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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka grupperingar, såsom nivågruppering och 

intressegruppering, i ämnet idrott och hälsa och om det finns några möjliga paralleller mellan 

dessa grupperingar i ämnet idrott och hälsa.   

I bakgrunden presenteras hur ämnet idrott och hälsa har sett ut genom tiden. Vår tidigare 

forskning tar enbart sin utgångspunkt i nivågruppering eftersom vi inte fann någon forskning 

kring intressegruppering. Den fakta vi presenterar angående intressegruppering kommer från 

en rapport som vi fick ta del av från skolan där intervjuerna gjordes. Skolan har dock valt att 

kalla grupperingen för grupper med intresseval.  

Vårt resultat bygger på kvalitativa intervjuer gjorda med lärare och elever på en 

gymnasieskola i mellan Sverige där de jobbar med intresseval i undervisningen. Resultatet 

visar att de flesta eleverna tyckte om att jobba med intresseval och det främsta argumentet var 

att de fått välja själva. Alla lärarna var överens om att det blivit en förändring i 

undervisningen till det bättre efter att de valt att jobba utifrån intresseval. Lärarna ville inte se 

deras form av gruppering som någon form av nivågruppering men det var dock några elever 

som tog upp att det ibland kunde verka som det. Varken eleverna eller lärarna såg några 

direkta nackdelar med undervisningsmetoden. Det som framkom bland eleverna var att de i 

någon grupp var för många och i en annan för få. Det som lärarna framhöll som en viktig 

aspekt att arbeta med intresseval var att det behövs mycket planering och tillgång till lokaler 

då det kan handla om att ha upp till fem grupper igång samtidigt.          
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1. Inledning 
Den pedagogiska utmaningen, i idrott och hälsa, är att hitta aktiviteter som stimulerar och ger 

en positiv upplevelse som flickor och pojkar kan bygga vidare på och utveckla. En akilleshäl i 

idrottsämnet är att det kan ta död på barnets och varje människas lust att röra sig. Skolan är 

många gånger kvar i kollektiva undervisningsformer, schemabunden undervisning, 

traditionell ämnesundervisning och betygskriterier som mäter fysiska prestationsresultat. 

Skolans arbetsformer avskräcker många barn och ungdomar från fysiska aktiviteter eftersom 

situationen upplevs som tvång med närvarokontroll, kollektivism och betygsfixering i stället 

för lust till lärande (Skolverket 2001).  

Björn Sandahl (2004) skriver ett kapitel i boken Mellan Nytta och Nöje som heter Ett ämne 

för vem? I kapitlet skriver han att idrottslärarkåren har en stark koppling till föreningsidrotten, 

vilket visats i flera studier. Han skriver även att det inte är orimligt att anta att lärare och vissa 

elever, troligtvis de som är aktiva inom föreningsidrotten, driver undervisningens innehåll mot 

de aktiviteter som intresserat dem själva. Vilket skulle leda till att de som är inaktiva på 

fritiden, för vilka idrottsundervisningen från början skapade för, också är de som har minst att 

säga till om gällande ämnets utformning. Sandahl ställer sig frågande till huruvida ämnet med 

den utformning det har idag skulle intressera en individ som inte redan sökt sig till 

föreningsidrottens gemenskap. Om ämnet idrott och hälsa ska kunna fullgöra sin uppgift och 

bevaka de elever som inte är aktiva på fritiden kanske ämnet måste finna nya 

verksamhetsformer, skriver Sandahl (2004).   

Vi som blivande lärare i ämnet idrott och hälsa vill sträva efter att eleverna skall kunna känna 

att de vill och kan vara med på idrotten och prestera utifrån sina egna förutsättningar. Utifrån 

egna erfarenheter från VFU, verskamhetsförlagd utbildning, har vi märkt att många elever har 

attityden att ämnet idrott och hälsa inte är ett ämne de behöver prioritera. Vi tycker det är dags 

för en förändring i ämnet idrott och hälsa och vi tror inte att förändringen behöver ske i 

undervisningsinnehållet. Det är dags att börja jobba med olika grupperingar av eleverna, för 

att få mer homogena grupper. Två förslag till grupperingar är att jobba utifrån nivåskillnader 

eller elevers intresse.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka grupperingar i ämnet idrott och hälsa.   

