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FÖRORD 
 
Vi vill framförallt tacka lärarna som vi intervjuade. Intervjuerna gav oss ett fantastiskt 

underlag att arbeta med.  

 

Ett stort tack även till vår seminariegrupp samt opponenterna under provventileringen som 

framfört bra och konstruktiv kritik. Detta har fört arbetet med uppsatsen framåt.  

 

Vi hoppas att denna uppsats blir god läsning för intresserade läsare och att den kan bidra med 

idéer för vidare forskning inom nivågruppering. 
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SAMMANFATTNING 

Sverige är på väg mot ett skolsystem som ger en ökad uppdelning av elever. Det skapas fler 

och fler valmöjligheter och alternativ för dagens elever. Nivågruppering innebär att eleverna 

delas upp i lättare och svårare grupper inom ett och samma ämne. I grundskolan har dessa 

grupper tidigare kallats allmän och särskild kurs. Framförallt är det i engelska och matematik 

som nivågruppering förekommer. Lärare känner sig otillräckliga och försöker med 

nivågruppering hitta en bra lösning för svaga, medelpresterande och starka elever. 

Nivågruppering kan vara ett sätt att hantera klasser med stor elevvariation.  

 

Detta examensarbete syftar till att beskriva och tolka hur engelsklärare i klass 7-9 uttrycker 

sina erfarenheter och uppfattningar av nivågruppering. Arbetet fokuserar på tre områden. Den 

första delen handlar om lärares attityder till nivågruppering. Lärares motiv för att använda 

nivågruppering är det andra området och den sista delen är för- och nackdelar som finns i 

arbetet med nivågruppering enligt lärarna. Fyra engelsklärare verksamma i grundskolan har 

intervjuats.  

 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga lärare har en positiv attityd till arbetet med 

nivågruppering i engelska. Ett av lärarnas främsta motiv för att nivågruppera är svårigheter att 

arbeta med stora sammanhållna klasser. Detta är på grund av elevernas olika kunskapsnivå. 

Resultatet visar även att lärarna ser en stor fördel med att arbeta i nivågrupperade grupper. De 

nämner bara några negativa aspekter i deras arbete och för de starka eleverna anger lärarna 

endast fördelar. Nivågruppering för de svaga eleverna har både för- och nackdelar. De 

negativa aspekterna är dock framträdande.  

 

Nyckelord: nivågruppering, differentiering, elevvariation, engelsklärare, svaga/starka elever.   
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1. INLEDNING  

Alla elever i skolan är enligt Karin Wallby, Synnöve Carlsson och Peter Nyström (2001) olika 

på ett eller annat sätt. De kan komma från olika bakgrunder och ha olika intressen och 

erfarenheter. Ett liknande sätt att förklara elevers olikheter är att de växer upp i delkulturer 

och dessa kan vara varierande. När barnen kommer till skolans värld är de redan formade av 

sin delkultur och olikheterna är grundlagda (Dunér 1975).  

 

Trots att det finns skillnader mellan elever har alla rätt till en likvärdig utbildning och att gå 

tillsammans i en gemensam skola (Wallby m fl 2001). Den grundläggande utbildningen skall 

vara densamma för alla, men den behöver byggas upp på skilda sätt för att möta olika 

individer (SOU 1961:330).  

 

I en artikel ur Lärarnas riksförbunds tidning ”Skolvärlden” skriver Karin Lindgren (2007) att 

den sammanhållna skolan är en fundamental tes i Sverige. Samtidigt som denna tes anses vara 

viktig, formas hela samhället idag av en individualiserad livssyn. Enligt denna livssyn skall 

elever ha rätt att utvecklas efter sin egen nivå och att alla elever ska ha rätt att välja utifrån 

sina egna intressen. Dessa mål kan vara svåra att få ihop. 

 

För lärare och rektorer kan nivågruppering vara ett sätt att hantera klasser med elevvariation 

(med elevvariation menas elevers olika kunskapsnivåer inom en och samma klass). Lärare och 

rektorer känner sig otillräckliga och försöker med nivågruppering hitta en bra lösning för 

svaga, medelpresterande, och starka elever. När orden ”svaga” respektive ”starka” används är 

det för att beskriva elevers grupptillhörighet. Orden skall endast förstås i hur elever presterar i 

skolan. Uttrycken används inte som någon värdering utan endast som praktiska beteckningar. 

Nivågruppering och hur lärare ska gruppera elever är en dagsaktuell fråga i den pågående 

skoldebatten (Lindgren 2007).  

 

Det finns tecken på att Sverige är på väg mot ett skolsystem som ger en ökad uppdelning av 

elever. Det skapas fler och fler valmöjligheter och alternativ framförallt för de duktiga 

eleverna. I de större städerna finns intresse från det borgerliga styret, att införa klasser för 

teoretiskt högpresterande elever. I en rapport från den nationella utvärderingen NU-03 visar 

det sig att nästan häften av alla rektorer i skolår 9 nivågrupperar elever. Vanligen får de olika 
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grupperna neutrala namn som röd och blå. Trots detta kallar elever grupperna till exempel 

”nördarna” och ”cp-gruppen” (Lindgren 2007).  

 

Nivågruppering är som tidigare nämnts ett dagsaktuellt ämne i skoldebatten. Lärare använder 

nivågruppering i ett försök att underlätta sitt arbete och för att de ser problem med att 

undervisa i klasser med stor elevvariation. Nivågruppering förekommer främst i språk- och 

matematikundervisningen enligt Peter Nyström (2003). Vi anser att det är intressant att 

undersöka problemet ur engelsklärares synvinkel. De områden som är av intresse för denna 

studie är lärares attityder och motiv till nivågruppering samt vad lärarna ser är för- och 

nackdelar med denna arbetsmetod. Valet av områden utgick från att det inte finns många 

dagsaktuella svenska studier som tittat på lärares åsikter om nivågruppering. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med föreliggande studie är att belysa för- och nackdelar med nivågruppering genom att 

tolka hur engelsklärare i klass 7-9 uttrycker sina erfarenheter och uppfattningar i ämnet. Tre 

områden fokuseras i studien. Den första delen handlar om lärares attityder till 

nivågruppering. Lärares motiv för att använda nivågruppering är det andra området och den 

sista delen är för- och nackdelar som finns i arbetet med nivågruppering enligt lärarna. För- 

och nackdelarna belyses utifrån vad lärarna själva ser som för- och nackdelar för deras arbete 

och vad de anser är för- och nackdelar för starka respektive svaga elever med nivågruppering.  

 

Följande forskningsfrågor är formulerade: 

• Vilken attityd har lärare till nivågruppering? 

• Vilka är lärares motiv till nivågruppering?  

• Vilka för- och nackdelar anser lärare att det finns med nivågruppering för elever 

respektive lärare? 

 

3. PROBLEMBAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras problembakgrunden till uppsatsen. Uttrycken differentiering och 

nivågruppering kommer att definieras. Därefter presenteras vad som står i läroplanen och 

skollagen om ämnet. Vidare görs en historisk belysning av differentiering och nivågruppering. 

Problembakgrunden har även ett avsnitt med tidigare forskning om ämnet, lärares attityder, 

motiv samt för- och nackdelar med nivågruppering.     
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3.1 Differentiering  

Nyström (2003) menar att differentiering handlar om skolans åtgärder att möta elevers 

olikheter. Ofta antas det att differentiering handlar om variationer i elevers kognitiva förmåga. 

Detta begrepp bör vidgas och även innefatta elevers motivation, ambitioner och 

föreställningar menar författaren.  

 

En del anser att differentiering bör ske inom klassen, genom temporära smågrupper eller 

individualisering (Wallby 2001 m fl). Detta kan innebära att elever placeras i olika grupper 

efter vilka behov och förutsättningar de antas ha (Nyström 2003). Det finns två typer av 

differentiering. Organisatorisk differentiering, även kallad yttre differentiering, innebär att 

den styrs av nationella styrdokument. Ett exempel på detta är gymnasieskolans olika program.  

Pedagogisk differentiering, som även benämns inre differentiering, innebär att gruppering 

görs lokalt på skolorna. En vanlig motivering för differentiering är att det anses främja elevers 

lärande. Den inre differentieringen kan medföra att elever i grupperna är på ungefär samma 

kunskapsnivå (Wallby 2001 m fl, Persson 2001).  

 

3.2 Nivågruppering 

Bengt Persson definierar nivågruppering på följande sätt: ”Fördelning av elever på olika 

grupper inom vilka undervisningen anpassas till elevernas bedömda kunskaps- och 

färdighetsmässiga förutsättningar att klara skolan krav” (Persson 2001, s 9).   

 

Genom att nivågruppera elever får läraren förhållandevis homogena grupper som har liknande 

förkunskaper. Dessa grupper kan vara både långvariga och kortvariga. Lärare i grupperna kan 

tillgodose elevers behov till exempel av extra undervisning eller svårare arbetsuppgifter 

(Wallby m fl 2001).  

 

Nivågruppering förekommer i olika ämnen i skolan, men är kanske vanligast inom engelska 

och matematik1 (Nyström 2003). Ytterligare en definition av nivågruppering är att eleverna 

delas upp i olika studieprogram, vanligen i lättare och svårare grupper inom ett och samma 

ämne. I grundskolan har dessa grupper tidigare kallats allmän och särskild kurs 

(Nationalencyklopedin på Internet, uppslagsord: ”nivågruppering”).  

 

                                                 
1 Matematikämnet används i den teoretiska bakgrunden men studien inriktas på engelskämnet.   
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3.3 Läroplanen och skollagen 

Under denna rubrik belyses vad som går att relatera till nivågruppering i de gällande 

styrdokumenten: Läroplanen (Lpo 94) och skollagen. Först presenterar vi det som står i 

läroplanen och därefter skollagen.  

