................................................................................. 3 
Syfte ....................................................................................................................................... 3 
Metod ..................................................................................................................................... 3 

Fenomenologi..................................................................................................................... 3 
Undersökningspersoner ...................................................................................................... 4 
Genomförande.................................................................................................................... 4 
Analys och kodning............................................................................................................ 4 

Resultat................................................................................................................................... 5 
Lärarna ............................................................................................................................... 5 
Lärarnas arbetsklimat ......................................................................................................... 5 
Kunskaper och intresse hos dagens elever ......................................................................... 5 
Lärarnas förslag till bättre kunskaper hos eleverna............................................................ 6 

Diskussion .............................................................................................................................. 7 
Delstudie 2................................................................................................................................. 8 

Syfte ....................................................................................................................................... 8 
Metod ..................................................................................................................................... 9 
Inledning................................................................................................................................. 9 
Bakgrund ................................................................................................................................ 9 

Vad säger läroplanen? ........................................................................................................ 9 
Howard Gardner................................................................................................................. 9 
John Dewey ...................................................................................................................... 11 
Jean Piaget........................................................................................................................ 12 
Differentiering.................................................................................................................. 12 
Nivågruppering................................................................................................................. 15 

Litteraturstudie ..................................................................................................................... 16 
En explorativ studie av sex gymnasielärares syn på nivågruppering i matematik........... 16 
Tell Me With Whom You’re Learning and I’ll Tell You How Much You’ve Learned: 
Mixed-Ability Versus Same-Ability Grouping in Mathematics ...................................... 19 
Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning ............ 22 
Diskussion ........................................................................................................................ 24 

Diskussion delstudie 1 och 2 .................................................................................................. 25 
Överensstämmelse och pålitlighet........................................................................................ 25 
Resultatdiskussion................................................................................................................ 25 
Egna reflektioner .................................................................................................................. 26 
Förslag på pedagogisk tillämpning av nivågruppering ........................................................ 26 
Fortsatt forskning ................................................................................................................. 26 

Referenser ............................................................................................................................... 27 
Bilaga 



 

 1

Inledning 
Under de senaste åren och speciellt under hösten 2004 så har ett flertal rapporter kommit som 
påvisat att matematikundervisningen måste förändras för att ge eleverna bättre kunskaper och 
större intresse inom ämnet matematik. Utbildningsministern Ibrahim Baylan har i ett press-
meddelande den 13 december 2004 sagt att ”Jag vill se en bred satsning på förnyelse av ma-
tematikundervisningen” (Regeringskansliet, 2005). Eftersom vi utbildar oss till lärare i mate-
matik tycker vi att det är intressant att ta reda på vad lärare tycker är viktigt att ändra på för att 
förbättra matematikundervisningen.  

Bakgrund 

Svenska elevers matematikkunskaper 
Eleverna i den svenska skolan presterar tämligen goda resultat i internationella undersökning-
ar. Svenska elevers resultat har förbättras sedan de första internationella IEA1- undersökning-
arna i matematik 1964 och 1980 gjordes. Då visade resultaten att svenska 13-åringar placera-
de sig nästan längst ner på listan av deltagande länder. I en studie som genomfördes 1995 
bland svenska 13-åringar var Sverige något över det internationella genomsnittet (Skolverket, 
1996). Svenska gymnasieelever deltog i TIMSS2 och eleverna presterade ett ännu bättre resul-
tat än 13-åringarna (Skolverket, 1998a). År 2000 gjordes ytterligare en internationell under-
sökning i matematik, PISA3 2000. Den visade att svenska 15-åringar kunskapsmässigt låg 
något över genomsnittet medan intresset för matematik låg klart under genomsnittet (Skolver-
ket, 2001). Våren 2003 deltog svenska elever i nya internationella undersökningar. I Pisa 
2003 var huvudämnet matematik och i undersökningen deltog 15-åringar från 41 länder och 
bland dessa fanns samtliga OECD4- länder. Resultatet visade att svenska 15-åringar ligger 
något över OECD-genomsnittet. Den senast gjorda internationella undersökningen om elevers 
prestationer i matematik och naturvetenskap är TIMSS 2003. Undersökningen visade att 
svenska elever i årskurs 8 internationellt ligger lite över genomsnittet men att matematikkun-
skaperna har försämrats sedan den förra TIMSS - undersökningen gjordes 1995. (Skolverket, 
1996) 

Regeringens ställningstagande 
Ovanstående resultat var regeringen inte nöjd med. Regeringens strävan var att svenska elever 
ska visa de bästa resultaten vid internationella jämförelser. Resultaten från de senaste under-
sökningarna innebär att Sverige kommer att få för lite elever som väljer att läsa mer matema-
tik både i gymnasieskolan och vid högskolor. Sådana matematikkunskaper behövs för att Sve-
rige ska vara ledande inom industrin med en varaktig ekonomisk, social och ekologisk ut-
veckling. En annan anledning till att svenska elever måste prestera bättre resultat är att EU vill 
se att fler elever söker till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vilket stärker EU på 
sikt. (SOU5, 2004) 

 Matematikdelegationen 
Den 23 januari 2003 beslutade regeringen att en matematikdelegation skulle tillsättas. Mate-
matikdelegationens uppgift var att sammanställa en handlingsplan där förslag till insatser pre-
                                                 
1 IEA –The International Association for Evaluation of Educational Achievement 
2 TIMSS –The third International Mathematics and Science Study 
3 PISA –Programme for International Student Assessment 
4 OECD -Organisation for Economic Co-operation and Development 
5 SOU – Statens Offentliga Utredningar 
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senterades, dels för att öka intresset för matematik och att utveckla undervisningen men också 
för att förändra synsättet på matematik. Handlingsplanen skulle även presentera förslag som 
ökar intresset för fortsatta studier inom områden som matematik, naturvetenskap och teknik. 
Handlingsplanen skulle omfatta förskola, skola, vuxenutbildning, universitet, högskola och 
folkhögskola. Ytterligare skulle matematikdelegationen undersöka situationen för matematik-
undervisningen i Sverige. I detta arbete ingår att granska om förändringar i kursplaner och 
styrdokument behöver göras. Av handlingsplanens utformning bör det på ett klart sätt framgå 
vem som bör ansvara för genomförande och uppföljning: skolhuvudmännen, Statens skolverk, 
Myndigheten för skolutveckling, universitet och högskolor samt Högskoleverket. (SOU, 
2004)  
 
Delegationens arbete skulle i första hand utgå från redan befintliga utrednings- och rapport-
materiel, men om det skulle behövas genomföra egna undersökningar. Arbetet skulle inte bara 
omfatta materiel från Sverige, utan delegationen skulle kunna undersöka andra länders utred-
ningar. Viktigt var också att lyssna på elevers synpunkter och idéer. Delegationen skulle över-
lägga med myndigheter och organisationer bland annat universitet och högskolor, fackliga 
organisationer, Svenska kommunförbundet, elevers intresseorganisationer samt Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning. Delegationens uppdrag redovisades till regeringen i sep-
tember 2004. (SOU, 2004) 
  

Matematikdelegationens betänkande 
Matematikdelegationens samlade underlag styrker bilden av både ett minskat intresse för ma-
tematik och sämre kunskaper i matematik bland svenska elever och studenter. Delegationen 
anser situationen som allvarlig men att det finns kapacitet att åstadkomma förbättringar. Deras 
arbete har resulterat i en handlingsplan som består av fyra huvudförslag med bl.a. följande 
innehåll: 

Huvudförslag 1 - Samhälle och allmänhet 
Stöd och utveckla aktiviteter som ökar intresset för och insikterna om matematikens värde, 
roll och betydelse i vardag, yrkesliv, vetenskap och samhälle. Matematiken måste bli mer 
synlig och inte bara vara ett skolämne. Medverka till detta bör universitet, näringsliv, media 
och studieförbund.   

Huvudförslag 2 - Lärarutbildning och kompetensutveckling 
Utbilda kvalificerade lärare i matematik för alla barn, ungdomar och vuxna. Påverka rekryte-
ringen till lärarutbildningen så att fler lärare utbildas inom ämnet matematik. Alla lärare ska 
ha rätt till kompetensutveckling, både inom ämnet matematik och matematikdidaktik. Lärar-
yrkets status bör höjas och ett viktigt hjälpmedel är bättre löner. 

Huvudförslag 3 – Lärande och undervisning 
Skolorna bör rekrytera och använda lärare som har behörighet för undervisningen i matema-
tik. Kommuner bör anställa lärare med forskarutbildning i matematik och matematikdidaktik. 
Lärare ska också ha tid att träffas för att utbyta idéer och kunskap men också få ny kunskap 
från högskolornas forskning inom matematik och matematikdidaktik. Läroboken ska endast 
fungera som ett stöd och olika arbetssätt med lärarledda genomgångar, diskussioner, laborativ 
matematik, problemlösning, arbete i grupp och undersökande arbetssätt gör matematiken mer 
förståelig och meningsfull.  
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Huvudförslag 4 – Mål, innehåll och bedömning i matematikundervisning 
Övergången från grundskolan till gymnasieskolans matematik blir för många elever ett pro-
blem trots att de har godkänt betyg i matematik från grundskolan. Skolledare och lärare behö-
ver därför mer stöd och vägledning kring hur grundskolans och gymnasieskolans matematik-
innehåll kan länkas samman. Matematiken bör följa en röd tråd genom hela utbildningssyste-
met och förändringar av kursplaner och innehåll ska planeras, genomföras och följas upp i ett 
helhetsperspektiv.  
 
För att handlingsplanen ska uppnå målen föreslår delegationen en femårig matematiksatsning 
med en projektorganisation som samordnar de insatser som delegationen föreslår. Kostnaden 
för genomförandet av handlingsplanen uppskattas uppgå till minst 2500 miljoner kronor, allt-
så ca 500 miljoner per år. (SOU, 2004) 

Studiens intention 
Studien är uppdelad i två delar. I en första del har vi intervjuat lärare för att undersöka hur de 
skulle vilja förändra matematikundervisningen, om de skulle få resurser för att göra det. I den 
andra delen har vi genomfört en fördjupad undersökning i ett av lärarnas högst prioriterade 
alternativ. Metoden i den andra delstudien har varit att göra en litteraturstudie om vad tidigare 
forskning kommit fram till. 

Delstudie 1 

Syfte 
Studiens första del är att beskriva lärares uppfattning om vilka åtgärder som bör prioriteras för 
att förbättra matematikkunskaperna hos samtliga elever. 
 
Den centrala frågeställningen är: 
 

• Vilka åtgärder skulle lärare prioritera för att förbättra matematikkunskaperna för alla 
elever, om de skulle få ett ekonomiskt tillskott för detta? 

Metod 
Undersökningens syfte är fenomenologiskt, det vill säga det är undersökningspersonernas 
uppfattningar om hur man kan förbättra matematikundervisningen vi söker svar på.  

Fenomenologi 
Fenomenologi är läran om det som visar sig, det är dels en filosofi och dels en kvalitativ 
forskningsinsats. En av de som format fenomenologin var Edmund Husserl (1859-1938). Han 
var en tysk matematiker som gick över till att arbeta inom kunskapsfilosofin. Kring sekelskif-
tet började han kritisera dåtidens forskare för att fjärma sig från något som han kallade livs-
världen. Husserl menade att man inte kan fånga en beskrivning av det verkliga fenomenet 
utan bara människans upplevelse av det. Han menade att människan erfar världen genom att 
erfara fenomen, vill vi veta något måste vi gå till fenomenet6. (Gunnarsson, 2002) Fenomeno-
login har senare vidgats till att omfatta hur människan uppfattar ett fenomen (Lind, 2000). 
 