Frågeställning 

Vilka fördelar och nackdelar finns med nivågruppering och intresseval?  

Vilka tänkbara paralleller finns mellan nivågruppering och intressevalsgruppering?                                 
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1.2 Disposition  
I bakgrunden presenteras historik och styrdokumenten för ämnet idrott och hälsa. I 

bakgrunden presenteras även vårt teoretiska perspektiv och vad tidigare studier säger om 

nivågruppering samt intressegruppering. Under tidigare studier har vi valt att göra följande 

underrubriker: GEM-projektet, Presentation av rapporten (som kommer från skolan vi gjorde 

våra intervjuer på) och Undervisning med nivågruppering. I bakgrunden förklaras även 

begreppen nivågruppering, diffrentiering och intresseval.  

Metodologiska överväganden och metod presenteras i kapitel tre. Detta kapitel presenteras 

med följande underrubriker under delen kvalitativintervju: Etiska överväganden, Urval, 

Reliabilitet och validitet, undersökningens planering och genomförande samt Transkribering 

och analys av intervjun.   

Resultatdelen börjar med ett avsnitt som har rubriken Presentation av skolan och 

respondenter. När intervjun sedan presenteras görs detta med lärarintervjun för sig och 

gruppintervjun med eleverna för sig. Dessa presenteras i följande teman: Arbeta med 

intresseval, Pedagogiska aspekter, Paralleller mellan intresseval och nivågruppering samt 

Inställning och motivation  

Diskussionsdelen är uppdelad i tre olika avsnitt: resultatdiskussion, metoddiskussion och 

diskussion kring val av teori. I resultatdiskussionen diskuterar vi kring fördelar och nackdelar 

med nivågruppering och intressegruppering och ställer dessa i relation mot vår studie kring 

intresseval. I metoddiskussionen tar vi upp hur vi tänkt när det gäller val av metod samt 

eventuella faktorer som påverkat vårt resultat. Till sist diskuterar vi kring vårt val av teori, vad 

som varit oss till hjälp och vad som varit till vår nackdel.      
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer historien i ämnet idrott och hälsa i Sverige presenteras. I kapitlet tar vi 

även upp styrdokumenten från Undervisningsplan 1955 till Läroplanen för grundskolan 1980 

för att sedan skriva om dagens styrdokument, skollagen, läroplanen och kursplanen. Här 

presenteras även vårt teoretiska perspektiv som vi tagit från Lev Vygotskijs tankar kring hur 

utveckling och intresset påverkar vår kunskapsutveckling. Efter detta följer en 

begreppsförklaring på nivågruppering, differentiering och intressegruppering. Kapitlet 

avslutas med tidigare studier kring nivågruppering och intressegruppering. Den enda studien 

vi har hittat om intressegruppering är en rapport gjord av skolan vi var och genomförde våra 

intervjuer på. Vi har valt att referera till denna rapport men skriver inte med den i 

referenslistan då rapportens namn kan avslöja vilken skola vi varit på. Rapporten finns dock i 

författarnas förvar.   

2.1 Historia - Ämnet idrott och hälsa i Sverige 

Det var Per Henrik Ling (1776-1839), som under första delen av 1800-talet lade upp riktlinjer 

till ett gymnastiksystem som kom att kallas Linggymnastiken (Claes Annerstedt 1991). Det 

Lingska gymnastiksystemet var utbrett och under lång tid det som dominerade i de svenska 

skolorna. Ryssland, England, Japan, Belgien, Frankrike och Argentina var några länder som 

även använde sig av detta system. Grunden för linggymnastik var ett samband mellan 

vetenskap och fysisk fostran. Även om det var PH Ling som lade grunden så var det först på 

1860-talet som sonen Hjalmar Ling, färdigutvecklade och dokumenterade systemet (Claes 

Annerstedt 2001).   