 

De grundläggande värden som skall prägla skolans verksamhet och skolans övergripande 

uppdrag finns i läroplanen Lpo 942. Där finns det flera mål för arbetet på skolan som riktar sig 

mot lärare, all skolpersonal, elever samt rektorer. Den första delen beskriver skolans 

demokratiska värdegrund. Inom denna del finns ett stycke som behandlar en likvärdig 

utbildning. I inledningen står att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Undervisningen skall utgå från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för 

att främja elevernas fortsatta lärande och utveckling (Lpo 94).  

 

Det finns […] olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Lpo 94, s 13). 

 

I läroplanen står det inget om hur skolan skall organisera undervisningen. Detta betyder att 

det är upp till den lokala skolan att avgöra hur undervisningen skall organiseras. Begreppen 

gruppering och nivågruppering finns inte nämnt i Lpo 94 men det är fokus på 

individualisering. Skolan skall ”uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” 

(Lpo 94, s 21).  Lärare skall bland annat ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till 

den egna förmågan” och ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Lpo 94, s 21). 

 

I skollagen finns inget skrivet om nivågruppering. Men som vi ser det går det att relatera vissa 

delar till detta arbetssätt. I skollagen tas det upp att elever i grundskolan skall ha en gemensam 

studiegång. Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I varje 

ämne anges för årskurs 5 och 9 vilka mål som skall uppnås. Elever som befaras att inte nå 

dessa mål skall ges stödundervisning (SFS 1997:599 kap 5, 4 §). I skollagen står det även att 

särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (SFS 1985:1100 kap 4, 1 §).  

 

 

                                                 
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994. 
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3.4 Historisk belysning av differentiering och nivågruppering 

I Lgr 803 finns beskrivet att elever kan nivågrupperas, men i den nuvarande läroplanen Lpo 94 

finns inte samma stöd för detta arbetssätt. För att reda ut hur detta vuxit fram behövs en 

historisk tillbakablick.  

 

I skolverksamheten finns det två mål som styr, ett samhällsmål och ett individmål. Dessa har 

haft olika stor betydelse genom tiden. Under 1600-talet var det fokus på att bedriva 

skolverksamhet för att få ansvarskännande och kunniga samhällsmedlemmar enligt Wallby m 

fl (2001). Även arbetsmarknaden krävde utbildad arbetskraft (Hellström 1987). Detta var 

viktigt för att samhället skulle kunna utvecklas i rätt riktning. Individmålet berör den enskilda 

individens utveckling. Det innebär att hänsyn tas till personliga intressen och förutsättningar. 

Individmålet i skolan fick stå tillbaka under denna tidsperiod. I dag har det individuella målet 

dock fått en större betydelse menar Wallby m fl (2001).  

 

Som tidigare nämnts har alla elever rätt till en gemensam skolgång. Detta är dock ett 

antagande som ofta tas för givet. Vid en historisktillbaka blick visar det sig att det inte alltid 

har sett ut på detta sätt (Engström 1996).  

 

Under 1800-talet hade Sverige ett konsekvent parallellt skolsystem, vilket innebar att elever 

gick i olika skolsystem. Förmögnas barn, till en början bara pojkar, gick vanligen i privata 

skolor. Arbetarklassens barn gick tillsammans i så kallade folkskolor (Wallby m fl 2001).  På 

1880-talet började ett motstånd utvecklas mot att ha ett parallellt skolsystem. En del röster 

höjdes för att barn ur olika samhällsklasser skulle sammanföras i en och samma utbildning. 

Men det var inte förrän mitten av 1900-talet som den politiska kampen för en gemensam skola 

på allvar tog fart och detta var en viktig del av samhällets demokratisträvan (Wallby m fl 

2001). Leif Hellström (1987) menar att en gemensam skola blev till för att minska 

orättvisorna i samhället.    

 

När skolreformen gjordes på 1950- och 1960-talet var en av de största frågorna 

differentieringen. Framför allt fanns det en oro över att de studiebegåvade eleverna skulle 

förlora på att studera i en gemensam skola för alla. Det fanns en rädsla för att de starka 

eleverna skulle hämmas och inte få möjligheter att utvecklas i den takt de behövde och att 

                                                 
3 Läroplan för grundskolan 1980. 
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kunskapsstandarden därmed skulle hotas (Emanuelsson & Murray 1989). Andra problem som 

stöttes på var när elever skulle differentieras. Det vill säga vid vilken ålder det var lämpligt att 

dela in eleverna i olika grupper. För att få svar på dessa frågor tillfrågades vetenskaplig 

expertis, bland annat olika pedagoger och psykologer. Ytterligare en aktuell fråga blev hur 

undervisningen skulle organiseras i sammanhållna klasser med olika elever (Wallby m fl 

2001).  

 

Så kallade alternativa kurser infördes år 1955, vilket innebar valmöjligheter mellan allmän 

och särskild kurs i engelska och matematik (Wallby m fl 2001). Allmän kurs kunde enligt 

Hellström (1987) uppfattas som en grundläggande kurs och särskild kurs kunde ses mer som 

en slags överkurs. Ingemar Emanuelsson och Åsa Murray (1989) hävdar att en ursprungstanke 

med dessa alternativa kurser var att de flesta eleverna skulle välja att läsa allmän kurs. Den 

särskilda kursen var till för de elever som var studiebegåvade. Både elevers och föräldrars 

studieambitioner var högre än vad som förutspåtts och det visade sig att de flesta eleverna 

valde att läsa särskild kurs. Denna kurs blev då normalvalet. Detta medförde även att 

spridningen inom den särskilda kursen blev stor. Nivågruppering gjordes för att få mer 

homogena grupper men det lyckades inte på det sätt som var förutspått. Många elever bytte 

även från särskild till allmän kurs för att de inte klarade av studietakten och då blev 

spridningen inom den allmänna gruppen också stor. Det var med andra ord svårt att skapa 

grupper med lika förutsättningar.  

 

De som förespråkade en enhetsskola var emot alternativkurserna. De ansåg att detta var ett 

avsteg från idén om en gemensam skola. Flera undersökningar gjordes för att få rätsida på 

detta dilemma (Wallby m fl 2001). Riksdagen som beslutade om skolans reformering var 

splittrad då det fanns meningsmotsättningar inom partierna. Den viktigaste ideologiska 

skillnaden rörde den organisatoriska differentieringen. Ett exempel på detta är uppdelningen 

av elever inför skilda studieinriktningar. Åke Isling (1984), i Persson (2001), menar att en del 

av riksdagen värnade om eliten och den andra delen ville ha en skola för alla och ett 

demokratiskt samhälle. 

 

1962 kom en kompromiss om enhetsskolan och det var att den skulle vara sammanhållen fram 

till årskurs 6. Efter det valde eleverna en alternativkurs (Wallby m fl 2001). I Lgr 694 fanns 

                                                 
4 Läroplan för grundskolan 1969 
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även särskild och allmän kurs i tyska och franska. Wallby m fl (2001) tar också upp att fram 

till 1980-talet var de särskilda kurserna ett krav för att eleverna skulle kunna läsa vidare på 

gymnasiet. Därmed avgjordes elevernas val av alternativkurs om de skulle läsa vidare på 

gymnasiet redan i årskurs 6. 

 

I förarbetet till Lgr 80 kom förslag på att ta bort alternativkurser och det kom idéer om att de 

skulle avskaffas under en 5-årsperiod (Emanuelsson & Murray 1989). Allmän och särskild 

kurs togs enbart bort i tyska och franska medan alternativkurser i engelska och matematik 

blev kvar (Wallby m fl 2001). Dessa grupperingar av eleverna fick inte förekomma under mer 

än en termin. Dessutom poängterades att elever inte skulle delas in i grupper efter provresultat 

(Eriksson & Lindblad 1987). Elever skulle ha möjlighet att tillsammans med sina föräldrar 

välja alternativkurs inför varje läsår (Wallby m fl 2001). Som regel gav även lärare och 

studievägledare råd till elever om vilken kurs de skulle läsa (Emanuelsson & Murray 1989). 

Dessa kursindelningar byggde på elevernas egna val, men de ledde till olika kunskaper och 

färdighetsnivåer i de olika grupperna (Eriksson & Lindblad 1987). 

 

Det fria valet av kurs har dock visat sig inte vara helt neutralt. Social bakgrund, kön och betyg 

hade en stor betydelse och inverkan över de val som elever och föräldrar gjorde. Till exempel 

har det visat sig att de elever som valde särskild kurs i engelska eller matematik ofta hade 

föräldrar som var tjänstemän eller egna företagare. Arbetarklassens barn valde i en större 

utsträckning allmän kurs och dessutom var det vanligt förekommande att de barn som endast 

hade en förälder i hemmet valde allmän kurs (Emanuelsson & Murray 1989).  

 

Under 1980- och 1990- talet började det även växa fram mer och mer kritik mot 

nivågruppering av detta slag. Det ansågs vara diskriminerande mot minoritetsgrupper och 

socialt svaga elever (Engström 1996). Dessutom ansågs det att Lgr 80 gjorde ett avsteg från 

det annars så tydliga målet att motverka segregering i samhället, genom att fortfarande ha 

kvar alternativa kurser i engelska och matematik (Emanuelsson & Murray 1989).  

 

Ytterligare ett problem som uppstod med de alternativa kurserna var att elever gjorde så 

kallade ”taktikval”. De bytte från särskild till allmän kurs för att få ett högre betyg. Det var 

däremot sällan som elever bytte grupp från allmän till särskild kurs (Emanuelsson & Murray 

1989).  
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Problematiken, som handlade om att ta bort alternativkurser eller inte, fick ingen avgörande 

betydelse i förarbetet med den nu gällande läroplanen Lpo 94. Ingen ytterligare forskning 

eller försöksverksamhet avgjorde frågan om alternativkursers för- eller nackdelar. Istället 

fokuserades målstyrningen i skolan och den decentraliserade styrningen av skolan. Med andra 

ord överlämnades besluten om hur elever skall grupperas till lokalnivå, trots att det har varit 

en het diskussion under en lång tid (Wallby m fl 2001).  