                                                 
6 Fenomen – ”saken” så som den visar sig 
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För att kunna beskriva undersökningspersonernas uppfattningar har kvalitativa intervjuer ge-
nomförts med dem  

Undersökningspersoner 
Vi har inte från början bestämt hur många intervjuer vi skulle göra, utan vi har fortsatt utföra 
intervjuer tills vi uppnått mättnad (datasaturation) i informationen (Lind, 2005). Resultatet av 
det blev att vi intervjuade åtta matematiklärarelärare på en gymnasieskola i en medelstor stad. 
Vi har valt lärare som undervisar i olika program, teoretiska, yrkesinriktade och komvux, för 
att få en så variationsrik och nyanserad bild som möjligt.  

Genomförande 
Intervjuerna har varit kvalitativa med relativt låg grad av standardisering och strukturering.  
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 
och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfatt-
ningar om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan for-
mulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”san-
na” svaret på en fråga. I denna mening är en kvalitativ intervju riktad mot 
ett induktivt eller abduktivt arbetssätt i forskningen. 
I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i 
ett samtal. 

 (Patel & Davidson, 2003 s. 78) 
 

Graden av standardisering beror på hur stort spelrum intervjuaren har vid utformningen av 
frågorna samt i vilken ordning frågorna ställs, Patel och Tebelius (1987). Vi har haft ett antal 
huvudfrågor, bilaga 1, som ställts i en bestämd ordning. Utformningen av frågorna har styrts 
av situationen vid varje enskild intervju. Patel och Tebelius (1987) menar att graden av struk-
turering beror på hur fritt intervjupersonerna får svara på frågorna. I våra intervjuer har inter-
vjupersonerna fått svara fritt utifrån sina personliga erfarenheter och inställning, men de har 
varit tvungna att rangordna tre alternativ, och detta höjer graden av strukturering.  
 
Vår undersökning gick ut på att ställa lärarna inför ett tänkt scenario, att skolan fått 500 000 
kr att använda till att förbättra matematikundervisningen. Denna frågeställning har intervju-
personerna delgivits före intervjun så att de skulle ha tid att fundera och reflektera över fråge-
ställningen. Vid intervjuerna har lärarna fått rangordna tre alternativ som pengarna skulle sat-
sas på för att ge bäst resultat vad gäller samtliga elevers matematikkunskaper. De har också 
fått motivera och utveckla sina svar. Vid intervjuerna har en av oss ställt frågor och den andra 
har fört anteckningar för att sedan skriva ut intervjuerna. De har genomförts under lugna och 
avspända former i något grupprum som vid intervjutillfället var ledigt på skolan. Patel och 
Davidsson (2003) anser att det är bra om intervjupersonen tillfälligt är bortkopplad från de 
påfrestningar och den stress som styr det denne säger i vanliga fall. 

Analys och kodning 
Kodningen av intervjuerna har genomförts i tre steg. I det första steget har vi har börjat med 
att läsa genom utskrifterna från intervjuerna. Svenning (2003) menar att man vid den första 
genomläsningen ska söka efter mönster och ansatser. Detta kallas öppen kodning och förutsät-
ter att forskaren på det här stadiet har ett öppet sinnelag. Ansatsen har varit att skapa en första 
allmän förståelse av innehållet i textmaterialet. Under genomläsningen har spontana idéer som 
dykt upp antecknats.   
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I det andra steget, axiell kodning, har vi sorterat och sammanfört undersökningspersonernas 
utsagor. Vi har sökt efter länkar mellan begrepp och sekvenser i materialet (Svenning, 2003), 
och försökt identifiera direkta citat som beskriver olika innebörder (Gunnarsson, 2002). Vi 
har beräknat antalet utsagor som berör samma tema. Här har en del utsagor kunnat slås ihop 
då de vid närmare belysning visat sig beröra samma tema.  
 
I det tredje steget som Svenning (2003) kallar selektiv kodning, har vi trängt ännu djupare in i 
materialet och letat efter fall som stödjer eller illustrerar teman som framkommit i de tidigare 
stegen. Här har vi gått tillbaka till de ursprungliga intervjutexterna för att lyfta fram citat som 
kan illustrera enskilda lärares uppfattningar inom respektive kategori.  

Resultat 

Lärarna 
Alla lärarna i intervjuerna är utbildade gymnasielärare i matematik. De har varierande bak-
grund och antal år som lärare. De flesta har någon gång under sitt tidigare yrkesliv arbetat vid 
andra skolor. De intervjuade lärarna finns inom olika program på skolan, estet-, samhälls-, 
bygg-, el-, IV-, IB-, NV-, omvårdnads- programmen och Komvux.  

Lärarnas arbetsklimat 
Alla lärarna uppger att de trivs med sitt yrkesval. De lärare som arbetat som lärare många år 
tycker att arbetsbelastningen ökat med åren. Lärare som tidigare arbetat inom andra yrken 
tycker inte att arbetsbelastningen är särskilt hög. Det finns lite tid för reflektion och diskus-
sioner med kollegor. Lärarna arbetar istället med administrativa göromål och har även ett 
budgetansvar inom skolan. De är indelade i arbetslag i de olika programmen. En lärare säger 
”nu sitter vi lärare i arbetslag och många gånger känner man sig väldigt ensam med sitt 
ämne”. 

Kunskaper och intresse hos dagens elever 
Av svaren i intervjuerna kan man se att i stort sett alla matematiklärare tycker att både kun-
skaperna och intresset för matematik hos elever har sjunkit. Ett par av lärarna anser att detta 
inte behöver vara negativt. De menar att matematiken många gånger varit övervärderad och 
har haft för hög status om man jämför med andra ämnen. En lärare nämner tre ämnen i skolan 
som viktiga; matematik, svenska och samhällskunskap. Om intresset för matematik minskar 
hos en elev, gör det ingenting om det istället ökar i ett av de andra ämnena. En lärare tycker 
att man inte behöver kunna alltför mycket matematik i det dagliga livet. I intervjuerna fram-
kommer att fler elever än tidigare har brister i matematik från grundskolan. En anledning till 
detta kan enligt en del lärare vara att man har tagit bort allmän och särskild kurs i matematik i 
grundskolan. Detta innebär att man plockat bort den gymnasieförberedande matematiken och 
förutsättningarna för eleverna har då försämrats. Elever väljer också kurser ”smartare” nu än 
mot förr enligt några lärare. De väljer inte ämnen som kräver mycket tid, ämnen som matema-
tik och språk. Istället väljer eleverna kurser som kräver mindre arbetsinsats och som lättare 
kan ge ett högre betyg. Det framkommer att det behövs fler utbildade matematiklärare inom 
alla nivåer i skolan som har ett intresse av att lära ut matematik och att visa att det är ett roligt 
ämne. Några lärare tycker att samhället har accepterat att kunskaperna bland eleverna mins-
kat, exempelvis har nationella prov blivit lättare med åren.  
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Lärarnas förslag till bättre kunskaper hos eleverna 
I en av våra frågor bad vi lärarna rangordna tre alternativ som skulle innebära att matematik-
undervisningen på skolan förbättrades. Skolan skulle få ekonomiska resurser så att förbätt-
ringarna skulle kunna genomföras. 
 
 Punktlistan visar alla alternativ som lärarna uppgav. Siffror i parentes anger svarsfrekvens. 
 

• Nivågrupperade klasser (4) 
• Fler lärare (4) 
• Utbildade speciallärare (3) 
• Kompetensutveckling av personal (2) 
• Praktisk/laborativ matematik (2) 
• Lärarpool (2) 
• Högre lön (1)  
• Utbildade lärare (1) 
• Tid (1) 
• Tillgång till datorer med matematikprogram. (1) 
• Höja statusen på lärarutbildningen (1) 
• Samarbete med grund- och högskolan. (1) 
• Samarbete med närliggande Komvux. (1) 

 
Av de svar vi fick i intervjuerna visade det sig att ofta gick de olika svaren in i varandra. De 
flesta lärare vill i någon mån bedriva en annan typ av undervisning än vad de gör nu, att satsa 
på kvalitet istället för kvantitet. En lärare säger: 
 

Det måste till andra former av undervisning än dagens för att eleverna ska 
klara gymnasiematten bättre. 

 
Lärarna anger att de för att öka förståelsen i matematik hos elever ska kunna bedriva en un-
dervisning där de tillsammans med eleverna diskuterar matematik i större utsträckning och 
även att eleverna får tillämpa praktisk matematik, bl.a. i form av laborationer. Annan under-
visning som kan bedrivas är på datorer med olika matematik program. Att bedriva varierande 
undervisning skulle betyda att matematiken blev roligare och mer intressant för fler elever. 
För att kunna bedriva en varierande undervisning efterlyste lärarna kompetensutveckling där 
de fick idéer om hur undervisningen skulle kunna se ut och vilka hjälpmedel som finns för 
detta.  
 
Många av lärarna anser att det behövs fler lärare och att lärarna är utbildade matematiklärare. 
Detta kan innebära mindre klasser och att lärarna skulle få mer tid för varje enskild elev. Lä-
rarna bör också ha stödtid i sin tjänst för att hjälpa svaga elever. På skolan finns inte några 
utbildade speciallärare i matematik och flera lärare efterfrågar detta. Speciallärarna skulle 
bl.a. gå in och hjälpa till i de klasser där behov finns. Ett sätt att sätta in resurser där de för 
tillfället behövs kan vara att upprätta en lärarpool. På ett effektivt och lättorganiserat sätt skul-
le lärare kunna sättas in i de klasser där behovet är störst. Eftersom behovet varierar så kan 
lärarna i poolen gå in i flera klasser vid olika tidpunkter. 
 
Det framkom att det bör finnas möjlighet att föra dialog med grundskolan och högskolan, det-
ta för att få ett helhetsgrepp om matematikundervisningen och att eleverna får ett matematiskt 
språk och förståelse för matematik. Lärare vill att Komvux inom fyrkanten ska ha gemensamt 
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upplägg och föra diskussioner om hur skolorna kan vara flexibel med kvalité. Ett av alternati-
ven var att få kompetensutveckling inom sitt ämne och ett sätt att få detta är skapa tillfällen 
för att föra matematiska diskussioner med sina kollegor. I samband med detta kunde olika 
föreläsare bjudas in för att få nya idéer även utifrån. Kompetensutveckling inom matematik är 
något som lärarna sällan får på skolan. Att diskutera matematik med sina kollegor sker sällan 
på dels grund av tidsbrist men även för att lärarna sitter i arbetslag. Detta innebär att lärarna 
upplever att de är ”ensam med sitt ämne”. 
 
Flera lärare anser att nivågruppering gör det lättare att bedriva olika undervisningsformer. 
Nivågrupperade klasser skulle innebära att när läraren har genomgång på tavlan, så kan alla 
elever vara med på genomgången. Dagens situation ser inte ut så, lärarna riktar sig oftast bara 
till en del elever som finns i klassrummet eftersom eleverna är på så olika nivå. Lärare skulle 
kunna anpassa sin undervisning efter elevernas kunskaper, bedriva mer laborativ/praktisk ma-
tematik och givande diskussioner där alla elever i klassrummet kan delta. En lärare säger: 
 

En förutsättning för att bedriva en bra varierande undervisning är att nivå-
gruppera eleverna. 