I boken Idrottslärarna och idrottsämnet skriver Annerstedt (1991) att Ling i sina två böcker 

Förslaget (1820) och Gymnastikens allmänna grunder (1840) delade upp gymnastiken i fyra 

olika discipliner, vilka kom att ligga till grund för gymnastikundervisningen i vårt land en bit 

inpå 1900-talet. Vi väljer att citera det Annerstedt skriver om Lings olika discipliner.   

Pedagogisk gymnastik, förmedelst hvilken menniskan lär sig att sätta sin kropp under 

sin egen vilja.  

Militärgymnastik, hvari menniskan söker, förmedelst ett yttre ting d. v. s vapen, eller 

medelst sin egen kroppsliga kraft, under sin vilja, sätta en annan yttre vilja. 
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Medikalgymnastik, hvarigenom menniskan antingen medelst sig sjelf, i passande 

ställning, eller medelst andras biträde och inverkande rörelse, söker lindra eller 

öfvervinna de lidanden, som uppstått i hennes kropp, genom dess abnorma 

förhållanden. 

Ästetisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådligöra sitt inre 

väsen, tankar och känslor (Annerstedt 1991 s.85-87).  

Annerstedt (1991) menar vidare att det utifrån hans historiska analys av denna tid går att 

urskilja ett antal faser, etableringsfasen, militära fasen, stabiliseringsfasen, brytningsfasen, 

fysiologiskafasen och osäkerhetsfasen. Vilka Annerstedt (1991) beskriver på följande vis:  

Den första fasen kallades som sagt etableringsfasen och den här fasen varade mellan 1813-

1860. Här gjordes ett försök till att införa obligatorisk fysisk fostran, efter att gymnastiklärare 

utbildningen startades 1813. Under denna tid fanns det dåligt med material, gymnastiklokaler 

samt dåligt med utbildade gymnastiklärare. Det fanns heller inget större intresse från 

politikers eller allmänhetens sida att satsa på gymnastiken. Det var medikal- och delvis 

militärgymnastik som dominerade undervisningen och målet med undervisningen var att 

behandla barnen. Det fanns inga läroböcker att tillgå och hela perioden styrdes av Per-

Henrik Lings tankar.  

Andra fasen kallas militära fasen, 1860-1890, här kom skolgymnastiken att förknippas med 

soldatträning och detta medförde att flickornas undervisning blev helt försummad. 

Undervisningen bestod av gymnastik i klassrum och övningar på skolgården. Denna period 

innebar ett högre intresse för pedagogisk gymnastik där Hjalmar Ling hade beskrivit 

dagövningar som skulle följas till punkt och pricka.  

Den tredje fasen varade mellan 1890-1912 och hette stabiliseringsfasen. Det var först nu som 

ämnet stabiliserades och legitimerades samt att de materiella villkoren blev bättre under den 

här perioden. Ämnets innehåll kom att förändras och de militära inslagen minskade. Det 

utbildades fler kvinnliga idrottspedagoger vilket bidrog till att flickornas gymnastik började 

komma igång.   
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Brytningsfasen var den fjärde fasen och pågick under 1912-1950. Under den här fasen började 

de Lingska dagövningarna alltmer ifrågasättas men det var fortfarande de som dominerade i 

ämnesinnehållet. Idrott, lek och spel kom att ta över undervisningen. Nu ändras namnet från 

gymnastik till gymnastik med lek och idrott. Gymnastikbegreppet hade förändrats från att bara 

utöva Lings övningar till ett begrepp som omfattade många olika aktiviteter.     

Femte fasen, fysiologiska fasen, varade mellan 1950-1970 och nu blev ämnets veteskapliga 

bas den fysiologiska forskningen. Lek idrott och musik fick stort utrymme i undervisningen. 

Ämnesinnehåll blev mer konditionsinriktat och ergonometerscykeltest av eleverna blev 

vanligt. Gymnastiklärarens huvuduppgift var att försöka få eleverna att svettas.   