 

Skolan är enligt Persson (2001) en kommunal angelägenhet och det finns en lokal frihet att 

bestämma hur skolan skall formas och därmed hur elever ska grupperas. Detta måste dock ske 

inom ramen för skollag, skolförordning, nationella läroplaner och kursplaner. 

 

3.5 Forskning om nivågruppering  

Vid studier som gjorts om nivågruppering och differentiering har det vanligen skett en 

betraktelse av effekter. Forskare har studerat det ur olika aspekter och exempel på detta är 

effekter av prestationer, kunskapsutveckling, sociala konsekvenser och självuppfattning hos 

elever. Ytterligare ett område som har undersökts är lärares attityder till nivågruppering. På 

femtiotalet gjordes forskning under enhetsskolans försöksperiod (Eriksson & Lindblad 1987, 

Nyström 2003). 

 

De flesta nivågrupperingsstudier har gjorts i USA och Storbritannien. Forskningsresultat från 

andra kulturer kan medföra att det kan vara svårt att generalisera resultaten till svenska 

förhållanden, även om Sverige har en liknande kultur som dessa länder. Den svenska 

forskningen är begränsad och det finns inte mycket aktuell forskning på området menar 

Nyström (2003). 

 

Det har visats sig att det inte är enkelt att få ett entydigt svar på frågan om nivågruppering är 

bra eller dåligt för elevers prestationer i skolan menar Wallby m fl (2001). I en 

forskningsöversikt som Robert Slavin gjort visar det sig att effekten av nivågruppering inte är 

speciellt stor. Det finns med andra ord ingen större skillnad på om eleverna undervisas i 

sammanhållna klasser (klasser utan nivågruppering) eller nivågrupperade grupper (Slavin 

1987 i Engström 1996). 
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Ett liknande resultat kom Sixten Marklund (1962) i Hellström (1987) fram till, då han i sin 

avhandling undersökte om sammanhållna klasser och stora klasser gav dåliga resultat. I sin 

forskning lät han flera klasser göra standardprov i olika ämnen för att pröva elevernas 

kunskaper. Resultaten visade att det inte fanns något samband mellan klasstorlek och 

prestationer. Elevernas kunskaper påverkandes inte beroende på om de gick i en 

sammanhållen klass eller nivågrupperade grupper. 

 

Trots att Slavin (1987) i Arne Engström (1996) menar att det inte finns någon stor effekt av 

att nivågruppera visar en forskningsöversikt att det är de starka eleverna som vinner mest på 

nivågruppering. Detta eftersom de har möjlighet att lära sig inom områden som de annars inte 

skulle komma i kontakt med. Samma positiva effekt går inte att härleda till grupper med 

svaga elever. Det har även visat sig att medelpresterade och svaga elevers prestationer blev 

betydligt bättre då de undervisades i sammanhållna grupper, samtidigt blev de starka 

elevernas studieresultat sämre (Slavin 1987 i Engström 1996). Dessutom tyder det på att 

elever som ligger på gränsen mellan två grupper presterar bättre, om de får gå i den högre 

gruppen (Linchevski & Kutscher 1998 i Nyström 2003).  

 

I en studie gjord av Judith Ireson och Susan Hallam (2005) visar det sig att de starka eleverna 

får mer stöd från lärarna än vad de svaga eleverna får. De svaga eleverna uppger att de i 

nivågrupperade grupper arbetar med för lätta uppgifter och inte får någon utmaning. Lärarna 

har inte tid att undervisa och hjälpa dem eftersom de måste ta hand om de stökiga eleverna 

som förstör. Det har även visat sig att det är de svaga eleverna som trivs sämst i skolan. Dock 

är det inte säkerställt om detta har med nivågruppering att göra eller om det finns andra 

faktorer som spelar in. I Storbritannien på 1970-talet gjordes en undersökning som visar att 

elever som gick i en sammanhållen skola utan nivågruppering var mer positivt inställda till 

skolan i jämförelse med elever som gick i nivågrupperade skolor (Barker-Lunn 1970 i Ireson 

& Hallam 2005). 

  

Fördelarna med nivågruppering verkar vara större om de sker i en liten utsträckning under en 

kortare period. Nyström (2003) menar att de negativa följderna med nivågruppering ökar om 

det sker i en större omfattning. Trots detta tycks möjligheterna med gruppering av elever vara 

bättre om undervisningen sker på ett medvetet sätt. Särskilt om stor vikt läggs på att 

undervisningen skall vara välorganiserad för de elever som är i den svaga gruppen. 
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3.5.1 Lärares attityder till nivågruppering 

Livssynen och inställningen till undervisning och lärande påverkar om lärare är positivt eller 

negativt inställda till att nivågruppera (Harlen & Malcolm 1997/1999). Även lärares 

utbildningsbakgrund och undervisningskontext påverkar deras åsikter och attityder till 

nivågruppering. Lärare som undervisar elever i sammanhållna klasser på skolor som medvetet 

satsar på detta, är betydligt mindre positiva till att nivågruppera elever än lärare som enbart 

undervisar nivågrupperade grupper (Dar 1985 i Nyström 2003).  

 

Tidigare forskning om lärares attityder till nivågruppering, visar generellt på en positiv 

inställning till att gruppera elever. Det finns dock inte många dagsaktuella svenska studier 

som har undersökt hur lärares attityder ser ut. Informella kontakter tyder dock på att det 

fortfarande lever kvar en positiv attityd. Vidare känner lärarna inte något stöd från 

skolmyndigheter och samhället för att använda sig av nivågruppering enligt Nyström (2003). 

 

I etnografiska studier som gjorts tyder det på att lärare ser olika på svaga och starka elever. 

När lärarna talar om starka elever är det i mer positiva ordalag än när de pratar om svaga 

elever (Ball 1981 i Ireson & Hallam 2005). Nyström (2003) menar också att lärare har olika 

attityder till elever beroende på vilken grupp de tillhör. I de starka grupperna betraktar lärarna 

vanligen eleverna som ambitiösa och kreativa medan elever som går i den svaga gruppen ofta 

betraktas som stökiga och röriga. De anses också vara mer oförutsägbara i jämförelse med de 

starka eleverna. Lärare föredrar ofta att undervisa starka elever. Det har förekommit att 

rektorer använder grupptilldelning som belöning till lärare vilket har medfört att de bästa 

lärarna undervisar de bästa eleverna.   

 

3.5.2 Lärares motiv till nivågruppering  

Positiv inställning till att nivågruppera elever bygger på om elevers olikheter och variation ses 

som ett problem för lärandet. I till exempel USA och Japan finns stora skillnader i synen på 

elevvariation. Skolor i USA eftersträvar grupper med elever som är på samma kunskapsnivå, 

eftersom variationen hos elever upplevs vara ett hinder för lärandet. I Japan däremot anser 

lärarna att elevers olikheter är en tillgång (Nyström 2003). Det finns tecken på att många 

lärare anser att nivågruppering är önskvärd och kanske till och med nödvändig på grund av 

den stora kunskapsspridning som finns i dagens klassrum (Wallby m fl 2001). 
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Lärare anser att det är svårt att arbeta med sammanhållna klasser. Svårigheterna är framförallt 

att organisera arbetet och ge alla elever lika mycket uppmärksamhet (Harlen & Malcolm 

1997/1999). Det finns några ämnen som är mer relevanta än andra att nivågruppera inom 

menar lärare och det är framförallt inom engelsk- och matematikundervisningen (Reid, 

Clunies-Ross, Goacher & Vile 1981 i Harlen & Malcolm 1997/1999). 

 

I en relativt ny studie som Nyström (2003) gjorde med matematiklärare har det visat sig att 

elevvariation och ambition är en av de främsta anledningarna till att nivågruppera elever. 

Lärarna i Nyströms studie anser att det är lättare att bibehålla elevernas intresse när elever är 

indelade efter kunskapsnivå.   

 

3.5.3 För- och nackdelar med nivågruppering 

Att dela in elever efter deras kunskaper har enligt Nyström (2003) debatterats flitigt under 

lång tid. Enligt Engström (1996) har nivågruppering varit föremål för diskussioner de senaste 

70 åren och argumenten för och emot nivågruppering tycks vara de samma som på 1920-talet.  

 

Fördelarna med nivågruppering kan sammanfattas enligt följande: 

• Undervisningen kan anpassas efter elevernas behov. 

• Elever får möjligheter att göra framsteg efter sin egen förmåga.  

• Starka elever får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ämnet. Risken att de tappar intresset kan 

minska. 

• Svaga elever får mer utrymme och kommer inte i skymundan. 

• Lärares undervisning kan underlättas då elever grupperas efter kunskapsnivå. 

 

Nackdelarna med nivågruppering kan sammanfattas enligt följande:  

• Svaga elever kan gå miste om den stimulans och drivkraft som starka elevers närvaro kan ge. 

• Eleverna i en svagare grupp kan få en stämpel att de är dumma, deras självbild kan påverkas negativt. 

• Det kan ske en social och kunskapsmässig delning i skolan.  

• Lärare ställer för låga krav på de svagare grupperna. 

• Stress för de straka eleverna eftersom ambitionsnivå är hög.  

• Svårigheter att avgöra i vilken grupp en elev ska gå i. Det kan förekomma felval och felplacering av 

elever.  

 (Engström 1996, Wallby m fl 2001, Nyström 2003).  

 

 



 12 

4. METOD 

Metodavsnittet behandlar hur tillvägagångssättet i denna studie gick till. Vi går bland annat 

igenom urval, undersökningens genomförande och forskningsetiska överväganden.  

 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Fog 1979 i 

Holme & Krohn Solvang 1997, s 75). För att kunna genomföra en vetenskaplig studie är det 

viktigt att ha problemet som skall lösas och syfte med undersökningen helt klar. Det är också 

av betydelse att ha kunskaper i metod. Det är inget självändamål, utan ett redskap för att 

uppnå de målsättningar som finns med i en undersökning eller forskning (Holme & Krohn 

Solvang 1997).  