 
Resurser skulle också kunna riktas mot de elever som är svaga och behöver mer tid och stöd i 
matematik. En viktig resurs är utbildade speciallärare i matematik. Minst lika viktigt är att 
plocka ut de elever som är duktiga i matematik för att de ska utvecklas i sin takt. En anledning 
till nivågruppering är att alla elever bör få chansen till en universitetsutbildning. 

Diskussion 
Syftet var att undersöka hur lärarna vill förändra matematikundervisningen så att elevers kun-
skaper ökar. 
 
I och med att lärarna blev indelade i arbetslag så försvann möjligheten att på ett lätt sätt kunna 
diskutera matematik med kollegor. En del lärare tyckte att det var en brist att inte kunna ha 
matematikpedagogiska diskussioner med kollegor. Fördelen med att vara indelade i arbetslag 
är att alla i arbetslaget är väl insatt i enskilda elever, och man får en bättre helhet över vad 
som händer i klasserna. För en matematiklärare är det ändå svårt genom att man undervisar i 
så många klasser och man har alltid någon eller några klasser som inte ingår i arbetslaget. Att 
sitta i arbetslag utesluter dock inte möjligheter till matematiska diskussioner med andra ma-
tematiklärare, lärarna finns på skolan och det är bara att söka upp dem. 
 
Det framkom att vissa lärare ansåg att matematik varit ett övervärderat ämne och att elevernas 
minskade intresse och kunskaper för det inte var så betydande. Detta tycker vi är anmärk-
ningsvärt, på de flesta arbetsplatser höjs kraven på den anställde vad gäller teoretiska kunska-
per. Man ska mer och mer kunna lösa uppkomna situationer själv, det finns inte i lika hög 
utsträckning som förut arbetsledare att fråga. Detta kräver ett logiskt tänkande, vilket man 
lägger grunden för med matematik. Man kan föranledas tro att när man har datorer och andra 
hjälpmedel så behöver man inte så stora kunskaper i matematik. Men när man använder dessa 
hjälpmedel så är det viktigt att man har en teoretisk insikt så att man kan göra rimliga kontrol-
ler av sina uträkningar. Lärarnas inställning till att matematik inte är så viktigt kan påverka 
deras sätt att undervisa och i slutändan elevernas resultat.  
 
Utbildade lärare i matematik måste vara självklart för att skapa ett intresse för matematik re-
dan i tidigare år. Många lärare som undervisar i tidigare år har inte matematik i sin utbild-
ningsinriktning dessa får ändå ofta undervisa i matematik. Vår undersökning visar att många 
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elever har stora kunskapsluckor i de grundläggande matematikkunskaperna och spridningen i 
klasserna är stora. Matematikdelegationen menar att övergången från grundskolan till gymna-
sieskolans matematik är problematisk för många elever. Ett problem som vi tycker oss ha 
upplevt, är att många elever som har godkänt betyg från grundskolan, inte har de kunskaper 
som borde krävas för det. Dessa elever får svårt att hänga med i matematikundervisningen när 
de kommer till gymnasiet och då tappar de ännu mer av intresse och motivation. Bristen på 
speciallärare med matematikutbildning på gymnasieskolan var enligt lärarna ett problem. Ef-
tersom i stort sett alla lärare tyckte att kunskaperna och intresset för matematik minskat så är 
det av största vikt att det finns matematikutbildade speciallärare som kan hjälpa elever i behov 
av särskilt stöd. Då kunde lärare använda dessa när behov finns. 
 
I våra intervjuer ansåg flera lärare att det måste bedrivas en mer varierande undervisning, där 
man satsar på kvalitet istället för kvantitet dvs. mindre räkning i böckerna och mer undervis-
ning i matematik. Diskussioner och laborationer är alternativ för att göra undervisningen mer 
varierande. Detta stöds av matematikdelegationens betänkande. I dens huvudförslag nummer 
tre, lärande och undervisning, skrivs att läroboken endast ska fungera som ett stöd och olika 
arbetssätt med lärarledda genomgångar, diskussioner, arbete i grupp med mera ska användas. 
(SOU, 2004) 
 
Nivågrupperade klasser var ett av det högst prioriterade alternativet i våra intervjusvar. För att 
kunna genomföra givande laborationer, praktiska övningar och matematiska diskussioner med 
eleverna, är det enligt lärarna en förutsättning att eleverna i klasserna ligger på en relativt 
jämn kunskapsnivå. Spridningen i kunskap och intresse är stort i klasserna och detta gör att 
det är svårt att lägga undervisningen på rätt nivå. Genomgångar i helklass är svårt att genom-
föra och resultatet blir att eleverna får räkna själv i böckerna och läraren går runt och hjälper 
eleverna enskilt. Tiden räcker inte till för att hjälpa alla elever i klassrummet, och detta är inte 
någon bra undervisningsform. En del lärare tycker att detta är en form av individuell under-
visning men det håller vi inte med om. Någon annan undervisningsform måste till, är då nivå-
gruppering en förutsättning för det? 

Delstudie 2  
I våra intervjuer var de flesta lärarna eniga om att andra undervisningsformer än bara den nu-
varande måste till för att öka både elevers intresse och kunskaper. Detta för att uppnå en så 
varierad undervisning som möjligt. Lärarna ansåg att de måste få tillgång till materiel så att de 
kan arbeta med en mer praktisk/laborativ matematik men också kunna bedriva mer matema-
tiska diskussioner med eleverna för att öka förståelsen för ämnet. För att få till stånd så bra 
undervisning som möjligt borde också klasserna nivågrupperas.  

Syfte 
I det andra steget är syftet att ge en teoretisk grund för, och beskriva för och nackdelar med en 
pedagogisk tillämpning av nivågruppering. 
 
De centrala frågeställningarna är: 
 

• Hur genomförs nivågruppering? 
• Vilka för och nackdelar finns det med nivågruppering? 
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Metod 
Vi har gjort en litteraturstudie på tidigare forskning inom området nivågruppering inom den 
gymnasiala skolan eller motsvarande skola. För att hitta litteratur inom området har vi till 
största delen använt oss av olika sökmotorer på Internet, till exempel Google och databaser 
som till exempel ERIC. Vi har även varit i kontakt med Peter Nyström, Enheten för pedago-
giska mätningar vid Umeå universitet som har bedrivit forskning inom området nivågruppe-
ring. Litteratur och artiklar från bibliotek har också legat till grund för vår undersökning. 

Inledning 
Flera lärare har i sina förslag på åtgärder för att förbättra matematikkunskaperna hos eleverna 
angett att det vore önskvärt att gruppera eleverna i ”nivågrupper” efter deras kunskaper/-
möjligheter inom matematikämnet. Finns det stöd för detta i forskningen och kunskapsteori-
er? 

Bakgrund 

Vad säger läroplanen? 
I det gällande styrdokumentet Läroplaner för de frivilliga skolformerna Lpf 94 anges mål och 
riktlinjer för skolan, nämligen att läraren skall: 
 

utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande… och organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina förut-
sättningar och samtidigt stimulera att använda och utveckla sin förmåga … 
och upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutveck-
lingen går framåt… stimulera, handleda och stödja eleven. (Lpf 94, s. 6) 

  
Läroplanen säger vidare: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förut-
sätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt beto-
na den ena eller den andra kunskapsformen. (Lpf 94, s.3) 

Howard Gardner 
En förespråkare för att bedriva en varierande undervisning är professor Howard Gardner 
(1943). Han har utvecklat en teori om multipla intelligenser. De är åtta stycken till antal men 
förmodligen finns det fler, enligt honom själv. Enligt Gardner har människor specifika intelli-
gensprofiler. Vi har alla inslag av samtliga intelligenser, men är ofta framstående inom vissa 
områden. Vi kan alla utveckla våra intelligenser beroende på vilken miljö, uppmuntran och 
undervisning som vi får. Gardner menar att den västerländska skolan har varit dålig på att låta 
människors olika intelligenser komma till sin rätt. Egentligen är det bara två av de åtta intelli-
genserna - verbal och logisk/matematisk intelligens - som har uppmuntrats i någon större ut-
sträckning. Vidare säger Gardner att många gånger baseras dagens skola på att alla individer 
är lika och ska behandlas likadant vilket strider mot hans teori om de multipla intelligenserna. 
Eftersom teorin säger att alla tvärtom är olika, innebär det att lärarna måste känna till elever-
nas svagheter och styrkor för att kunna planera sin pedagogik. (Gardner, 2001) 
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Gardners intelligenser 

Verbal – lingvistisk intelligens 
Den första intelligensen benämns som den verbal/lingvistiska. En person med denna intelli-
gens intresserar sig för främmande språk, gillar att läsa, tala och skriva. Personen har också 
förmåga att argumentera, är vältaliga, har gott detaljminne och tycker om ordlekar. Dessa 
egenskaper finns hos journalister, reklammän, politiker och poeter(Stensmo, 1997).  

Logisk – matematisk intelligens  
Den andra intelligensen benämner Gardner som den logisk/matematiska. En person som till-
hör den här kategorin är duktig på att tänka systematiskt, intresserar sig för att lösa problem-
uppgifter, har god förmåga till abstrakt tänkande och gillar att ha ordning och reda. De som 
har dessa egenskaper är matematiker, vetenskapsmän, ingenjörer och utredare(Stensmo, 
1997). 

Musikalisk – rytmisk intelligens 
Den tredje intelligensen är den musikalisk/rytmiska. En person som tillhör denna kategori är 
duktig på att utföra, komponera och uppskatta musikaliska mönster. Typiska yrken med dessa 
egenskaper är musiker, kompositörer och artister(Stensmo, 1997).  

Visuell – spatial intelligens 
Den fjärde intelligensen är den visuella/spatiala. En person som tillhör denna kategori har lätt 
att göra tankemässiga, visuella och bildliga föreställningar, minns i bilder och tycker om att 
rita och måla. De har också bra färgsinne och lätt att läsa kartor, tabeller och diagram. Typiska 
yrken är navigatörer, konstnärer och arkitekter(Stensmo, 1997). 

Kroppslig – kinetisk intelligens 
Den femte intelligensen är den kroppsliga/kinetiska. Den innebär att personen som har denna 
förmåga använder hela eller delar av sin kropp för att lösa problem. De lär sig bäst genom att 
röra sig, röra vid saker och använda redskap. De tycker om fysisk aktivitet och hantverk. 
Kroppslig/kinetisk intelligens används av dansare, idrottsmän, hantverkare och skådespela-
re(Stensmo, 1997). 

Interpersonell intelligens 
Den sjätte intelligensen är de interpersonella. En person med denna intelligensform har för-
mågan att förstå andra människors sinnestillstånd, temperament, behov och önskningar. De är 
sociala, kommunikativa och har lätt att samarbeta med andra. De är bra på att förhandla och 
känsliga för sinnesstämningar och andras intentioner. Yrken med dessa egenskaper är exem-
pelvis lärare, terapeuter, ledare och försäljare(Stensmo, 1997). 