Sjätte och sista fasen kallas osäkerhetsfasen och den började 1970 och pågår än idag. Nu har 

ämnet bytt namn från gymnastik till idrott och hälsa, därmed har målsättningen vidgas och 

ämnet ska nu bidra till elevernas fysiska, psykiska, sociala och estetiska utveckling. Ämnet 

har fått ett bredare innehåll, det ska täcka allt från färdigheter till ekologiska samband. 

Samundervisning infördes och motiverades med att det skulle öka jämställdhet mellan könen. 

Lärarna kom att bli mer splittrade och osäkra på ämnets målsättning och innehåll.   

Sammanfattningsvis har ämnet genomgått stora förändringar genom tiden. Från att till en 

början vart inriktat på att fostra eleverna och i stort sett försumma tjejernas deltagande till att 

arbeta för jämställdhet. När det gäller grupperingarnas förändring genom tiderna så är det 

främst grupperingar mellan de olika könen. Ämnet har gått från att endast tillåta männen att 

medverka till att låta kvinnorna bli undervisade i ämnet. Samt att det även senare kom att bli 

samundervisning för att öka jämställdheten mellan könen. När det gäller innehållet i ämnet 

har det gått från den Lingska gymnastiken till att idag behandla färdigheter till ekologiska 

samband. I takt med att ämnets innehåll ändrats har även namnet kommit att förändrats.  

2.2 Styrdokumenten från U55 till Lgr -80  

1955 års undervisningsplan, U55, hade som mål att tillfredsställa ett naturligt rörelsebehov, ge 

rekreation, träna samarbetsförmåga och att skapa förståelse för kroppsövningar och 

friluftslivets betydelse för sund livsföring. Undervisningsplanen betonade individualisering 

och självverksamhet samt att ämnet skulle ha socialt fostrande uppgifter. Det var inte samma  
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mål för flickor och pojkar, flickorna skulle utveckla estetiskt rörelsesätt och pojkarna styrka 

och smidighet (Annerstedt 2001).   

Det dröjde inte mer än sju år innan det kom ett nytt styrdokument Lgr 62, läroplan för 

grundskolan. I Lgr 62 fick ämnet reducerat antal idrottstimmar med nästan 50 %. 

Målsättningen med ämnet blev bredare och nu skulle ämnet medverka till barns allsidiga och 

harmoniska utveckling samt att höja deras allmänna prestationsförmåga. Fortfarande 

betonades att ämnet hade till uppgift att fostra eleverna socialt. Lärarna hade nästan ingen 

frihet då det fanns detaljerade anvisningar om vad ämnet skulle innehålla och hur det skulle 

genomföras (Annerstedt 2001).   

Nästa steg i utvecklingen av ämnet kom i nästa läroplan, Lgr 69, det var först i den här 

läroplanen som elevers psykiska och fysiska handikapp bejakas. Ordet fostran byttes ut och 

det talades istället om elevernas fysiska, psykiska och estetiska utveckling. En större 

individualisering skulle komma till stånd genom att ta hänsyn till elevernas egenart och 

förutsättningar. Detta skulle uppnås då gymnastikens övningar delades in i en grundkurs, 

gemensam för alla elever, och en överkurs som anpassades efter elevernas förutsättningar och 

intresse (Annerstedt 2001).   

Drygt elva år senare kom ytterligare en ny läroplan, Lgr 80. Här fick ämnet ett nytt namn som 

blev Idrott. Ämnet skulle dessutom börja verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Till 

skillnad från tidigare skulle pojkar och flickor undervisas tillsammans. Ämnet blev mindre 

uppstyrt, så lärarna fick större frihet att utforma sin undervisning, samt att det nu skulle 

medverka till att utveckla elevens psykiska, fysiska och sociala utveckling (Annerstedt 2001).  