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

Både det kvantitativa och det kvalitativa angreppssättet har som mål att försöka förstå 

samhället samt hur människor individuellt, individer i grupper och institutioner handlar och 

påverkar varandra. Enkelt uttryckt försöker kvantitativa metoder att omvandla information till 

siffror och mängder. I en kvalitativ undersökning ges det ett större utrymme för tolkningar 

som inte omvandlas till siffror (Holme & Krohn Solvagn 1997). För att försöka förstå 

människors sätt att tänka är en kvalitativ studie rimlig menar Jan Trost (2005).  

 

I många av undersökningarna som gjorts om nivågruppering har de statistiska modellerna 

varit av stor vikt. Nyström (2003) menar att det kan vara av betydelse att belysa 

nivågruppering ur olika synvinklar och att en kvalitativ metod kan vara ett bra komplement. 

Den metod som var mest relevant i denna studie var att göra en kvalitativ undersökning. I 

denna studie är det intressant att ta reda på lärares erfarenheter och uppfattningar kring 

nivågruppering. Det är då väsentligt med en kvalitativ studie, eftersom det finns möjligheter 

att gå in på djupet, beskriva och tolka lärarnas utsagor om nivågruppering. Det är inte 

intressant att dra generella slutsatser i studien.  

 

Efter att ha gjort metodologiska överväganden bestämdes att intervju är den typ av metod som 

lämpar sig bäst för studiens problem och syfte. Jan-Axel Kylén (2004) framhåller att 

intervjuer ger ett djupare perspektiv på undersökningar. Han menar även att den intervjuade 

har stora möjligheter att få uttrycka sina tankar och åsikter. Vi anser som Kylén att detta är av 
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stor vikt. I denna studie menar vi att det är viktigt att lärarna får stort utrymme att utveckla 

sina tankar om nivågruppering och hur de arbetar i skolan. 

 

Det finns olika typer av intervjuer. Strukturerade intervjuer kan likna en enkät, men de fylls 

inte i av den svarande utan av den som intervjuar. Denna typ av intervju är lättare att använda 

för en ovan intervjuare. Ostrukturerade intervjuer kan ge viktig information för en erfaren 

intervjuare. De flesta intervjuer är ofta ett mellanting av strukturerade och ostrukturerade 

(Bell 1995). Steinar Kvale (1997) tar upp att halvstrukturerad intervju är ett bra arbetssätt, den 

är varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Författaren menar vidare 

att det finns möjligheter att ställa följfrågor och vara mer flexibel med denna metod. 

Halvstrukturerade intervjuer var utgångspunkten i denna studie, men under arbetets gång blev 

intervjuerna relativt strukturerade eftersom intervjumanualen innehöll 17 fasta frågor. 

Halvstrukturerade intervjuer passade studien bäst för att det var svårt att genomföra alla 

intervjuer på precis samma sätt. Det var av stor betydelse för studien att ha möjligheten att 

ställa följdfrågor där lärarnas svar var otydliga och vidareutveckla frågor som uppkom under 

intervjuernas gång. 

 

4.2 Urval 

De flesta intervjustudier är mer tidskrävande än vad exempelvis en enkätundersökning är, 

eftersom datainsamling, analys och rapportering kräver mycket bearbetning. Även om 

intervjuerna inte är många till antalet kan det kräva mycket tid, arbete och reflektion 

(Thomson 2002). Med tanke på detta begränsades studien till fyra intervjuer. Trost (2005) 

menar att ett fåtal väl utförda intervjuer är mera värda än flera mindre väl utförda. 

 

Magne Idar Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) menar att generalisering inte är det 

centrala i en kvalitativ intervju, men urvalet av undersökningspersoner är en avgörande faktor. 

Urvalet ska inte ske slumpmässigt eller tillfälligt. Det är viktigt sätta upp kriterier för dem 

som skall intervjuas och därmed komma åt den information man är ute efter.  

 

Valet att intervjua engelsklärare beror på att nivågruppering vanligen förekommer i engelsk- 

och matematikundervisningen (Nyström 2003). I denna studie har vi avgränsats oss till lärare 

i skolår 7-9 eftersom Nyström (2003) menar att eleverna i gymnasieskolan är genom 

programstrukturen sorterade efter bland annat tidigare prestationer i skolan. Författaren 
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skriver att elever i klass 7-9 inte är grupperade i lika stor omfattning. De intervjuade lärarna 

arbetar på tre olika skolor i Mellansverige. Via kontakter fick vi tag på fyra lärare och de har 

alla erfarenhet av att arbeta med nivågruppering. Detta var ett kriterium för urvalet. Valet att 

intervjua lärare är för att det inte finns många dagsaktuella svenska studier som tittat på hur 

lärares attityder ser ut (Nyström 2003). 

 

4.3 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna är utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Alla intervjuerna 

började med sju bakgrundsfrågor. För att vara säkra på att alla tre delar (attityder, motiv samt 

för- och nackdelar med nivågruppering) skulle besvaras grundligt delades intervjufrågorna 

upp i fem olika teman: a) erfarenhet av nivågruppering, b) elevvariation, c) fördelar, d) 

nackdelar och e) undervisningsskillnader. För att lättare skapa en överblick och underlätta vid 

bearbetning valdes dessa teman. Totalt var det 17 frågor men eftersom intervjun var 

halvstrukturerad varierade antalet frågor beroende på hur många följfrågor som ställdes. 

Intervjumanualen finns som bilaga.   

 

4.4 Undersökningens genomförande 

Engelsklärare som arbetar eller har arbetat med nivågruppering söktes upp. Kontakten med 

lärarna var via telefon och mail. För att vara ute i god tid kontaktades lärarna en månad innan 

intervjuerna skedde. När lärarna svarade att de var intresserade beskrevs hur intervjun skulle 

gå till, hur lång tid det skulle ta och hur intervjun skulle dokumenteras. Information gavs om 

hur resultatet skulle användas och om etiska regler som anonymitet. Detta är även något som 

Kvale (1997) och Holme & Krohn Solvang (1997) framhåller. Under rubriken 

Forskningsetiska överväganden (4.6) tas denna problematik upp.   

 

Lärarna fick själva välja tid och plats för intervjuerna och de valde att bli intervjuade på 

skolan där de jobbar eller i sitt hem. Intervjuerna tog cirka 40 minuter och samtalen spelades 

in på band, något som de intervjuade gav sitt godkännande till. Kylén (2004) menar att det 

kan vara en risk med att vara fler som intervjuar, eftersom den som blir intervjuad kan känna 

sig i underläge. Ställningstagandet gjordes dock att vi skulle vara med båda två på 

intervjuerna. Beslutet togs på grund av att vi saknar erfarenhet av att utföra intervjuer och då 

var det en stor tillgång att hjälpas åt. Det var dock en av oss som hade huvudansvaret under 
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intervjuerna och den andra förde stödanteckningar och tog hand om tekniken.  

Anteckningarna gjordes för säkerhetsskull vid eventuella tekniska fel med bandspelaren. 

 

Diskussionerna kring nivågruppering har en tendens att ofta bli mycket starka och 

polariserade menar Wallby m fl (2001). Lärarna som intervjuades är väl insatta i de pågående 

debatterna, angående att gruppera elever efter deras förmåga. Under intervjuerna fanns en 

noggrannhet med att vara neutrala och att varken vara för positivt eller negativt inställda till 

nivågruppering. 

 

4.5 Bearbetning och analys 

Enligt Helene Thomsson (2002) börjar analysen redan då forskningsfrågorna växte fram. När 

intervjuerna är inspelade på band behöver en transkribering göras. Därefter skall dessa 

datafiler skrivas ut till papperskopior. Holme och Krohn Solvang (1997) menar att vid 

kvalitativa metoder kan analysen av materialet ses som en svårighet. Informationen är ofta 

omfattande och behöver struktureras upp för att bli överskådlig. Analyser kan därefter göras 

på flera olika sätt.  

 

För att underlätta och ordna upp materialet från intervjuerna valdes tre teman att analysera 

utifrån. Dessa områden är: lärares attityder, motiv samt för- och nackdelar med 

nivågruppering. Thomsson (2002) anser att det är viktigt att våga tolka resultaten som 

intervjuerna givit på ett sätt som kan bidra till att existerande kunskap leds vidare. Överflödig 

information utelämnades som inte hade med syftet och frågeställningarna att göra. 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant men till exempel pauser och ljud i omgivningen togs bort.   

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

”Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form av 

samhällsforskning” (Holme & Krohn Solvang 1997, s 32). Holme Krohn och Solvang (1997) 

menar att det är viktigt att bidra med fysisk och psykisk integritet av dem som lämnar 

uppgifter till en forskningsstudie. Tystnadsplikten måste följas och det är av stor betydelse att 

inte lämna ut uppgifter så det går att skilja ut vem den enskilde undersökningspersonen är. 

Det är också viktigt att undersökningspersonerna inte blir lurade att delta i en undersökning. 

De måste själva kunna ta ställning och besluta om de vill vara med i en studie. Hänsyn har 

tagits till dessa etiska överväganden i kontakten med de intervjuade samt under hela 
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forskningsprocessen. Se redogörelsen för hur genomförandet gick till under rubriken 

Undersökningens genomförande (4.4).  

 

5. RESULTAT  

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågställningar gjordes bearbetning och analys av 

intervjuerna. Intervjumanualen bestod av 17 frågor plus varierande antal av följdfrågor. 

Följdfrågorna ställdes då lärarna inte svarade tillräckligt utförligt samt för helhetsförståelsen 

av lärarnas uppfattning och erfarenheter.  Intervjuernas fem kategorier har sammanförts till tre 

områden. Den första delen berör lärares attityder till nivågruppering (5.1). Lärares motiv för 

att använda nivågruppering (5.2) är det andra området och den sista delen är för- och 

nackdelar som finns med arbetet med nivågruppering enligt lärarna (5.3).   