Intrapersonell intelligens 
Den sjunde intelligensen är den intrapersonella. Personer som tillhör denna kategori är reflek-
terande, känslobearbetande – det vill säga de är väl medvetna om sina starka och svaga sidor, 
önskningar och förmågor. De är medvetna om vad de känner och behöver för att må bra och 
de arbetar gärna på egen hand. Yrken med dessa egenskaper är terapeuter, författare och filo-
sofer (Stensmo, 1997). 
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Naturalistisk intelligens 
Gardner har även definierat en åttonde intelligens som är den naturalistiska. Personen som 
tillhör denna kategori känner sin ”hemma” i naturmiljöer, förstår sammanhangen i naturen 
och tycker om att vistas med djur och natur. Personen är duktig på att känna igen och urskilja 
olika arter i floran och faunan. Hit hör yrkesgrupperna kockar, bönder, fältbiologer, jägare och 
läkare (Svedberg & Zaar, 1998). 

 
Förutom intelligensteorin förespråkar Howard Gardner en undervisningspedagogik som täck-
er upp de åtta intelligenserna. Nedan följer kort beskrivning av pedagogiken innebär. 

Gardners undervisningspedagogik 
Undervisningen går bl.a. ut på att hitta sätt för att engagera eleven och ge denne en bred upp-
fattning om ämnet. Detta kan göras genom sju olika startpunkter, som grovt kan kopplas till 
specifika intelligenser: 

1. Berättande startpunkten riktar sig till elever som tycker om att lära sig genom berättel-
ser där eleverna antecknar och diskuterar.  

2. Kvantitativa/numeriska startpunkten används till elever som tycker om siffror och de 
mönster som de bildar, de olika räkneoperationer som kan göras mm.  

3. Logiska startpunkten sporrar eleven att tänka deduktivt. Elever kan jämföra olika un-
dersökningar och dra slutsatser.  

4. Grundläggande/existentiella startpunkten tilltalar elever som är intresserade av grund-
läggande frågor, t.ex. Vad är liv?  

5. Estetiska startpunkten riktar sig till elever som tilltalas av konstverk och olika materi-
el. Deras arbeten kan presenteras i form av pjäs eller sång.  

6. Fysiska startpunkten riktar sig till de elever som tycker om att bygga saker, utföra ex-
periment och arbeta med olika materiel.  

7. Sociala startpunkten med eleverna som lär sig mest tillsammans med andra i grupp. I 
gruppen kan de ha olika roller, lära sig av varandra och också komplettera varandra.  

 
Ett startpunktsperspektiv gör att eleverna placeras direkt i centrum av ett ämne. Det väcker 
deras intresse för ämnet och åstadkommer ett kognitivt engagemang för vidare undersökning. 
(Gardner, 2001) 

John Dewey 
Amerikanske filosofen John Dewey (1859–1952) räknas som grundare av den filosofiska 
strömningen instrumentell pragmatism och var den som myntade begreppet "learning by do-
ing" (att lära genom att göra). År 1896 startade han en experimentskola, Laboratory shcool, 
för att utforma och testa sina pedagogiska idéer. Resultatet, Deweys pedagogik, kan beskrivas 
som en aktivitetspedagogik där teori och praktik, reflektion och handling följs åt. Kunskap 
måste komma till nytta och måste ha verklighetsanknytning och undervisningens planerande 
och genomförande ska utgå från elevernas aktivitet. Eleverna ska arbeta sökande, experimen-
tellt och därmed påverka sin egen inlärning. (Egdius, 2002) 

Undervisningen 
Dewey såg sin pedagogik som en problemmetod där fokus sätts på att eleverna känner intres-
se och engagemang för en uppgift. Uppgiften ska vara gjord på ett sådant sätt att eleverna kan 
sätta sig in i uppgiften och se var i svårigheten ligger, tänka efter hur den ska lösas och till-
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sammans med fantasi och ny kunskap bilda sig en uppfattning vad som händer om man gör på 
olika sätt. Detta ska leda till att eleverna prövar de hypoteser som verkar bäst. Det sista steget 
är enligt Dewey det viktigaste eftersom elever måste vara aktiva och bedriva självständigt 
arbete för att lära sig på bästa sätt. En sådan undervisning ska bedrivas där teori, laborationer, 
arbetsövningar och exkursioner ingår. (Egdius, 2002) 

Jean Piaget 
Jean Piaget föddes 1896 i Schweiz. Han började tidigt intressera sig för intellektuella pro-
blem. Efter att ha studerat biologi övergick han till att studera den mänskliga intelligensen och 
särskilt barns mentala utveckling. Piagets teori grundar sig på att människor föds med olika 
arvsanlag vilket innebär olika förutsättningar och detta tillsammans med de uppgifter vi ställs 
inför, formar tankemönstren olika hos olika individer. Som ett resultat av denna samverkan 
genomgår människan ett antal kognitiva utvecklingsstadier: det sensomotoriska stadiet, det 
konkreta tänkandets stadium och det abstrakta tänkandets stadium. Han anser vidare att den 
mänskliga utvecklingen består av fyra väsentliga drivkrafter: mognad, handlingar och erfa-
renheter, det sociala samspelet och den mänskliga självregleringen.  Människor tillägnar sig 
kunskap genom att alla dennes erfarenheter assimileras i dess tidigare kunskapsförråd. Men de 
nya skapar oro, en obalans hos individen som då prövar sig fram till en lösning enligt vilken 
det gamla anpassas, ackommoderas till den nya erfarenheten. Piaget menar att människan förs 
vidare i sin kunskapsutveckling genom ett ständigt växelspel mellan assimilation och ackom-
modation. (Egdius, 2002) 

Undervisningen 
För att utveckla eller fullända bra tankemodeller måste individer enligt Piaget, få tillfälle att 
använda medfödda intelligensresurser i ett aktivt samspel med olika kombinationer av förete-
elser i vår omvärld. För att kunna utveckla sin intelligens är man beroende av rätt sorts övning 
i rätt ålder. Piaget framhåller hur viktigt det är att elever får experimentera och vara aktiva i 
undervisningen. Det gäller språkligt och moraliskt, i matematik och teknik. Viktigt är att ele-
ver ska börja där de befinner sig i kunskapsutvecklingen och låta lärare och läroböcker till-
sammans med en aktiv undervisning föra dem framåt (Egidius, 2002). 
 
Avsikten med texten ovan har inte varit att ge en heltäckande redovisning av pedagogers teo-
rier, utan att ge en teoretisk bakgrund till vår studie. 

Differentiering 
Med begreppet differentiering menas att undervisningen utformas olika för olika elever. Målet 
med detta är att undervisningen ska passa olika elever som har olika inlärningsstilar och förut-
sättningar för att lära sig. En del menar att differentiering kan och bör ske inom klassens ram 
genom att man bildar tillfälliga smågrupper eller med individualisering, medan andra menar 
att man måste skapa homogena grupper för att individualisera på gruppnivå. Dessa två varian-
ter kan betecknas pedagogisk respektive organisatorisk differentiering (Wallby, Carlsson & 
Nyström, 2001). 
 
Wallby m.fl. (2001) skriver om att yttre respektive inre differentiering är andra beteckningar 
som används i detta sammanhang. Med yttre differentiering menas en gruppering som regle-
ras i nationella styrdokument. Gymnasieskolan är med sina program i praktiken differentierad 
på detta sätt genom att elever söker in på olika program. Denna typ av yttre differentiering 
kallas linjedifferentiering och innebär att elever finns på samma skola men har sin undervis-
ning uppdelad i olika avdelningar.  
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Inre differentiering är grupperingar som beslutas lokalt, utan att regleras i läroplan, skollag 
eller skolförordningar. Med inre differentiering kan man skapa homogena grupper på ett bätt-
re sätt än med yttre differentiering. Dessa grupper kan skapas utifrån olika kriterier som till 
exempel prestations- och ambitionsnivå, intresse eller inlärningsstil. (Wallby m.fl., 2001) 

En historisk tillbakablick 
Wallby m.fl. (2001) har gett en historisk tillbakablick på differentieringsfrågan i Sverige, här 
återger vi den i stora drag. Differentieringsfrågan har varit mycket debatterad inom den 
svenska skolan genom åren. En skolutredning bestående av fackmän tillsattes 1940 för att 
göra en översyn av det hittills splittrade skolväsendet. Rekryteringen till högre studier var ett 
av de mest angelägna problemen att lösa, men också ett av de svåraste. En klart underrepre-
senterad grupp till högre studier var barn från landsbygden och barn från familjer med låga 
inkomster. Man hade tidigare haft flera parallella skolformer och det hade varit ett stort mot-
stånd mot en gemensam bottenskola, och argument som framförts i debatten hade varit att 
alltför många skulle lockas in i teoretiska studier. Skolutredningen enades dock om att man 
skulle sammanföra de parallella skolsystemen, men man var oenig när det gällde differentie-
ringsfrågan, när och hur skulle en uppdelning ske. Man vände sig till de fyra professorer i 
pedagogik och psykologisk pedagogik som då fanns i landet för att få svar på frågor om när 
skolgången borde börjas respektive avslutas och när eleverna borde differentieras. På detta 
sätt försökte skolutredningen göra differentieringsfrågan till en vetenskaplig fråga. Av exper-
terna förordade tre stycken en differentiering från elva års ålder då de ansåg att abstraktions-
förmågan utvecklats så pass väl att man med någon säkerhet kunde avgöra elevernas förut-
sättningar för högre studier. Den fjärde experten ville ha en senare differentiering. Förslaget 
från skolutredningen blev åttaårig skolplikt med gemensam skolgång i fyra år och därefter 
skulle de teoretiskt inriktade bilda en egen linje mot realexamen. 
 
Enligt Wallby m.fl. (2001) var arbetarrörelsen oenig i sitt ställningstagande och innan 1940 
års skolutredning var klar efterträddes den av en ny kommitté. Denna 1946 års skolkommitté 
var parlamentariskt tillsatt och leddes av Tage Erlander. Kommissionens förslag var att en 
nioårig enhetsskola skulle införas. Där skulle de första åtta åren vara gemensamma och det 
nionde differentierat. Eleverna skulle under det sjunde och åttonde året kunna välja tillvals-
ämne efter intresse. Värdet av praktisk utbildning ansågs viktig och den praktiska begåvning-
en ansågs visa sig senare än den teoretiska. Därför fanns det en risk att eleverna skulle välja 
bort den praktiska utbildningen om de fick välja för tidigt. Läraren skulle genom att indivi-
dualisera sin undervisning inom klassens ram differentiera eleverna. Ett principbeslut fattades 
1950 av riksdagen om en nioårig enhetsskola, det skulle föregås av en försöksverksamhet.  
 
1957 tillsattes en särskild skolberedning med uppgift att utvärdera försöken och lägga fram ett 
förslag till hur den obligatoriska skolan skulle organiseras för att beslutas av 1962 års riksdag. 
Under försöksverksamheten var en av de största frågorna hur man skulle klara av undervis-
ningen i sammanhållna klasser i nio år. Undervisningen i matematik ansågs vara det svåraste 
och man införde grundkurser och överkurser för att hjälpa lärarna att differentiera inom klas-
sens ram. Man införde dessutom alternativkurser och dessa alternativkurser var många av 
enhetsskolans förespråkare kritisk till då man ansåg att de var ett avsteg från principen om en 
sammanhållen skola. Det skulle trots ihållande försök att avskaffa alternativkurserna dröja 
ända till 1994 innan dessa avskaffades helt. (Wallby m.fl., 2001)  
 
Wallby m.fl. (2001) skriver att grundskolan som 1962 års riksdag fattade beslut om blev en 
kompromiss. Till och med årskurs sex var skolan sammanhållen och under det sjunde och 
åttonde året kunde eleverna välja alternativkurs, allmän eller särskild kurs i engelska och ma-
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tematik, mellan olika övningsämnen och tillval. Årskurs nio var uppdelad i olika linjer och 
tillvalen syftade mot dessa linjer.  
 