Även i styrdokumenten kan det urskiljas former av grupperingar. Först i U55 där det var olika 

mål för flickor och pojkar, vilken kan ses som en könsgruppering. I Lgr 69 delades eleverna 

in i grundkurs och överkurs och detta kan ses som en form av prestationsgruppering. I Lgr 80 

gick de ifrån prestationsgrupperingar och könsgrupperingar för att öka jämställdheten mellan 

könen.   
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2.3 Dagens styrdokument: Skollagen, Läroplan, Kursplan 

Skolverkets definition av skollagen är att den lagen anger övergripande mål för 

skolverksamheten samt riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagen finns 

även bestämmelser för vilka grundläggande krav som ställs på kommunerna. Där finns också 

bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, exempelvis skolplikt och rätten till 

utbildning. I en av bilagorna till skollagen finns det en timplan som anger den tid som varje 

elev har rätt till lärarledd undervisning (Skolverket a 2008).  

Ett av styrdokumenten gymnasieskolan har idag är Läroplanen för det frivilliga skolväsendet 

1994. Genom denna anger regering och riksdagen de grundläggande värden som skall prägla 

skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som ska gälla. Läroplanen för det frivilliga 

skolväsendet 1994 förkortas ofta till Lpf 94. I kursplaner och betygskriterier (2000) står det 

skrivet att dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav som staten ställer på 

utbildningen i olika ämnen. Annerstedt (2001) skriver att i den här läroplanen bytte ämnet 

namn igen till idrott och hälsa. Betoningen på elevers idrottsliga färdigheter minskade och 

friheten för lärarna ökade ytterligare när det gäller arbetssätt, tidstilldelning och innehåll. 

Annerstedt (2001) skriver även att skolan nu går från centralisering till decentralisering, vilket 

innebär att makten omförflyttas från staten till kommunerna. Nu är det kommunerna som 

bestämmer över sina skolor, vilket gör att det kan skifta ganska mycket mellan skolor i olika 

kommuner bl. a. uppbyggnad av undervisning och hur de fördelar resurser.   

Kursplanerna i allmänhet är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men den 

lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Den 

lägger också fast de kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla, och dessa 

kunskaper ska bedömas utifrån betygskriterierna som står skrivna i kursplanen (Annerstedt 

2001). Enligt kursplanen för ämnet idrott och hälsa ska ämnet utveckla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den egna livsstilens betydelse för hälsan. 

Ett av de grundläggande syftena med ämnet är att det ska skapa förutsättningar för alla att 

delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 

förståelse och respekt för andra. Ämnet står för en helhetssyn på människan, att kropp, 

känslor, intellekt och tankar är beroende av varandra (Skolverket a 2008).  
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Dagens styrdokument har gått ifrån att arbeta utifrån grupperingar och fokus ligger mer på 

elevers lika värde och en likvärdig utbildning för alla. Nu arbetar skolan efter att skapa 

förutsättningar för att alla skall kunna delta i undervisningen på egna villkor.  

2.4 Teoretiskt perspektiv  

Gunilla Lindqvist (1997) har skrivit om Vygotskijs pedagogiska psykologi där hon tar upp att 

enligt Vygotskij har intressena en universell betydelse i barnens liv. Det är barnens intresse 

som är drivkraften för deras beteende, den är också ett tecken på att barnets verksamhet 

sammanfaller med dess organiska behov. Därför borde grundregeln vara att hela 

utbildningssystemet och all undervisning byggs upp med noggrann hänsyn till barnens 

intressen. Hon skriver även att en generell regel för upparbetandet av intresset är följande, för 

ett ämne ska intressera oss måste det hänga samman med något som intresserar oss och med 

något som redan är känt av oss, och det ska även innehålla några nya verksamhetsformer. Det 

alldeles nya eller det helt gamla kan inte intressera oss eller väcka intresse för något ämne 

eller någon företeelse. Följaktligen måste vi sätta detta ämne eller denna företeelse i ett 

personligt förhållande till eleven, göra det till elevens personliga angelägenhet. Vygotskij 

hade även några pedagogiska idéer och en av de idéerna var att utbildningen skulle vara 

utvecklingsbetingad och den skulle ha betoning på individuella skillnader. Vi kan även läsa i 

boken att undervisningen på ett eller annat sätt måste överensstämma med barnets utveckling 

och att det är ett odiskutabelt faktum (Lindqvist 1999 [red]).    