 

Lärarnas attityder till nivågruppering genomsyrade hela intervjuerna. Många av frågorna går 

in i varandra och svaren på detta har tagits från de fem olika kategorierna. På fråga 8 har 

svaren framförallt tagits om vad lärarna anser är motiv till att nivågruppera. Lärarnas svar på 

vad de ser som för- och nackdelar finns under flera kategorier men framförallt har de tagits 

från frågorna 10 – 14.  

 

Citaten är översatta ordagrant och därför förekommer det talspråk i utdragen från lärarnas 

svar. När lärarna pratar om elevernas kunskapsnivåer nämner de uttryck som ”snabba”/ 

”långsamma” elever. De använder även uttrycken ”starka” / ”svaga”.  I denna studie har dessa 

uttryck används. Orden användes för att beskriva elevers grupptillhörighet och de skall endast 

förstås i hur elever presterar i skolan. De används inte som någon värdering utan endast som 

praktiska beteckningar. 

 

5.1 Lärares attityder till nivågruppering 

De fyra lärare som intervjuades har alla erfarenhet av att arbeta med nivågruppering. Om de 

var positiva eller negativa till nivågruppering var inget kriterium för urvalet. Trots detta visar 

det sig att alla tillfrågade lärarna var positivt inställda.  

 

Jag upplever [nivågruppering] som någonting positivt. Om man får välja själv någotsånär som elev 

och inte bli påtvingad någonting. […] Jag tror att det bli lättare för läraren att nå fram till alla 

elever om man har nivågrupperat och att eleverna får ut mer (Intervju 1). 

 



 17 

Lärarna önskar att det skulle finnas resurser för att kunna nivågruppera uppåt i skolan för att 

kunna satsa mer på de starka eleverna. Idag är det fokus på att hjälpa de svaga och att få alla 

elever att nå betyget godkänt. En av lärarna pratar om att hon skulle kunna utmana de starka 

eleverna i större utsträckning än vad hon gör men den möjligheten finns inte. 

 

Överlag tyder det på att lärarna föredrar att arbeta med den starka gruppen vid 

nivågruppering. Lärarna menar att de då får utmana sig själva. 

 

De kommer med lite kluriga frågor man får en utmaning. [Eleverna tar] egna initiativ. Det är ju 

mer utmanade, samtidigt som det är mer jobb (Intervju 2). 

 

5.2 Lärares motiv till nivågruppering   

 

5.2.1 Stora klasser - ett hinder för lärande? 

Lärarnas motiv till att nivågruppera utgår både från lärarnas arbetssituation och elevernas 

kunskapsutveckling. Nivågruppering underlättar för lärarna eftersom de anser att det är svårt 

att undervisa en sammanhållen klass5 där det finns ett stort spann mellan elevernas kunskaper. 

Det blir även lättare för lärarna att individualisera i en nivågrupperad grupp. Ytterligare ett 

motiv är stora klasser: 

  

 … Den här 8:an jag talade om med 32 elever, då tycker jag att det är helt nödvändigt att 

nivågruppera. Det är ju alldeles för många för en lärare. Jag tror man vinner mycket på det … i alla 

fall att ha dessa grupperingar ett tag (Intervju 4).  

 

 När jag stod vid katedern så var det på något sätt hanterbart. […] Det blev omöjligt när alla skulle 

göra olika saker. Jag höll på att rätta mig till döden. Jag orkade inte… och då hade jag ändå en 

sammanhållen grupp, men jag ansåg att… eller jag trodde att jag hade alla med mig på nåt sätt. 

[…] [Eleverna] skulle göra olika saker. Jag tycker nog att det är lättare att om man har delat in 

eleverna efter prestationer så kan man mer göra saker tillsammans (Intervju 2). 

 

Dessa citat visar på svårigheterna som lärarna ser med att undervisa stora 

klassammansättningar. Med andra ord anser lärarna att elevvariation6 kan vara ett hinder för 

lärande. Trots detta svarade lärarna inte lika självklart på den konkreta intervjufrågan ”Är 

                                                 
5 En klass utan nivågruppering 
6 Med elevvariation menas elevers olika kunskapsnivåer inom en och samma klass. Detta klargjordes under 
intervjuerna. 
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elevvariation ett hinder för lärande?” De menade att elevvariation både kunde vara en fördel 

och en nackdel för lärandet. I en sammanhållen klass kan de starka eleverna lyfta de svaga 

eleverna och det är denna faktor som lärarna hävdar försvinner vid nivågruppering. Samtidigt 

ser lärarna ett problem med sammanhållna klasser eftersom de starka eleverna inte får någon 

utmaning och stimulans. Nivågruppering gör det lättare att anpassa undervisningen efter 

eleverna och det är även enklare att individualisera eftersom eleverna är på samma nivå 

menar lärarna.   

 

5.2.2 Nivågruppering ökar elevers självförtroende 

Ett annat motiv som en av lärarna tar upp var att de svaga eleverna i en sammanhållen klass 

kan känna sig mycket sämre än de andra och att de då kan få dåligt självförtroende. Om dessa 

elever gått i en nivågrupperad grupp hade dessa nivåskillnader inte alls varit lika tydliga. 

Samtidigt kan jämförelsen med starka elever vara någonting positivt eftersom det kan sporra 

dem att försöka prestera ännu bättre. 

 

 Det är så förödande att alltid vara den absolut sämsta och så finns det alltid någon i varje klass […] 

som är jätteduktig som efter varje prov säger ”åh gud vad dåligt det gick, jag hade 10 fel” eller 

något sånt där och för de andra och sitta och höra det är inte alls bra (Intervju 2).  

 

5.2.3 Nivågruppering synliggör alla elever 

Citatet nedan handlar om arbetet med nivågruppering och läraren diskuterar vikten av att 

uppmärksamma och tillgodose alla elevers behov.  

 

 … Vi tycker att vi kan hjälpa eleverna på bästa sätt. Att vi hinner se alla elever som behöver hjälp i 

första hand, men även dem som är duktiga och behöver ha större utmaning. Vi ser även dem då, 

det är lättare än att man kanske har en vanlig klass med olika elever i. Då blir det lätt att man ser 

dem svaga bara. Dem som är duktiga får jobba själva hela tiden utan större utmaning (Intervju 3). 

 

Läraren anser att ett motiv till nivågruppering är först och främst för att hjälpa de svaga 

eleverna. I Lpo 94 står det att läraren skall stimulera och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter. Det stämmer överens med vad läraren diskuterar. Nivågruppering behövs för att 

alla elever skall synas och för att de ska få möjlighet att ta plats. Innebär det då att 

nivågruppering kan leda till ett mer demokratiskt klassrum?  
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Ytterligare ett motiv som en lärare anger för att nivågruppera är att de kommunala skolorna 

måste möta konkurrensen från friskolorna. Friskolorna erbjuder olika nivåer för eleverna och 

har profiler som lockar eleverna menar läraren. 

 

5.2.4 Tiden räcker inte till för lärare 

I sammanhållna klasser uppger lärarna att de inte har tid att se till alla elevers behov. Det är 

de svaga eleverna som tar mest tid och de starka eleverna lämnas för de klarar sig ändå.  

 

 … Vi måste också ta vara på begåvningen. Ibland har jag en känsla av att svenska skolan i en 

herrans massor av år har ägnat sig åt att kapa topparna. Att många säger att ”de är så duktiga att de 

klarar sig i alla fall”. Ok, de klarar sig i alla fall men de kanske skulle ha kommit oerhört mycket 

längre om de hade fått mer uppmärksamhet (Intervju 2). 

 

Är det demokratiskt att låta de starka eleverna stå tillbaka och inte ge dem några utmaningar i 

sammanhållna klasser? Enligt denna lärare framstår det att ingen elev får vara bättre än någon 

annan.      

 

 För att som lärare orka med skolarbetet och sitt jobb så tror jag att [nivågruppering] är ett måste. 

Det är väldigt mycket planering och hålla reda på vad alla gör och sånt. Har man då flera ämnen så 

blir det väldigt mycket arbete (Intervju 3). 

 

 Det är lättare för läraren och tar mindre tid […] eleverna får mera tid om man nivågrupperar så 

man har mindre spann på elevernas kunskaper. Både lärare och elever skulle vinna på det (Intervju 

1).  

 

Tidsaspekten är också ett motiv som lärarna pratar om. En lärare anser att hon har mycket 

annat att göra än att just undervisa. Hon menar att lärare ska försöka få det så enkelt som 

möjligt med undervisningen. Planeringsarbetet underlättas i en nivågrupperad grupp. Om det 

är som lärarna påstår att det är för ont om tid för det övriga arbetet, kan problemet lösas på 

något annat sätt än att nivågruppera?  

 

5.3 För- och nackdelar med nivågruppering 

 

5.3.1 För- och nackdelar för lärare med nivågruppering 

Alla fyra lärare som intervjuades anser att det är en stor fördel för dem att ha nivågrupperade 

grupper. Deras arbete underlättas och de har lättare att göra planeringar, strukturera sitt arbete, 
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hålla ordning på material och det blir mindre stressigt. En av lärare uttrycker sig på följande 

sätt om nivågruppering: 

 

 Jag ser inga nackdelar för mig som lärare […] Mitt jobb blir lättare om jag har en mer homogen 

grupp (Intervju 1).  

 

Samtidigt som en lärare är väldigt positiv till nivågruppering eftersom det underlättar hans 

arbete nämner han nackdelar med nivågruppering. Han menar att det inte alltid blir en 

utmaning för läraren i nivågrupperade grupper. I sammanhållna klasser måste läraren vara 

mer kreativ och anpassa undervisningen så att alla elever hänger med. Han nämner ytterligare 

ett problem med nivågruppering:  

 

 Den snabba gruppen är för läraren den mest utmanade. Medan den svaga gruppen kan vara 

frustrerande om man inte får dem att förstå. Eleverna påverkar hur man mår. Det märker jag på 

min kollega som har den svaga gruppen. Läraren kommer ner efter lektionen och är jättefrustrerad 

(Intervju 3).  