Något tillspetsat kan man säga att företrädarna för en sammanhållen skola 
vann organisationen medan företrädarna för en differentierad skola vann in-
nehållet. De lärare som undervisat på realskolan och nu kom att undervisa på 
grundskolans högstadium förde naturligtvis med sig såväl innehåll som for-
mer. 

(Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 66) 
 

Linjedelningen i årskurs nio blev ett problem. En koncentration av eleverna valde de teore-
tiska linjerna och mot slutet av 1960-talet valde två tredjedelar linje 9g, som var gymnasie-
förberedande. Detta ledde till att de andra linjerna ibland hade så få sökande att de inte kunde 
genomföras. I och med Lgr 69 togs linjedelningen i årskurs nio bort och ersattes med tillval, 
som alla skulle ge möjlighet att studera vidare. Alternativkurserna blev dock kvar trots att det 
i förarbetet till Lgr 69 föreslagits att de skulle tas bort. Även i förarbetet till Lgr 80 föreslog 
SÖ7 att alternativkurserna skulle tas bort men regeringen ansåg att frågan borde utredas ytter-
ligare. I Lpo 94 togs alternativkurserna bort. (Wallby m.fl. 2001) 

Gymnasieskolan 
Differentieringsfrågan inom gymnasieskolan löstes, till skillnad från grundskolan, nästan helt 
utan stridigheter. Riksdagen beslutade 1968 om en integrerad gymnasieskola vilket innebar att 
gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan fördes samman till gymnasieskolan i organisatoriskt 
avseende. Marklund (1985) menar att orsaken till att det gick så lätt på gymnasiet i förhållan-
de till grundskolan var att man åtskilde praktiska och teoretiska linjer. (Wallby m.fl. 2001) 
 
Trots detta visade det sig att den nya gymnasieskolan inte var en ”skola för alla”. Undersök-
ningar i början av 1970-talet visade att skolorna hade stor andel elever som avbröt sina utbild-
ningar och att många ungdomar började förvärvsarbeta direkt efter grundskolan. Den nya 
gymnasieskolan var inte heller gjord för att ta emot alla 16-åringar. År 1976 kom en ny gym-
nasieutredning som kom att pågå i fem år, Ett nytt gymnasium resp. En reformerad skola. Hu-
vudförslaget - En reformerad skola presenterades 1981. Detta innebar bl.a. utbildningsutbudet 
breddades och nya linjer inom yrkeslinjerna kom till. Tillsammans med ökad arbetslöshet 
bidrog detta till att antalet elever i gymnasieskolan ökade rejält i slutet på 1970- talet och 
framåt. Under 1980-talet växte tankar fram om en mer enhetlig skola och senare delen av 
1980- talet har präglats av omfattande försöksverksamhet. (Richardson, 2004) 
 
Åren av utredande och försöksverksamhet ledde fram till en reformering av gymnasieskolan 
med start 1991 och som avslutades 1993. Reformeringen medförde bl.a. att gamla gymnasie-
skolans linjer och specialkurser ersattes med nationella program och därtill specialutformade 
program samt ett individuellt program. I alla program infördes kärnämnen som innebar att alla 
program fick en gemensam kärna av nio ämnen. Även ett nytt betygssystem infördes som 
avsåg att mål- och kunskapsrelaterat betyg skulle sättas i de olika kurser som ingick i ämnena.  
Det visade sig att reformeringen inte gick helt smärtfritt. Bl.a. blir de specialutformade pro-
grammen allt flera och uppgick tillslut till upp emot 400. (Richardson, 2004) 
 
Vår tolkning av gymnasiereformen Lpf94 är att gymnasieskolan fick en mindre yttre differen-
tiering än den haft. Alla elever skulle efter genomgången gymnasieskola ha behörighet till 
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studier vid universitet och högskola och detta medförde att de yrkesinriktade programmen 
måste läsa mer teoretiska kurser. 

Gymnasiereformen 2007 
Var fjärde gymnasieelev fullföljer inte sin utbildning och de flesta av dessa elever går på indi-
viduella– eller yrkesprogram. Många små kurser har skapat negativ stress hos elever och de 
många specialkurserna har lett till att elever kan välja kurser som är lätt att få bra betyg i. Re-
sultatet av de negativa effekter som 1994- års gymnasiereform fick mynnade ut i att regering-
en år 2004 lämnade en proposition, Kunskap och kvalitet, elva steg för utvecklingen av gym-
nasieskolan. Den 27 oktober antog riksdagen propositionen utan några ändringar. (Prop, 
2003/04:140) 
 
Regeringen föreslår elva steg för utveckling av gymnasieskolan och som bygger på 1991- års 
gymnasiereform:   

• Ämnesbetyg införs. Anledningen till detta är att motverka en negativbetygstress. 
• En gymnasieexamen införs som ett kvitto på att eleven fullföljt och tillgodogjort sig en 

gymnasieutbildning. 
• För att förstärka utbildningen införs ett gymnasiearbete, som ersätter projektarbetet. 
• Höja kvaliteten på individuella programmet.  
• Frisökning som innebär att elever ska kunna söka program och inriktningar i andra 

kommuner även om de finns på hemorten. 
• Historia blir ett nytt kärnämne. 
• Öka kvaliteten på grundläggande yrkesutbildningarna, bl.a. genom samverkan mellan 

skola och arbetsliv. 
• Lärlingsutbildning. Utbildningen kommer att innefatta en skolförlagd och en arbets-

platsförlagd del. Infärgning av kärnämnen och förläggning av individuellt val till ar-
betsplatser kan möjliggöra att fler poäng av utbildningen förläggs till företag. 

• Infärgning av kärnämnena. 
• Enbart kurser fastställda av skolverket ska förkomma i gymnasieskolan. 
• Kurserna ska förlängas och omfatta minst 100 gymnasiepoäng. 
(Prop, 2003/04:140) 
 

Vår tolkning av detta förslag är att gymnasieskolan återgår mot en högre grad av yttre diffe-
rentiering. 

Nivågruppering 
Wallby m.fl. (2001) skriver att nivågruppering är en form av inre differentiering och innebär 
att elever undervisas i ett visst ämne i en grupp som är sammansatt av elever som antas ha 
samma förutsättningar. Ett problem med nivågruppering är att det är svårt att dela in eleverna 
i homogena grupper. Man kan använda sig av olika sätt t.ex. genom att 
 

• utgå från elevens val, 
• utgå från lärarens bedömning, 
• utgå från test, 
• lotta. 

 
Eftersom målet med nivågrupperingen är att uppnå homogena grupper är metoden med lott-
ning utesluten. Metoden med elevens val ger grupper som är homogena med avseende på ele-
vernas intresse men det finns risk att valen styrs av kompisar s.k. kamratval (Jonsson & Al-
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ström, 1981). I internationella studier har man ofta använt ett test för att gruppera eleverna. I 
studier gjorda före 1980 är det ofta ett ability test som använts och som testar en allmän för-
måga och inte kunskapen i det ämne man ska studera. I svenska utvecklingsarbeten gjorda 
under 1980 – 1990 har man använt sig av ett test i aktuellt ämne. När det gällt matematik har 
man ibland gjort gruppindelningar utifrån resultat från provräkningar från föregående avsnitt. 
Eleverna har i flera fall sedan fått möjlighet att lämna synpunkter på vilken grupp eleven vill 
vara i. Lärarnas arbetssituation på gymnasieskolan med många elever och grupper gör det 
svårt att använda metoden med lärares bedömning eftersom det är svårt för läraren att hinna 
skaffa sig en allmän bild av varje elevs förutsättningar. (Wallby m.fl., 2001) 
 
Ett använda sig av test för att gruppera eleverna är problematiskt enligt Wallby m.fl. (2001). 
Att konstruera ett test som mäter det man är intresserad av att mäta är svårt. Elevens kunska-
per inom ett visst område går relativt lätt att kontrollera men att kontrollera elevens möjlighet 
att tillgodogöra sig nya kunskapsområden är mycket svårt.  

Forskning 
Det finns inte mycket forskning om differentiering och nivågruppering som berör den gymna-
siala skolan. Anledningen till att den svenska gymnasieskolan inte varit föremål för sådana 
studier är att den gymnasiala skolan länge riktade sig till en elit, och i ett sådant system var 
differentiering efter förmåga inget problem (Nyström, 2003). Gymnasieskolan har allt mer 
blivit en skola för alla och under åren 1994-1998 började mellan 97 och 98 procent av alla 
elever som slutat 9:e årskursen i grundskolan på gymnasieskolans nationella, individuella 
eller specialutformade program (Skolverket, 1999). Ungdomar har i dag mycket små möjlig-
heter att välja bort gymnasieskolan. I Skolverkets utvärdering av grundskolan 1995 visar det 
sig att drygt 30 % av eleverna skulle välja något annat än gymnasieutbildning om något så-
dant alternativ funnits (Skolverket 1998b). Detta gör att problem som förut mestadels förekom 
på grundskolan nu har flyttats upp till gymnasieskolan (Wallby m.fl., 2001). 

Litteraturstudie 

En explorativ studie av sex gymnasielärares syn på nivågruppering i ma-
tematik 
Peter Nyström, Enheten för pedagogiska mätningar, Umeå universitet, har i en artikel i Peda-
gogisk Forskning i Sverige publicerat en undersökning där han intervjuat sex gymnasielärare 
angående deras syn på nivågruppering (Nyström, 2003). I studien beskriver och tolkar Ny-
ström hur matematiklärarna uttrycker sina erfarenheter av och föreställningar om differentie-
ring av gymnasieskolans matematikundervisning. Han har framförallt fokuserat på lärarnas 
diskurs om inre differentiering (nivågruppering) i gymnasieskolan som redan är präglad av en 
stark yttre differentiering avseende nivå, kön, intresse och ambition. Svaren som Nyström 
söker är vilka motiv, möjligheter, nackdelar och svårigheter ser lärare i nivågruppering. 
 
Nyström (2003) har genomfört intervjuer med sex matematiklärare i en relativt stor gymna-
sieskola i en relativt stor stad. Vid intervjuerna utgick Nyström från sex teman: (i) erfarenhet 
av nivågruppering, (ii) elevvariation, (iii) fördelar och möjligheter, (iv) nackdelar, risker och 
hinder, (v) undervisningsskillnader och (vi) andras uppfattningar.  
 
Lärarna anger att ett viktigt skäl till att de genomfört nivågruppering inom programmen är att 
det är en stor elevvariation inom programmen. Vad gäller förkunskaper är variationen mellan 
olika program större än inom programmen men det är även stor variation inom programmen. 
Störst anger de att variationen är på det samhällsvetenskapliga programmet. Dessa skillnader i 
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förkunskaper är enligt lärarna ett viktigt skäl till att nivågruppera. Vi har vid våra intervjuer 
fått samma resultat. Enligt Nyström är elevernas olika studieambitioner också något som lä-
rarna anser sig komma åt med nivågruppering, både ambitioner i nivå och omfattning. Lärarna 
beskriver att skillnader i motivation, intresse och flit är störande, problematiskt och svårt att 
hantera. Det är lättare att behålla intresset för ämnet om undervisningen är närmare eleverna 
och för att uppnå detta är nivågruppering en väg att gå. Det är också bra för självförtroendet 
om elever får lyckas på en lämplig nivå, då kan man med nivågruppering påverka elevernas 
känsloupplevelser i samband med matematik.  
 