2.5 Nivågruppering, differentiering och intressegruppering 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet nivågruppering som en uppdelning av elever i 

skolan. Vanligast är att de delas in i lättare och svårare grupper i ett och samma ämne. I 

grundskolan har dessa grupper ofta kallats allmän och särskild kurs. När eleverna fördelas i 

klasser och därefter fördelas i andra grupper gjorda utefter deras val kallas det vanligen för 

inre pedagogisk differentiering (Nationalencyklopedin 2008). Wallby m fl (2001) har en 

liknande förklaring på nivågruppering då de säger att det innebär att eleverna undervisas i ett 

visst ämne i en särskild grupp som är sammansatt med elever som man antar har samma 

förutsättningar, även kallade homogena grupper.   
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Nationalencyklopedins förklaring till differentiering är att det är en uppdelning, skapande 

eller uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först varit enhetligt. Det är skolans 

sätt att dela upp en från början enhetlig utbildning i olika delar. Termen avser dels olika 

skolformer och inom dessa olika linjer, ämnen och kurser, dels elevernas fördelning på sådana 

åtskilda studievägar (Nationalencyklopedin 2008).   

Karin Hadenius (1990) har följande förklaring på differentiering i sin bok Jämlikhet och frihet 

politiska mål för den svenska grundskolan vilken är att begreppet används för att beteckna 

att undervisningen utformas olika för olika elever. Eftersom alla elever är olika kan inte 

undervisningen vara lika för alla. Något liknande tar även Peter Nyström (2003) upp i sin 

artikel då han förklarar differentiering med att det är skolans ansatser till att möta elevers 

olikheter.     

I den rapport som skolan själv sammanställt beskriver de att deras elever väljer grupp utifrån 

intresse. Det blir med andra ord en intressegruppering. Skolan har valt att kalla det för att 

eleverna gör ett intresseval. De beskriver själva intressevalet som att eleverna får välja en 

grupp som har en viss intresseinriktning.   

2.6 Tidigare studier kring gruppering  

Innan de tidigare studierna redovisas vill vi nämna anledningen till varför vi till största delen 

bara refererar till Wallby m fl (2001). Idag finns inte mycket forskningar kring 

nivågruppering i skolan och allra minst i ämnet idrott och hälsa. Wallby m fl har dock gjort en 

stor studie om nivågruppering i andra ämnen än idrott och hälsa. Det mesta som Wallby m fl 

(2001) diskuterar i sin text är resultat som kommer från forskning i USA och Storbritannien. 

De påpekar att det inte är helt oproblematiskt att föra över resultat mellan olika länder då det 

ofta förekommer olika kulturer och traditioner på skolorna i olika länder som är viktigt att ta 

hänsyn till. Wallby m fl presenterar ett projekt som gjorts i Sverige som hette GEM-projektet.   

2.6.1 GEM-projektet 

GEM-projektet började i slutet av 1970-talet och pågick till slutet av 1980-talet. I projektet 

gjordes försök med alternativa grupperingsformer och ordet GEM står för Gemensam 

Engelska och Matematik. Vid denna tid delades engelska och matematiken upp i allmän och 
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särskild kurs. Projektet gick ut på att ta reda på vilka grupperingar som skulle uppstå om den 

allmänna och särskilda kursen togs bort. De flesta skolor som deltog organiserade 

undervisningen i någon form av nivågruppering. Endast ett fåtal skolor jobbade utifrån 

sammanhållna grupper. GEM-projektet skulle även påvisa vilka effekter grupperingarna hade. 