 

Även en annan lärare närmar sig denna problematik och menar att i nivågrupperade grupper 

kan det bli lite ”segt” för läraren som arbetar med den svaga gruppen. Lärarna i studien 

beskriver att nivågruppering som arbetssätt är positivt för dem. Trots detta anser vi att den 

negativa aspekten som en del av dem tar upp har en stor betydelse eftersom problematiken 

inte bara angår lärare, utan även elever. Påverkas elever av lärares inställning till arbetet med 

den svaga gruppen? 

  

5.3.2 För- och nackdelar för starka7 elever med nivågruppering  

I intervjuerna framkom det tydligt att lärarna även ser många fördelar för eleverna med att 

grupperas efter nivå. De tycker att både lärare och elever vinner på nivågruppering. 

Fördelarna som lärarna ser för de starka eleverna är att de slipper bli sinkade, de får arbeta 

snabbare och de blir inte lika lätt uttråkade. De starka eleverna får dessutom möjlighet att 

arbeta med lite svårare uppgifter och får mer stimulans. I intervjuerna tog inte lärarna upp att 

det finns några nackdelar med nivågruppering för de starka eleverna.  

 

5.3.3 För- och nackdelar för svaga elever med nivågruppering  

Lärarna ser en hel del fördelar med nivågruppering för de svaga eleverna:  
                                                 
7 Se sidan 1 för förklaring av begreppen svaga/starka elever. 
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De svaga får finna sig mer tillrätta i en grupp där inte alla de duktiga är med. De blir helt andra 

människor faktiskt. Vågar mer och får större självförtroende (Intervju 4).  

 

Enligt lärarna kan de svaga eleverna känna sig duktiga och slippa känslan av att vara sämst. 

De har möjlighet att arbeta i sin egen takt och en lärare tar upp att eleverna tycker att det är 

lugnt och skönt i en mindre grupp. I dessa grupper har läraren tid att hjälpa eleverna, ge dem 

extra stöd och motivera dem.   

 

Nackdelar och risker som lärarna diskuterade var att de svaga eleverna inte kan få någon 

draghjälp av andra elever när de är på ungefär samma kunskapsnivå. En lärare menade att de 

svaga kanske inte får någon utmaning eftersom de inte kan ”tävla” mot andra elever. 

Elevernas förväntningar och krav på sig själva påverkas av vilken grupp de arbetar i.   

 

… De ställer sådana förväntningar på sig själva. ”Jag är i den gruppen som läser långsammast” 

[…]. ”Jag behöver inte lära mig det där för att jag går i den här gruppen.” (Intervju 3). 

 

En lärare tog upp ett exempel från en sammanhållen klass. De starka eleverna uppmuntrade 

de svaga så att de gjorde bra ifrån sig. Hade de svaga eleverna däremot gått i en grupp där de 

fick extra hjälp menade läraren att eleverna troligtvis inte skulle klara att få betyget godkänt. 

 

Lärarna ansåg att det är viktigt att eleverna själva (eller med hjälp av lärare) får välja vilken 

av de nivågrupperade grupperna de skall arbeta i. En nackdel med nivågruppering för de 

svaga är att de kan känna sig utpekade om de plockas ut ur den sammanhållna klassen. 

Eleverna kan känna att de inte duger och detta är inte bra. Det kan leda till att eleverna inte 

vill gå i en grupp och därmed lämna klassen. Ytterligare ett problem med dessa grupperingar 

är att de får öknamn som till exempel ”CP-gruppen”, ”vi som inte är godkända” och ”för oss 

efterblivna”. Eleverna kan bli stämplade av sin grupptillhörighet och de är medvetna om sin 

egen och andra elevers kunskapsnivå. De intervjuade lärarna som arbetade med 

nivågruppering berättade att de försökte undvika dessa öknamn genom att kalla grupperna 

”grupp 1, grupp 2 och grupp 3” eller genom att namnge grupperna efter lärarnas förnamn.  

 

… Jag tror att det kan bli förödande i de grupperna med svaga elever. Det beror väldigt mycket på 

vilka elever man har. En del är sådana som absolut inte vill och bara saboterar för de andra 

(Intervju 2).  
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Citatet ovan visar ett problem som kan uppkomma i de svaga grupperna. Dessa grupper kan 

bestå av elever som är i behov av extra stöd och elever som är till exempel är skoltrötta samt 

inte vill lära sig. Detta kan skapa stora problem för de svaga eftersom de skoltrötta eleverna 

bara förstör och gör det ännu svårare än vad det hade varit i en sammanhållen klass.  

Lärarna pratar mycket om de negativa effekterna av att ha nivågruppering för de svaga 

eleverna. Trots detta svarar lärarna att nivågruppering gynnar både starka och svaga elever 

lika mycket på påståendet ”Nivågruppering gynnar starka elever och straffar svaga elever”. 

En lärare svarade följande: 

 
Absolut inte, nivågruppering vinner alla på tror jag...alla elever (Intervju 1). 
 
 

5.4 Sammanfattning av resultat  

I denna sammanfattning belyses centrala delar som framkommit i resultatet. Ett sammandrag 

görs av de olika områdena som studeras. Denna del har som syfte att leda fram till en 

avslutande diskussion. 

   

I intervjuerna med lärarna framkommer det att alla är positiva till nivågruppering. De önskar 

mer resurser för att få att större möjligheter att nivågruppera, de vill framförallt lägga ner mer 

tid på de starka eleverna. En annan attityd som kom fram vid intervjuerna var att de föredrar 

att arbeta med starka elever vid nivågruppering.  

 

Motiven som lärarna anger för att nivågruppera är svårigheterna med att arbeta med stora 

sammanhållna klasser på grund av elevernas olika kunskapsnivå. Ett annat motiv till 

nivågruppering är att de svaga eleverna kan känna sig sämre än sina klasskamrater när de 

undervisas tillsammans i helklass. Med nivågruppering synliggörs både de starka och svaga 

eleverna. Lärarna menar vidare att de inte har tid att se till elevers behov, men genom att 

nivågruppera får lärare mer tid för planering, undervisning och övrigt skolarbete. Ett sista 

motiv som en lärare pratar om berör konkurrensen mellan skolor. Idag behöver de kommunala 

skolorna konkurrera med friskolor. För att möta detta är nivågruppering en möjlighet för 

kommunala skolan. Detta eftersom friskolorna kan erbjuda olika nivåer som kan locka elever 

att skriva in sig i friskolorna istället.  

 

Resultatet visar att alla lärarna ser en stor fördel med att arbeta i nivågrupperade grupper. De 

nämner bara några negativa aspekter för deras arbete. För de starka eleverna anger lärarna 
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bara fördelar och de ser inte några nackdelar för dessa elever. Nivågruppering för de svaga 

eleverna har både för- och nackdelar. De negativa aspekterna är dock framträdande. Nedan 

sammanfattas lärarnas yttranden om fördelar och nackdelar för dem själva och för eleverna. 

 

 Lärare Starka elever8 Svaga elever 

 

 

Fördelar med 

nivågruppering 

* arbetet underlättas: 

strukturera, planera 

hålla ordning.  

* mindre stress. 

 

* slipper bli sinkade 

av svaga. 

* arbeta i snabbt 

tempo. 

* blir inte uttråkade. 

* mer stimulans och 

svårare uppgifter. 

* arbeta i sin egen 

takt. 

* slippa vara sämst. 

* ökat 

självförtroende.  

* eleverna får mer 

hjälp av läraren. 

 

 

 

Nackdelar med 

nivågruppering 

* blir inte alltid en 

utmaning. 

* segt att undervisa 

bara den svaga 

gruppen. 

    * ingen draghjälp 

från andra elever. 

* förväntningar och 

kraven på sig själva 

sänks. 

* utpekade och 

stämplade. 

* känna sig odugliga. 

* öknamn som ”CP-

gruppen”, ”för oss 

efterblivna”. 

* problem att få 

fungerade grupper 

(svaga och skoltrötta 

i samma grupp). 

 

Tabell 1: För- och nackdelar med nivågruppering enligt lärarna.   

 

 

                                                 
8 Se sidan 1 för förklaring av begreppen svaga/starka elever. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Diskussionen presenterar vi i följande ordning: vi börjar med en metoddiskussion, därefter 

behandlas tankar som har uppkommit under studiens gång. Även nya reflektioner som inte är 

berörda tidigare i arbetet kommer att belysas och resultatet kommer att sättas i relation till 

tidigare forskning. Avslutningsvis har vi ett slutord och sist ger vi förslag på fortsatta studier 

inom nivågruppering. 

 

Syftet med denna studie är att belysa för- och nackdelar med nivågruppering genom att tolka 

hur engelsklärare i klass 7-9 uttrycker sina erfarenheter och uppfattningar i ämnet. De centrala 

forskningsfrågorna i studien behandlar tre områden lärares attityder, motiv samt för- och 

nackdelar med nivågruppering.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Holme & Krohn Solvang (1997) anser att det är av stor vikt att kritiskt granska all 

information, så att informationen blir giltig och pålitlig. Rolf Ejvegård (2003) skriver att för 

att forskningsresultat skall få ett vetenskapligt värde måste undersökningen innefatta 

reliabilitet och validitet. Validitet kan förklaras genom att kunskapen är hållbar och giltig. 

Med andra ord att den bör mäta vad den avser att mäta. Resultaten av en valid undersökning 

skall vara välgrundade men också hållbara för kritisk granskning (Thomsson 2002). 

Reliabilitet anger enligt Ejvegård (2003) användbarheten och tillförlitligheten av ett 

mätinstrument och dess måttenhet.  

 

Begreppen validitet och reliabilitet strider ibland emot varandra. Låg reliabilitet sänker 

validiteten, men däremot behöver inte hög reliabilitet öka validiteten. Även om de uppgifter 

som samlats in är tillförlitliga behöver de inte nödvändigtvis påverka användbarheten. 

Korrekta, men oväsentliga uppgifter är därför ointressanta för undersökningen. I 

forskningssammanhang ställs i regel större krav på reliabiliteten medan 

vardagsundersökningar är mer fokuserade på validiteten (Kylén 2004). 