På en direkt fråga från Nyström (2003) om de anser att elevvariation är ett hinder för lärande 
svarar alla utom en lärare ja. Deras argument till detta handlar om lärarens möjligheter att 
hantera och organisera undervisningen. De menar att om spännvidden är för stor så ”pratar 
man bredvid många hur man än gör”, man ”lägger sig på nån medelnivå och en del förstår 
inte vad man säger och en del skulle behöva mycket mera”. Lärarnas syn på att matematik 
måste läras stegvis är en betydelsefull del i deras syn på nivågruppering. 
 

Det är ju ett hinder för lärande om man råkar köra in nästa bit så att det blir hål 
i det hela. Då vore det ju mycket bättre om alla var på precis samma ställe så 
att man inte riskerar att lägga nån tegelbit i tomma luften. 

(Nyström, 2003 s. 234) 
 

Här används att mura en tegelvägg som metafor för matematikundervisningen. Läraren ska 
mura så att det inte blir hål i muren. Detta menar Nyström (2003) tyder på att man har en se-
kventiell syn på lärandet och det kan vara betydelsefullt för det upplevda behovet av nivå-
gruppering.  

Möjligheter och svårigheter med nivågruppering 
I undersökningen (Nyström, 2003) uppger både lärarna och eleverna att de är positiva till den 
nivågruppering som praktiserats. Lärarna anger ett antal skäl för nivågruppering: 

• De som ville läsa mer matematik skulle få chans att göra det. Lärarna nämner skillna-
den mellan å ena sidan elevers ambitioner och intressen och å andra sidan vilka obli-
gatoriska matematikkurser som ingår i framförallt programmen med yrkesämnen. 

• Stimulera de duktiga eleverna och till och med skapa möjligheter för och stimulera till 
byte av gymnasieprogram till ett mer matematikintensivt alternativ. 

• Antalet elever som inte klarar sina studier ökar, och nivågruppering uppfattas som ett 
kostnadseffektivt sätt att kunna hjälpa alla. 

• Eleverna har olika mognad och förkunskaper från grundskolan och det är olika vad 
eleverna är mottagliga för.  

 
Lärarna uttrycker att eleverna i en nivågrupperad klass lättare kan hänga med på genomgång-
arna. I en heterogen grupp anger de att de får ”… göra allting 30 gånger” men i en nivågrup-
perad grupp kan de ha fler gemensamma genomgångar. Indelningen av elever i grupper har 
nästan uteslutande gått till så att eleverna själva fått välja grupper och detta förfarande är lä-
rarna genomgående positiva till. Nyströms lista med fördelar och möjligheter med nivågrup-
pering är klart längst för den ”högsta” eller ”duktigaste” gruppen. En av lärarna uppger ut-
tryckligen att det är dessa elever som har mest att vinna på nivågruppering. I den ”duktigare” 
gruppen kan man ta upp svårare problem och jobba i snabbare tempo. Detta gör att dessa ele-
ver slipper ”traggla” det man redan kan och de kan hinna med fler kurser. Fördelarna för en 
”svag” grupp anges vara att man där kan lämna det som är svårt och ägna sig åt grunderna 
utan att de elever som är duktiga får tråkigt.  
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Det är viktigt att eleverna har möjlighet att byta grupp för att minimera risken för felval. Den-
na risk för felval eller felplacering är enligt Nyström (2003) framträdande i litteraturen. En 
lärare pekar på en risk med nivågruppering med följande uttalande. 
 

En kille [eller] tjej med ett bra G från den normala gruppen, vad skulle den 
personen kunnat lära sig med en annan omgivning. Inte för att den vanliga 
då skulle ha dragit ner, men har den dragit upp? Det kan man fundera på, 
och jag vet inte. 

(Nyström, 2003 s. 236) 
 

Om eleven skulle ha varit i den högre gruppen hade den kanske ha utvecklats på ett annat sätt. 
Linchevski och Kutscher har i en studie redovisat empiriska belägg för att elever som ligger 
på gränsen mellan två grupper får ett bättre resultat av att placeras i den högre gruppen (Ny-
ström, 2003). 
 
I de svagare grupperna uppger lärarna att homogeniseringen av elevgrupperna inte fungerat 
särskilt bra. Eleverna i dessa grupper tenderar att ”dra ner varandra”. I dessa grupper blandas 
elever som behöver mycket stöd och elever som inte vill göra något alls. Det blir en stökig 
situation i klassrummet och de som har kvar lite lust att jobba får svårt att göra detta. Lärarna i 
Nyströms (2003) studie uppger att eleverna inte blir fostrade av gruppering, utan gruppering-
en förstärker bara elevernas bild av sig själva.  
 
I grupperna med högpresterande elever uppger lärarna att ett problem är kunskapsbedömning-
en. En lärare uppger att kravet för ett visst betyg på naturvetenskapsprogrammet är högre än 
för elever på andra program som läser samma kurs. Uppdelningen i program är en nivågrup-
pering utifrån yttre differentiering. När lärarna uttalar negativa synpunkter om nivågruppering 
är det nästan uteslutande i anknytning till grupper med svaga elever. Nivågrupperingens posi-
tiva sidor anges på motsvarande sätt i anknytning till grupper med starka elever. Överlag har 
lärarna i Nyströms (2003) undersökning en positiv syn på nivågrupperingens möjligheter och 
positiva effekter för alla elever. Men lärarnas fokus på elever i svagare grupper när det gäller 
de negativa riskerna med nivågruppering är helt i linje med Nyströms tidigare refererade 
forskning på området. 

Skillnader i undervisningen mellan olika nivåer 
Lärarna i undersökningen uppger att den största skillnaden i undervisningen mellan grupperna 
är att de i grupper med högre presterande elever kan ha längre genomgångar. De kan också i 
dessa grupper förklara matematiska problem på ett annat sätt i dessa grupper. Lärarna kan 
också ta hjälp av fysikaliska och ekonomiska anknytningar på ett sätt som man inte kan i sva-
ga grupper. De disciplinära problemen i de svaga grupperna uppges också vara ett problem. 
Eleverna i dessa grupper uppges också ha svårt att orka arbeta hela lektionerna. (Nyström, 
2003) 
 
Elever på olika nivåer uppges ha olika vägar till matematisk kunskap. Eleverna i de lägre 
grupperna uppges uppnå förståelse genom att följa lärarens exempel, göra ett antal exempel 
och så småningom förstå viktiga sammanhang. I de högre grupperna kan begreppsbildningen 
ske genom att belysa ett matematiskt begrepp ur flera olika perspektiv som dessa elever kan 
använda för att skapa sin förståelse. (Nyström, 2003) 
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Reflektioner 
Nyström (2003) skriver i sina avslutande reflektioner att: 
 

Min tolkning av intervjuerna är att lärarna på ett rationellt sätt försöker hit-
ta en väg genom en komplex verklighet med motstridiga mål och yttre be-
gränsningar. Lärarnas upplevda behov av nivågruppering grundar sig på 
upplevelsen av att vissa elever behöver och vill ha mer matematik än vad 
programmet erbjuder samt att vissa elever inte klarar matematikstudierna 
särskilt bra. 

(Nyström, 2003, s. 241) 
 
När lärarna vill göra något åt detta ligger nivågruppering nära till hands. Detta i synnerhet när 
man tar hänsyn till de ramar i form av lokaler och gruppstorlek som lärarna beskriver och mot 
bakgrund av deras föreställningar om matematik och matematikundervisning. Lärarna upple-
ver att de har ganska stora möjligheter att påverka organisationen för att möjliggöra nivågrup-
pering.  
 
Lärarnas positiva syn på nivågruppering bygger på att de ser elevvariation som ett hinder för 
lärande, eller att det i alla fall inte ser det som en möjlighet. Nyström (2003) menar att när 
lärarna uttrycker att elevvariation är ett hinder för lärande, kan detta kopplas till deras kun-
skaps- och ämnessyn och när lärarna uttrycker homogenitet som ett hinder för lärande, kan det 
kopplas till stimulans- och förebildseffekter. Stigler och Hiebert har i en studie redovisat re-
sultat som kan jämföras med lärarnas syn på elevvariation. De har genomfört studier i klass-
rum i olika länder, och i dessa studier hävdar de att synen på elevvariation är mycket olika i 
USA och Japan. I de amerikanska klasserna anger lärarna att elevvariation är ett hinder för 
lärande men i japanska klassrum anger lärarna att variation är en tillgång. Nyström menar att 
vissa lärare i hans studie förordar den amerikanska modellen med nivågruppering.  
 
Den mest framträdande skillnaden mellan grupperna som framkommer i Nyströms (2003) 
intervjuer är hur lång tid som lärarna uppger att de kan ägna åt lärarledd undervisning. I grup-
per på lägre nivå kan man inte ha lika långa genomgångar som i grupper på högre nivå. Lä-
rarna tycker att det är viktigt att kunna diskutera matematik med eleverna och de uttrycker en 
skepsis mot arbetssätt med alltför mycket eget arbete för eleverna.  

Tell Me With Whom You’re Learning and I’ll Tell You How Much You’ve 
Learned: Mixed-Ability Versus Same-Ability Grouping in Mathematics 
Liora Linchevski, The hebraw University of Jerusalem, Israel och Bilha Kutscher, the David 
Yellin Teachers College, Israel (Linchevski & Kutscher, 1998) har i en artikel i Journal for 
Research in Mathematics Education rapporterat om tre studier där de undersökt effekterna av 
matematikundervisning i nivågrupperade respektive ej nivågrupperade klasser. Studierna var 
en del av ett stort projekt kallat TAP8-projektet. I detta projekt ingick ett antal israeliska junior 
high schools. Det gick ut på att hålla ihop klasserna som en enhet och hantera elevernas olika 
förutsättningar inom klassen i stället för att nivågruppera. I varje klass som ingick i projektet 
använde man sig av fyra övergripande metoder i sin undervisning: 
 

1. eleverna arbetade i helklass 
2. eleverna arbetade i små blandade grupper 
3. eleverna arbetade i små nivågrupperade grupper 
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4. eleverna arbetade i stora nivågrupperade grupper 
 
I den första och sista metoden bedrev läraren undervisning i form av genomgångar och i de 
två övriga bedrevs grupparbete där läraren fanns tillgänglig som stöd. 
 
Den första studien i artikeln har Linchevski och Kutscher (1998) konstruerat för att svara på 
frågan:  
 

Is the gap between better and weaker students learning together in mix-
ed-ability settings for a certain period of time different from the gap that 
would be expected on the basis if initial differences between the two 
groups? 

(Linchevski & Kutscher, 1998 s. 538) 
 

De har genomfört en egen undersökning där eleverna när de börjat på skolan fått genomgå ett 
test som används för att nivågruppera elever, varken lärarna eller eleverna har fått reda på 
resultatet. De har sedan undervisats i heterogena klasser och efter år ett och två har ytterligare 
test genomförts för att se elevernas utveckling. Resultatet de fått fram har sedan jämförts med 
en tidigare undersökning genomförd av Cahan och Linchevski 1996 på nivågrupperade klas-
ser. Resultatet vid jämförelsen visar att i nivågrupperade klasser ökar skillnaden mellan elever 
placerade i högre- respektive lägre presterande grupper, och skillnaden blir större ju längre tid 
som går. Bland elever i heterogena klasser ökar inte skillnaderna mellan elever på olika nivå-
er. En annan slutsats som de drar av denna studie är att en elev som ligger nära gränsen mel-
lan två nivågrupper alltid tjänar på att placeras i den högre gruppen vid nivågruppering. 
 
I den andra studien har forskningsfrågan varit: 
 

Which of the two systems—placement in heterogeneous classes … or 
placement in same-ability classes—leads to greater student achievement? 
Moreover, which system leads to greater achievements for the better stu-
dents, the intermediate students, and the weaker students, when parallel 
levels in each of these systems are compared? 

(Linchevski & Kutscher, 1998 s. 542) 
 

 
Här har man undersökt hur elevernas matematiska förmåga (betyg) påverkas av att vara place-
rade i nivågrupperade- respektive heterogena klasser. I denna studie sökte man en skola utan-
för TAP-projektet som skulle undervisa i heterogena klasser. Den skola man använde hade en 
tid varit missnöjd med hur nivågrupperingen fungerade. Det var ändå svårt att få med skolan i 
försöket då de ansåg att nivågruppering var det enda sättet att hantera elevernas olikheter. 
Efter en lång process med möten med lärarna och inhämtande av föräldrarnas godkännande, 
beslutade sig dock lärarna för att delta i studien.  
 
Fem klasser ingick i studien, två var heterogena och tre var nivågrupperade. I de två heteroge-
na klasserna genomfördes samma test som genomfördes för att nivågruppera de nivågruppe-
rade klasserna, resultatet av testet fick varken lärare eller elever reda på. Detta test genomför-
des för att placera eleverna i hypotetiska nivågrupper. Efter två års studier genomfördes två 
prov med eleverna. Det ena provet var differentierat i tre prov där elever i nivågrupp ett 
genomförde ett prov anpassat för dem, elever i nivågrupp två ett prov anpassat för dem och så 
vidare. Det andra provet var ett gemensamt prov som alla genomförde oavsett gruppindelning.  
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Tabell 1 visar resultatet av proven. Medelpoängen för elever i den högpresterande nivågrup-
pen är högre för elever som varit placerade i nivågrupperade klasser än för elever som varit 
placerade i heterogena klasser (men resultatet är inte signifikant), på båda provversionerna. 
Medelpoängen för elever i mellan och lågpresterande grupperna var signifikant lägre när de 
varit placerade i nivågrupperade klasser jämfört med dem som varit placerade i heterogena 
klasser, på båda provversionerna. Elever som varit placerade i den lågpresterande gruppen i 
nivågrupperade klasser hade stora problem med det gemensamma provet och lämnade in näs-
tan helt tomma prov medan motsvarande elever som varit placerade i heterogena klasser hade 
ett medel på 54 % på samma prov. Eleverna i de heterogena klasserna som hypotetiskt varit 
indelade i låg- och mellanpresterande grupper tyckte att provet som var särskilt anpassat för 
dem var relativt lätt, de var vana med mycket högre svårighetsgrad på uppgifterna.  
 
Tabell 19 
Resultat (medel i procent) i matematikprov i slutet av klass 8_________________________ 
        Nivågrupperade klasser                             Heterogena klasser ___ 
Prov Hög Mellan Låg Hög  Mellan Låg_____ 
Differentierat 
Medel 85 64 55 82 80* 78* 
SD** 7,8 5,6 6,2 7,5 4,3 5,1 
n*** 33 27 14 35 26 15 
Gemensamt 
Medel 88 41 __a 85 65* 54 
SD** 8,1 5,1 __ 6,9 6,1 3,9 
n*** 33 27 14 35 26 15______ 
a Eftersom många av dessa studenter inte genomförde hela provet, kunde inte Lichevski och 
Kutscher genomföra ett t-test. Men eftersom medelvärdet hade blivit mycket lågt antar de att 
det hade blivit betydligt lägre än 54, medelvärdet för lågpresterande elever i heterogena klas-
ser.  
* p<,05 (signifikant t-test värde mellan nivågrupperades medel och heterogenas medel). 
** Standardavvikelse. 
*** Antal  
 
En analys av proven visade att de högpresterande eleverna i de heterogena klasserna förlorade 
poäng på grund av den formella presentationen och notationen, t.ex. formell presentation av 
geometriska bevis medan högpresterande elever i den nivågrupperade gruppen var ganska 
säker på detta. Lärarna i de heterogena klasserna bekräftade att de behandlat detta lite i sin 
undervisning eftersom det upplevs som svårt för de låg- och mellanpresterande eleverna.  
 
Linchevski och Kutscher (1998) hade även en tredje forskningsfråga i sin studie. Då denna 
fråga inte är relevant för vår studie har vi valt att bortse från den. 
 
När Linchevski och Kutscher (1998) lägger ihop resultaten i studie ett och två så drar de slut-
satsen att den mindre skillnaden mellan elever på olika nivåer i heterogena klasser till största 
delen beror på att de låg- och mellanpresterande eleverna presterar bättre resultat, jämfört med 
om de varit placerade i nivågrupperade klasser. De högpresterande elevernas bättre resultat i 
nivågrupperade klasser var försumbart, och de låg- och mellanpresterande elevernas resultat i 
nivågrupperade klasser var signifikant sämre än för motsvarande elever då de var placerade i 
heterogena klasser.  

                                                 
9 Tabellen är översatt från Linchevski och Kutscher (1998) s. 544 
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Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på matematikunder-
visning 
Rapporten Elevgrupperingar- en kunskapsöversikt med fokus på matematik är ett resultat av 
ett uppdrag från Skolverket och en delrapport till regeringen och har genomförts av NCM10.   
 
Rapporten har skrivits av Karin Wallby, Synnöve Carlsson och Peter Nyström. Karin Wallby 
är mellanstadielärare och arbetar på NCM, i första hand som redaktör på tidskriften Nämna-
ren. Synnöve Carlsson är lärare i matematik och NO i åk 7-9 och Peter Nyström är lärare i 
matematik och kemi på gymnasiet men är för närvarande doktorand i pedagogik.  
 
Rapporten bygger på både internationell och svensk forskning om differentiering och som 
utgångspunkt har man ställt sig frågorna:  
 

• Hur bör nivågruppering genomföras?  
• Är elevers olikheter i första hand ett organisationsproblem eller en undervisningsut-

maning? 
 

Elevers prestationer 
Anledningen till att man vill gruppera elever i matematik i homogena grupper är att alla elever 
ska lära sig mer än om de varit i heterogena grupper. Efter att ha tagit del av rapporten så kan 
man se att nivågruppering inte alltid har den effekten. Rapporten visar att det för det mesta är 
elever som tillhör de högpresterande grupperna som lär sig mest och att elever i lågpresteran-
de grupper faktiskt kan missgynnas att vara i homogena grupper. Slavin beskriver en sådan 
effekt. I sina undersökningar kunde han se att om elever som tillhörde den högpresterande 
gruppen fick tillgång till utökade kurser så verkade det positivt på deras kunskapsutveckling. 
Men i de grupper där undervisningen anpassats till de olika eleverna kunde han se att alla ele-
vers kunskapsutveckling blev bättre. Att bara nivågruppera elever ger däremot inte några ef-
fekter på kunskapsutvecklingen. En forskare som ofta nämns när man diskuterar elevers kun-
skapsutveckling i nivågrupperade grupper är Kulik. Han menar att man måste ta hänsyn till 
vilken undervisning som bedrivs vid nivågruppering. De elever som tillhör den lågpresterande 
gruppen och medelpresterande gruppen är det ingen skillnad när det gäller inlärningseffekter, 
men elever i högpresterande grupper lär sig lite mer än de duktigaste eleverna i blandade klas-
ser. (Wallby m.fl., 2001)  
 
En studie av Harlen och Malcolm genomfördes 1999 och visar att om man däremot använder 
sig av olika läromedel i de olika grupperna kan man nå bättre resultat för alla elever. (Wallby 
m.fl., 2001) 
 
Wallby m.fl. nämner ytterligare en undersökning genomförd av Loveless där en undersökning 
från skolår 8 och 10, visar att det är de duktigaste eleverna som gynnas av att vara i homogena 
grupper och att elever i de lågpresterande grupperna lär sig mer i blandade klasser. Studien 
visar också att elever i högpresterande grupper lär sig mer än elever i lågpresterande grupper 
oavsett vilka ingångskunskaper eleverna hade. 

                                                 
10 NCM - Nationellt centrum för matematikutbildning 
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Svenska undersökningars resultat 
I svensk rapport av Bergstrand som behandlar nivågruppering i gymnasieskolan intervjuas tre 
lärare från tre olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet där nivågruppering förekommer i 
lite olika varianter. I den ena skolan har eleverna inom ett program med yrkesämnen nivå-
grupperats i matematik. Ett diagnostiskt prov avgör vilken grupp eleverna ska tillhöra och det 
som skiljer grupperna åt är studietakten. I den andra skolan har elever på samhällsprogrammet 
nivågrupperats och de gör också ett diagnostiskt prov för att veta vilken grupp de ska tillhöra. 
Trots detta så kan eleverna få möjlighet till att byta grupp och de som tillhör den lågpreste-
rande gruppen kan få mer undervisningstid. Alla grupper har samma prov. I den tredje skolan 
är eleverna på samhällsprogrammet nivågrupperade mellan klasser i alla ämnen. Det är grund-
skolebetygen som bestämmer i vilken grupp eleverna ska vara i. I matematik finns det tre oli-
ka grupper som eleverna grupperas i. Eleverna i den lågpresterande gruppen har mer under-
visningstimmar än de övriga och studietakten skiljer sig åt i grupperna. 
 
I resultatet från intervjuerna tycker alla tre lärare att det är svårt att säga om nivågrupperingen 
ökat elevernas kunskaper, men är överens om att det finns många andra fördelar med att 
gruppera elever. Till exempel klassrumsklimatet blir tryggare och öppnare och det är lättare 
att undervisa när de flesta elever är på samma nivå. 

Undersökning i Värnamo 
Ett försök att nivågruppera elever i matematik på Omvårdnads- och Barn- och fritidspro-
grammet vid en gymnasieskola i Värnamo genomfördes 1999 av Sanden. Sammanlagt var det 
52 elever från programmen och tre lärare. Ett diagnostiskt test i matematik avgjorde vilken av 
de tre grupperna eleverna skulle tillhöra. Även här så styrker lärarna att nivågrupperingen 
gagnar de elever som tillhör den högpresterande gruppen, men de nämner en rad fördelar. 
 