 

I denna studie var det av betydelse att det fanns giltighet och pålitlighet i resultatet för att det 

skall vara ett vetenskapligt värde. För att höja validiteten i studien var vi noggranna när vi 

framställde våra intervjufrågor, för att få svar på det vi avsåg att fråga om. Intervju som metod 

anser vi var ett bra tillvägagångssätt. Detta på grund av att vi fick uttömmiga svar under 
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intervjuerna. Vi bedömer att lärarnas svarar blev så bra eftersom frågorna var tydligt 

framställda, vi hade ett lagom stort antal intervjufrågor samt att vi hade en halvstrukturerad 

intervju. Vid intervjuerna fanns det möjlighet att ställa följdfrågor vid oklarheter eller om det 

var något som vi ville att lärarna skulle utveckla.  

 

Alla lärarna var verbala och hade inte några problem med att uttrycka sig. Dessutom gjorde vi 

ett ställningstagande, innan vi sökte upp lärare, att välja de som är väl insatta i de pågående 

debatterna om nivågruppering. Detta kan ha medfört att intervjuerna fungerade bra och att 

intervjuerna hade flyt. Genom att få svar på intervjufrågorna kunde vi efter analysarbetet 

svara på forskningsfrågorna som leder fram till vårt syfte med denna studie.  

 

Vi är dock medvetna om att reliabiliteten i denna studie möjligtvis inte är den högsta eftersom 

vi endast intervjuade fyra lärare. Vidare kan det vara svårt att upprepa studien och få exakt 

samma resultat. Vi utförde intervjuerna i lärarnas personalrum samt hemma hos en av lärarna. 

En begränsning som uppkom vid transkriberingarna av intervjuerna var störande 

bakgrundsljud av till exempel andra lärare som befann sig i personalrummet. För att undvika 

detta hade varit bättre att sitta i ett enskilt rum. I kommande avsnitt diskuterar vi resultatet 

som kom fram denna studie.  

 

6.2 Lärares attityder till nivågruppering 

Alla lärare som intervjuades i denna studie är positivt inställda till nivågruppering och de 

menar att detta är ett fördelaktigt undervisningssätt som både lärare och elever vinner på. Det 

stämmer överens med tidigare forskning av lärares attityder till nivågruppering. Dessa studier 

visar att det generellt finns en positiv inställning till denna undervisningsmetod hos lärare 

(Nyström 2003). Vetenskapen ger däremot inga tydliga svar på om nivågruppering är ett 

fördelaktigt arbetssätt. En del studier visar på negativa effekter för elever när de 

nivågrupperas medan andra inte ser några effekter alls (Slavin 1987 i Engström 1996).  

 

Det finns en meningsskiljaktighet mellan vetenskap och lärares åsikter, med andra ord finns 

en skillnad mellan teori och praktik. Vi anser att detta är problematiskt och det är svårt att 

veta vem som har rätt i denna fråga. Är det vetenskapen som har allt empiriskt material eller 

är det lärarna som befinner sig i skolan där nivågrupperingen kan förekomma?  
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En viktig aspekt att ta hänsyn till är dock att lärares utbildningsbakgrund och 

undervisningskontext påverkar deras åsikter om nivågruppering (Dar 1985 i Nyström 2003). 

Lärarna i denna studie har alla erfarenhet av nivågruppering. Detta kan medföra att lärarna är 

positiva till att nivågruppera och det kanske hade sett annorlunda ut om denna studie hade 

undersökt lärare som inte har erfarenhet av nivågruppering. De kunde möjligtvis ha helt andra 

åsikter om detta arbetssätt.   

 

6.3 Lärares motiv till nivågruppering 

Elevvariation är ett av de mest framträdande motiven till att nivågruppera enligt de 

intervjuade lärarna. Lärarna anser att det är svårt att undervisa stora klassammansättningar. 

De uttrycker därmed att variationen av elevers kunskapsnivå är svår att hantera. Detta kan 

bero på vilken syn lärare har på elevers lärande (Harlen & Malcolm 1997/1999). I till exempel 

Japan ses elevvariation som en stor tillgång. I USA ses detta som ett problem och där 

eftersträvas nivågruppering (Nyström 2003).  

 

Vi anser att det även går att dra paralleller till teorier om lärande. I den sociokulturella teorin 

läggs stort fokus på individers deltagande i sociala sammanhang. Kunskap anses framställas, 

upprätthållas och förändras genom att olika individer möts (Lindberg 2005). Kommunikation 

och språkanvändandet är det centrala för lärandet. Elever lär sig genom kunskaper och 

insikter de lånat av andra (Säljö 2000).  

 

Vi antar att lärare med ett sociokulturellt synsätt på lärande inte skulle se elevvariation som ett 

motiv till att nivågruppera. Elever i nivågrupperade grupper har inte samma möjligheter att 

möta elever med olika kunskapsnivåer och lära av varandra. Dock måste poängteras att 

lärarna i denna studie blev mer tveksamma när de fick den direkta frågan om elevvariation är 

ett hinder för lärande. Lärarna menar att elever i nivågrupperade grupper mister en möjlighet 

att lära av varandra. De är samtidigt medvetna om att det är bra för elever att arbeta 

tillsammans. Lärarna antyder därmed att nivågruppering är bra, men vid närmare eftertanke 

anser de att elever behöver mötas även om de är på olika nivåer av kunskap.  

 

Ett annat motiv som en av lärarna tar upp var att de svaga eleverna i en sammanhållen klass 

kan känna sig mycket sämre än de andra och att de då kan få dåligt självförtroende. Detta tror 

vi möjligtvis kan leda till andra negativa effekter som till exempel skolk och mobbing. Om 
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nivågruppering kan stärka eleverna och medföra att elever trivs bättre i skolan anser vi att 

detta kan vara ett relevant motiv till att nivågruppera.  

Ytterligare ett motiv som lärarna tar upp för att nivågruppera handlar om att de svaga eleverna 

får mer möjligheter till att få stöd och hjälp av läraren i nivågrupperade grupper. Forskningen 

som tidigare nämnts gav inget givet svar på nivågrupperingens effekter för elever. Det har 

dock visats sig i studier att det är de starka eleverna som vinner mest på att nivågrupperas. De 

svaga eleverna klarar sig bättre om de undervisas i sammanhållna klasser enligt Slavin (1987) 

i Engström (1996). Lärarna i denna studie tar även upp att nivågruppering synliggör alla 

elever och att lärare i sammanhållna klasser inte har tid för starka elever. Det är svårt att hitta 

en enkel lösning på detta. Enligt läroplanen Lpo 94 skall lärare stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter. Vi anser att detta blir en konflikt eftersom det har 

visat sig att det framförallt är de starka eleverna som tjänar mest på nivågruppering. Samtidigt 

ser vi ett stort problem i att de starka eleverna inte får lika mycket uppmärksamhet av lärarna. 

Vi ställer oss frågan om detta är rättvist och vid närmare reflektion över detta uppkommer 

frågan hos oss som om det är demokratiskt att låta de starka eleverna stå tillbaka och inte ge 

dem några utmaningar i sammanhållna klasser? Självklart ska de som har det svårt stöttas och 

få hjälp, men samtidigt anser vi att starka elever behöver lika mycket uppmärksamhet och 

respons av lärarna. Annars tror vi att det finns en risk för att dessa elever tappar intresset. Hur 

skall lärare göra så att alla elever får samma möjligheter till uppmärksamhet och respons?  

 

Ett sista motiv som lärare anger för att nivågruppera är tidsaspekten. Problemet är att de svaga 

eleverna tar mycket tid från resten av klassen. En annan aspekt som lärarna tar upp är att deras 

arbete inte enbart består av undervisning utan även planering, möten med mera som tar 

mycket tid. De anser att i nivågrupperade grupper får de mer tid till detta. Då motivet till 

nivågruppering enbart är tidsaspekten anser vi att lärare bara utgår från sig själva och sin 

yrkesroll. Vi menar att det bör finnas en balans mellan elevers och lärares behov av 

nivågruppering. Om det är som lärarna påstår att det är för ont om tid för det övriga arbetet, 

kan problemet lösas på något annat sätt än att nivågruppera? En lösning på detta problem kan 

kanske vara att lärare får mer tid till att till exempel planera och att de inte har lika stort antal 

undervisningstimmar.   
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6.4 Fördelar och nackdelar för lärare och elever med nivågruppering 

Lärarna ser många fördelar i sitt eget arbete med att nivågruppera. De anser att de har till 

exempel lättare att planera och undervisa i nivågrupperade grupper. Dock nämner några av 

lärarna en nackdel med nivågruppering för läraren. Det kan bli lite ”segt” och läraren får inte 

samma utmaning när han eller hon undervisar de svaga eleverna. Nyström (2003) tar också 

upp detta och menar att lärare har olika attityder till elever beroende på vilken 

grupptillhörighet de har. De starka eleverna anses ofta vara ambitiösa och intelligenta medan 

de svaga eleverna ofta betraktas som lata och stökiga. Vidare föredrar lärare att undervisa de 

starka eleverna.  

 

Detta anser vi är mycket allvarligt eftersom detta inte bara angår lärare utan även elever. Hur 

påverkas elever av lärares inställning? Märker elever att lärare föredrar att jobba med de 

starka eleverna? Vi undrar om lärarna upplever att det är ”segt” att hjälpa de svaga eleverna 

även när de arbetar i sammanhållna klasser. Om detta är fallet anser vi att det inte är 

nivågrupperingen i sig som är problemet, utan att det handlar om lärares inställning. Det är 

också viktigt att elever känner att lärare ser dem och är intresserade av dem. Om lärare 

föredrar att undervisa de starka eleverna tror vi att det kan finnas en risk att de svaga eleverna 

tappar lusten att lära och inte trivs i skolan. I en studie av Ireson och Hallam (2005) tas detta 

upp. Elever som känner sig accepterade är mer positivt inställda till skolan, sina lärare och 

arbetet i klassrummet. Det har också visat sig att de elever som upplever att lärarna stöttar 

dem får ökad motivation att prestera bättre i skolan. Ireson och Hallams studie poängterar 

vikten av lärarens roll när det gäller att stötta och motivera alla elever, både de starka och de 

svaga.  