 Bland annat: 

• Mindre grupper för svaga elever 
• Ge duktiga elever utmaningar 
• Man sätter in lärarresurser där de behövs  

Orsaker 
Hur kommer det sig att det är de högpresterande eleverna som gynnas av nivågruppering? I 
Wallby m.fl. rapport ges olika förklaringar till detta. En orsak är läraren som undervisar. In-
ternationell forskning visar att lärare som vill använda nivågruppering använder sig av tradi-
tionella undervisningsmetoder och helst undervisar högpresterande elever eftersom de ofta 
accepterar traditionell undervisning. En studie gjord av Oakes (1990), visar att lärare som 
undervisar lågpresterande grupper i matematik och naturvetenskap inom secondary school i 
USA är mindre erfarna och har mindre utbildning i ämnena. I sin studie har Oakes även teori-
er om att det kan var så att i de lågpresterande grupperna så sammanför man elever som har 
svårt att lära sig med stökiga elever. Det visar sig även att eleverna i de sämst presterande 
grupperna ställs inför alltför låga krav. Man har även kunnat se att elever i de högpresterande 
grupperna får mer beröm och mer uppmärksamhet (Gregory, 1984). Wallby m.fl. (2001) visar 
att elevernas självbild kan förändras med nivågruppering. De elever som tillhör den lågpreste-
rande gruppen kan uppfatta sig som ”de som inte kan”, vilket kan leda till att motivation och 
intresse minskar. De högpresterande eleverna kan däremot uppleva att de har höga krav och 
förväntningar på sig vilket leder till stress.   
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Andra effekter av nivågruppering 
Wallby m.fl. (2001) rapport visar att det inte är enkelt att nivågruppera elever. Problem som 
kan uppkomma är bl. a. följande: 
 

• En svårighet är att placera eleverna i rätt grupp - För att gruppera eleverna används 
ofta diagnostiska tester, vilka bara omfattar ett litet område inom matematiken och det 
är därmed svårt att få en heltäckande bild av elevers kunskaper.  

 
• Syftet med att nivågruppera är att undervisningen i grupperna ska skilja sig åt - Oakes 

befarar att detta kan leda till att de olika grupperna får varierande kunskapsinnehåll 
och möjligheter till senare studieval begränsas, s.k. inlåsning. En effekt till kan vara att 
elevernas möjlighet att byta grupp blir små.  

 
• Resultatet från Wallbys m.fl. rapport visar också att lärarna bedriver undervisning för 

en homogen grupp, fastän även en nivågrupperad grupp är heterogen till en viss grad. 

Diskussion 
Syfte 2 innebar att ge en teoretisk grund för, och förslag till pedagogisk tillämpning till nivå-
gruppering. 
 
En svårighet när man ska bedöma studiers resultat är att det finns andra faktorer än nivågrup-
pering i sig som kan påverka elevers resultat. Detta styrks av Slavin (1996), som har gjort en 
analys av några undersökningar om nivågruppering. Han menar att i de undersökningar som 
gjorts så är det bara i ett fåtal av dem som man har tittat på vilken undervisning som bedrivs i 
grupperna. Han anser vidare att det är viktigt i vilken omfattning lärarna faktiskt differentierar 
sin undervisning. Ett annat problem när man ska tyda undersökningars resultat är att presta-
tioner i matematik oftast har mätts utifrån ett test inom ett avgränsat matematikområde. Det 
kan vara så att det finns elever som inte behandlat området som testet innefattar, vilket gör att 
elevernas prestationer blir missvisande. 
 
Alla studier vi läst visar att nivågruppering inte gynnar alla elever. De som har fördel av att 
placeras i homogena grupper är de högpresterande eleverna. Samtliga är överens om att det är 
de lågpresterande eleverna som missgynnas av att placeras i homogena grupper. En brist i 
studierna är att de inte tar upp hur undervisningen bedrivs i de olika grupperna. Resultatet 
skulle kunna vara annat om undervisningen och läromedlen anpassades till de olika nivåerna. 
En annan fara med nivågruppering är att det är de minst rutinerade, och i vissa fall outbildade, 
lärarna som får undervisa de lågpresterande eleverna. De lågpresterande eleverna är de som är 
i störst behov av kompetenta och rutinerade lärare, men dessa lärare vill oftast inte undervisa i 
lågpresterande klasser. 
 
Lärarna är överlag positiva till nivågruppering. Man kan fråga sig vad anledningen till denna 
positiva inställning är. Är det deras egen arbetssituation och/eller elevernas kunskapsinlär-
ning? Vi har inte kunnat hitta stöd för att genomföra nivågruppering i några kunskapsteorier. 
Däremot förespråkar många kunskapsteoretiker en varierande undervisning som utgår från 
elevernas olika lärstilar. Om man utgår från att alla elevers matematiska kunskaper och intres-
se för matematik ska öka så mycket som möjligt så är inte nivågruppering det bästa sättet.  
 
I läroplanen Lpf 94 står det att alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsätt-
ningar. De studier vi studerat visar att de lågpresterande eleverna missgynnas av nivågruppe-
ring. Även de som är mest positiva till nivågruppering håller med om detta. Detta talar mot att 
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nivågruppera eftersom man då inte ger alla elever en möjlighet att utvecklas efter sina förut-
sättningar.  
 
I och med Lpf 94 minskade skillnaderna mellan de praktiska och teoretiska programmen, man 
minskade differentieringen. I arbetet med den nya gymnasiereformen Gy07 (Prop 2003/04), 
föreslås en tillbakagång till ett mer differentierat system. Om matematikkurserna blir mer pro-
graminriktade, vilket föreslås i Gy07, så kan det upplevda behovet av nivågruppering minska.  

Diskussion delstudie 1 och 2 

Överensstämmelse och pålitlighet 
Validitet i kvalitativa intervjuer brukar kallas för överensstämmelse och reliabilitet för pålit-
lighet. Överensstämmelse vid kvalitativa intervjuer innebär att forskaren ställer sig frågor om 
graden av överensstämmelse i den information man fått. Pålitlighet i kvalitativa intervjuer 
innebär att forskaren ställer sig frågor om hur trovärdiga uppgiftslämnarnas utsagor är. (Patel 
& Tebelius, 1987) 
 
I vår första delstudie undersökte vi hur lärare vill förändra matematikundervisningen i gymna-
sieskolan. De frågor vi ställde vid intervjuerna lämnades ut till lärarna i förväg vilket gjorde 
att de hade väl genomtänkta svar. Lärarna var engagerade i de frågeställningar som vi sökte 
svar på och hade mycket åsikter om dessa. Då de flesta arbetat många år i skolan bedömer vi 
att de har en bra insikt i våra frågeställningar. Vi valde efter första intervjun att föra anteck-
ningar i stället för att spela in dem på band. Intervjuerna kunde då ske under mer avslappnade 
former. Detta förfarande var möjligt eftersom vi var två intervjuare vid varje intervju. Men 
detta medför en viss risk att information tappas bort eller vinklas. För att minimera den risken 
har vi i direkt anslutning skrivit ut intervjuerna tillsammans. 
 
I vår andra delstudie undersökte vi vad forskning och litteratur säger om nivågruppering. En 
risk med en litteraturstudie är att forskaren väljer den litteratur som studeras. Vi har i valet av 
litteratur haft detta i åtanke så att vi inte skulle styra litteraturvalet i någon viss riktning. En 
studie som vi studerat har varit en litteraturstudie av annan forskning inom området. Detta 
innebär att innehållet har tolkats av flera forskare och då finns en risk att informationen kan 
ha vinklats i någon riktning. 

Resultatdiskussion 
I våra intervjuer med lärarna framkom det att uppdelningen i arbetslag har inneburit att mate-
matiska diskussioner med andra matematiklärare minskat. I den nya gymnasiereformen (Prop 
2003/04) där kärnämnena ska bli mer programinriktade, blir det en större fördel att arbeta i 
arbetslag. Detta innebär att när kärnämnena ska infärgas i programinriktningen så måste kärn-
ämneslärarna samarbeta mer med karaktärsämneslärarna. Men detta kan också ge upphov till 
att matematiklärarna behöver samarbeta mer för att ge varandra råd och stöd.  
 
Resultatet av våra intervjuer visar att lärarna anser att en mer varierande undervisning måste 
till än den nuvarande. En förutsättning enligt lärarna för att genomföra detta är att nivågruppe-
ra klasserna. I olika kunskapsteorier och i läroplanen finns stöd för en varierad undervisning 
men för att nivågruppera elever hittar vi inget stöd. Våra litteraturstudier visar inte heller att 
enbart nivågruppering ökar elevers kunskaper. I till exempel Japan ses elevvariationen i klas-
sen som en fördel och i undervisningen drar man nytta av elevers olikheter. Varje enskild elev 
anses kunna bidra till det gemensamma lärandet. Det är lärarna tillsammans som planerar och 
utvecklar undervisningen. Det finns en stark välgrundad tro på att man kan ta hjälp av andra 
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lärare för att förbättra sin undervisning. I Japan så ägnar lärarna avsevärt mer tid till att ut-
veckla den faktiska klassrumsundervisningen medan vi i Sverige ägnar tiden åt att bryta ner 
läroplanens mål i konkreta undervisningsmål. (Blossing, 2003) I USA har man en diametral 
syn på lärande. Där har man en stark tro på medfödda skillnader och konsekvensen av detta är 
att elever med olika förutsättningar ska undervisas på olika sätt om deras potential ska utveck-
las (Wallby m fl 2001). De svenska lärare som medverkar i vår och nyströms studie är överlag 
positiva till det amerikanska systemet med att nivågruppera eleverna. Om vi kunde anpassa 
det japanska synsättet till svenska förhållanden, och fortbilda lärarna i hur man tar vara på 
elevers olikheter i klasserna skulle det kunna bli en bra väg att gå. 

Egna reflektioner 
Vid intervjuerna med lärarna kände vi att nivågruppering var ett enkelt och bra sätt att komma 
tillrätta med elevernas varierande kunskaper i matematik. Efterhand som vårt arbete fortskri-
dit har vi kommit till insikt om att nivågruppering inte är så lätt att genomföra som det kan 
tyckas vid en första anblick. En förutsättning är att nivågruppering ger ett minst lika bra stu-
dieresultat för elever på alla nivåer men det visar sig att det inte är självklart att det gör det. 
Det finns många andra faktorer som man måste ta hänsyn till för att nivågruppering ska fun-
gera på ett bra sätt. 

Förslag på pedagogisk tillämpning av nivågruppering 
För att alla elever ska gynnas av nivågruppering är det viktigt att undervisningen och läro-
medlen i de olika grupperna anpassas till de elever som ingår i dessa. Det är också viktigt att 
undervisningen i de lågpresterande grupperna inte läggs på en för lätt nivå. Det är bättre att de 
får längre tid på sig och att det finns gott om lärarresurser att tillgå. Lärarna i dessa grupper 
bör ha goda ämneskunskaper samt lång erfarenhet av undervisning. För de högpresterande 
grupperna är det viktigt att de får möjlighet att läsa i snabbare takt, och att de får fördjupade 
ämneskunskaper.  

Fortsatt forskning 
Det finns lite forskning om nivågruppering inom den gymnasiala skolan och det är en brist. 
Vid fortsatt forskning är det viktigt att även undersöka hur undervisningen och valet av läro-
medel differentieras och vilken effekt det får vid nivågruppering. En annan utgångspunkt kan 
vara att utgå från vad eleverna tycker om nivågruppering. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare 
2. Vilken utbildning 
3. Vilka program undervisar du i matte 
4. Har du arbetat som lärare på någon annan skola? Var? 
5. Hur tycker du att din yrkessituation är? Arbetsbelastning, tid för reflektion, diskussio-

ner med kollegor, trivsel, 
6. Om skolan skulle få 500 000:- som skulle användas till att förbättra matematikunder-

visningen, hur tycker du att dessa pengar skulle användas. 
7. Tycker du att matematikkunskaperna och intresset för matematik har förändrats med 

åren.  
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