 

För- och nackdelarna för både starka och svaga elever som lärarna tog upp stämmer relativt 

bra överens med tidigare forskning som gjorts av Engström (1996), Wallby m fl (2001) samt 

Nyström (2003). Dock skiljer sig denna studie när det handlar om de starka eleverna, det har 

framkommit i tidigare studier, att dessa elever kan känna sig stressade i nivågrupperade 

grupper. De intervjuade lärarna i denna undersökning ser enbart fördelar för starka elever och 

de ser inte några nackdelar för dessa elever. För de svaga eleverna anger lärarna både för- och 

nackdelar vid nivågruppering men de negativa aspekterna är dock framträdande. 

Nivågruppering gynnar alla enligt lärare, men för svaga elever finns många nackdelar. Vad 

beror det på? Kanske är det så att lärarna anser att de negativa aspekterna som de tar upp är av 
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liten betydelse, så att fördelarna väger upp för de svaga eleverna. Vi anser att så är inte fallet. 

När vi tittade närmare på vad lärarna anger som för- och nackdelar med nivågruppering för de 

svaga kom vi fram till att många av de nackdelar som tas upp påverkar individen och är av en 

psykologisk karaktär. Det handlar om att svaga elevers identitet påverkas. De kan känna sig 

stämplade, utpekade, odugliga och deras förväntningar på sig själva sänks. Lärarna tar också 

upp att det förekommer öknamn som till exempel ”CP-gruppen” och ”för oss efterblivna”. 

Dessa nackdelar anser vi är av så stort allvar att det är svårt att väga upp med fördelarna. 

Speciellt när fördelarna är av en annan karaktär än de psykologiska faktorerna och handlar till 

exempel om att elever får arbeta i egen takt och får mer hjälp av lärare. Detta kan aldrig väga 

upp nackdelarna som att elever känner sig stämplade eller utpekade. Lärarna nämner dock en 

fördel för svaga elever och det är att de får ökat självförtroende i nivågrupperade grupper. Vi 

menar att lärarna är lite motsägelsefulla då de pratar om att svaga elever får ökat 

självförtroende. Svaga elevers självförtroende sänks troligtvis när de känner sig till stämplade 

och utpekade anser vi.    

 

En nackdel som lärarna tar upp är att svaga elever blir stämplade när det finns nivågruppering. 

Vi menar att denna problematik kan uppstå även i sammanhållna klasser. Svaga elever kan 

känna sig utpekade och sämst även i en klass med stor kunskapsvariation. Är kritiken mot 

nivågruppering rätt? Eller är det ett sätt för att undvika att ta tag i det riktiga problemet? Vi 

anser att skolan bör arbeta med elevers attityder och bemötande. Svaga elever borde bli 

respekterade oavsett om de går i en sammanhållen klass eller arbetar i nivågrupperade 

grupper.  

 

Ytterligare en nackdel som lärarna tar upp för svaga elever är att den svaga gruppen kan bestå 

av både svaga elever som är i behov av särskilt stöd och skoltrötta elever som förstör 

undervisningen. Detta försvårar de svagas lärandemiljö och de kan få det svårare än om de 

gått i en sammanhållen klass. Vi ser ett samband mellan detta och det Nystöm (2003) tar upp 

om att elever i den svaga gruppen ofta betraktas som stökiga. Det kanske beror på att 

skoltrötta elever utan ambitioner påverkar de svaga negativt så att de också blir besvärliga och 

inte kan fullfölja sitt skolarbete. Detta anser vi kan skapa stora problem eftersom det kan 

finnas svaga elever som verkligen vill lära sig men inte får möjligheter till det på grund av 

stökiga eleverna. Lärarnas tid kan då gå åt till att säga till stökiga elever och hålla ordning i 

gruppen istället för att ge svaga elever uppmärksamhet. Detta var ett av motiven som lärarna 

tog upp. Eftersom nivågruppering synliggör elever och lärare får därmed mer tid för svaga 
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elever. Motivet att se alla elever i nivågrupperade grupper håller inte i den svaga gruppen om 

den innefattar både svaga och skoltrötta elever.     

 

6.5 Svårtolkade styrdokument 

Enligt Nyström (2003) får lärare inte något stöd från skolmyndigheter och samhället för att 

använda sig av nivågruppering. Vi anser att detta gör det svårt för lärare i arbetet med dessa 

grupperingar. Skolan har decentraliserats och därmed får de själva bestämma hur 

undervisningen skall utformas. Det finns inga direktiv om nivågruppering i den nu gällande 

läroplanen (Lpo 94). Det är enligt oss bra att det är upp till skolor att själva bestämma hur de 

skall organisera undervisningen men styrdokumenten kan vara utformade på ett tydligare sätt 

då det gäller nivågruppering. När styrdokument är otydliga menar vi att det kan finnas en risk 

att skolor nivågrupperar på ett sätt som missgynnar elever.  

 

Vi anser att nivågruppering kan vara vanligare än vad man tror. Lärare kanske försöker dölja 

att de faktiskt använder detta arbetssätt för att de inte får tillräckligt stöd. Det fanns en tendens 

hos några lärare som intervjuades att de inte kände sig stöttade från omgivningen. Vi 

uppfattade att en av lärarna tror att de inte får nivågruppera. Skollagen tar inte upp att lärare 

inte får använda nivågruppera, istället står det att den grundläggande utbildningen skall vara 

densamma för alla, men den behöver byggas upp på skilda sätt för att möta olika individer 

(SOU 1961:330). Följande citat visar lärarens osäkerhet till användandet av nivågruppering. 

 

Jag har […] engelska också, och där har vi nivågrupperat med det vet inte eleverna om. Man får ju 

inte göra [nivågruppering] egentligen, men vi har sagt det… (Intervju 1). 

 

Att dölja nivågruppering i skolan anser vi är märkligt. Vi menar att det är omoraliskt att dela 

in elever i grupper utan att eleverna vet om att de är det. Samtidigt förstår vi lärarnas situation 

och att det inte är lätt när de inte blir stöttade av föräldrar och samhället. Lärarna gick i 

försvarsställning och poängterade redan i början av intervjuerna att de är positiva till att 

nivågruppera. Kan detta bero på att de är vana vid att försvara sig då de pratar om denna 

arbetsmetod?   
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6.6 Slutord  

Om skolan vill arbeta med nivågruppering anser vi att det är oerhört viktigt att lärare gör en 

grundläggande planering innan grupperingarna görs. De bör tänka på att inte göra situationen 

sämre för svaga elever. Vi tror också att det är viktigt att utgå från sammanhållna klasser men 

arbeta med nivågrupperingar periodvis. Det är även bra med flexibla grupper där eleverna 

själva väljer grupp. I Skollagen står det att ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras 

utbildning utformas” (SFS 1985:1100 kap 4, 2 §) och detta ger stöd i argumentet att eleverna 

skall få välja grupp. Lärare måste vara motiverade och beredda på att jobba med både starka 

och svaga elever.  

 

Det borde finnas en balans mellan fördelarna och nackdelarna för lärare samt starka och svaga 

elever. Vi menar att skolledning och lärare hela tiden måste reflektera över följande fråga. Är 

nivågruppering till för elevernas eller lärarnas skull? 

 

6.7 Förslag till fortsatt forskning  

Brian Jackson (1964) i Susan Hart (1996) menar att det är samhället, snarare än skolan som 

stämplar elever efter deras kunskapsnivåer. Genom dessa beteckningar behandlas elever olika 

av omgivningen. När elever blir sorterade i olika grupper medför detta, enligt Jackson, 

konsekvenser för elevers långsiktiga utveckling. Det som förväntas av eleverna blir 

självuppfyllande profetior. Detta anser vi går att relatera till nivågrupperingsdiskussionen. Är 

det vi själva som skapar ”svaga och starka” elever? Vi menar att det är en betydelsefull fråga 

och detta område kan vara av relevans för fortsatt forskning om nivågruppering. Hur påverkas 

eleverna av lärares förväntningar och attityder till dem? Ytterligare en aspekt som kan vara 

viktig att studera vidare är vad elever själva anser om nivågruppering och dess konsekvenser. 

Tycker de att denna undervisningsmetod är bra eller dålig? Det kan då vara intressant att 

undersöka vad starka respektive svaga elever anser om frågan. 
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Intervjumanual 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning?  

3. Hur många år har du arbetat som lärare? 

4. Vad innebär nivågruppering för dig? 

5. Finns det nivågruppering på din skola? Om ja, hur ser dessa grupper ut? 

6.  Hur organiserar du engelsk undervisningen? 

 

Erfarenhet av nivågruppering 

7. Berätta om dina erfarenheter av nivågruppering som lärare? 

 

Elevvariation 

8. Vad anser du är motiven till att nivågruppera elever? 

9. Är elevvariation ett hinder för lärande? Varför? 

 

Fördelar  

10. Vilka är fördelarna med nivågruppering enligt dig? 

11. ”Homogena klasser är bäst för både lärare och elever”. Vad anser du om detta 

påstående? (Motivera svaret, varför?) 

 

Nackdelar 

12. Vilka är nackdelarna med nivågruppering enligt dig? (För dig och eleverna) 

13. ”Nivågruppering gynnar starka elever och straffar svaga elever”. Vad anser du om 

detta påstående? (Motivera svaret, varför?) 

 

Undervisningsskillnader 

14. Tror du att gruppklimatet påverkas i nivågrupperade grupper?  

15.  Ser undervisningen olika ut beroende på vilken grupp du undervisar i? 

16. Vad blir konsekvenserna för dig som lärare med att arbeta med nivågruppering? 

17. Tror du att nivågruppering som arbetssätt kommer att öka i framtiden? Om ja, varför? 

Om nej, varför inte? 

 