Enligt de skriftliga prov som gjordes i matematiken kunde försöket inte visa att det förekom 

någon skillnad i resultat mellan olika sätt att organisera undervisningen. Projektet visade även 

att både lärare och elever var nöjda med sättet att undervisa i olika grupperingar. Dock fanns 

ett problem enligt lärarna och det var att vissa elever valde fel grupp, ofta handlade det om 

att eleven valde en grupp som inte kunde stimulera elevens nivå. Det ledde till att 

homogeniteten i gruppen uteblev, det kom även fram att lärarna som menade att de duktiga 

eleverna på något sätt stimulerade de svagpresterande. Projektet gav enligt slutrapporten inte 

många svar på vilken effekt olika grupperingar hade. Det som projektet gav svar på var vilka 

grupperingar som skulle uppstå om alternativkurserna försvann. De allra flesta skolorna 

organiserade undervisningen på fler nivåer än tidigare (Wallby m fl 2001).  

2.6.2 Undervisning med nivågruppering 

Wallby m fl (2001) refererar till tidigare forskning som skriver att Storbritannien har lång 

erfarenhet av nivågruppering. Grupperingen bygger på idén att eleven har en relativt färdig 

förmåga och att de behöver undervisas på ett sätt som passar deras förmåga. Wallby m fl 

(2001) menar att dessa studier inte tar upp effekten kring elevernas förståelseutveckling och 

att intresset för nivågruppering, år 2000, ökade i primary school och så även i secondary 

school. De amerikanska studierna har inriktat sig på skillnader i prestationsutveckling mellan 

olika nivåer, utan att skillnader inom gruppen studerats. Wallby m fl (2001) menar också, i 

relation till tidigare studier, att det i USA pågår en utveckling från nivågruppering mot 

blandade grupper. I middle school och high school har eleverna möjlighet att välja olika 

kurser i olika ämnen, då främst i engelskan och matematiken och att det på high school är 

vanligt med olika nivåer i matematik.  

Wallby m fl (2001) menar att diskussionen om nivågruppering är något som pågått under lång 

tid. De refererar till en konferensrapport som gjordes när grupperingar var en mycket viktig 

fråga och ett fundamentalt problem i samhället. Efter flera decenniers forskning hade man inte 

fått fram några bra resultat, men denna konferens utfördes med förhoppningen att genom att 
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samla ett antal experter på hög nivå komma fram till ett bättre svar på frågan om 

grupperingar. En sammanfattning, av resultatet från den studien, visade att så länge det ansågs 

att begåvning kunde förklaras utifrån ärftliga faktorer, biologiskt, samt att kunna bedömas 

med någon form av test, kunde nivågruppering försvaras. Studien visade även att synen på 

intelligens och begåvning har förändrats med tiden och att detta har kommit att bli 

konsekvenser för nivågruppering. Samt att om gruppering görs efter prestation är en svårighet 

att bedöma elevers prestation på ett rätt sätt. Studien visar även på att det i undervisningen är 

viktigt att man undervisar olika nivåer på olika sätt och att det är undervisningens sätt som ger 

resultat och inte grupperingen i sig. Några faktorer som ansågs kunna göra det svårt att 

bedöma effekter av grupperingar är att barn utvecklas olika och tillfälliga effekter som 

uppnåtts efter specialinsatser och lärarens roll och attityd.   

2.6.3 Effekter/konsekvenser av nivågruppering  

Efter att Lgr 80 kommit ut stod det klart att nivågruppering var något som inte var accepterat 

att ha som undervisningsform och att de lägst presterande eleverna var de som förlorade mest 

på det om det pågick en längre tid.   

Om en sådan gruppering blir bestående under längre tid kan det påverka elevernas 

självuppfattning. En gruppering av detta slag leder också lätt till att anspråksnivån 

anpassas nedåt, vilket medför att eleverna, trots att syftet varit det motsatta, får sämre 

kunskaper än i blandade grupper (Wallby m fl 2001, s 78)  

Wallby m fl (2001) refererar ännu en gång till tidigare forskning när de skriver att det inte är 

grupperingen i sig som påverkar elevernas förbättrade resultat utan att det är själva skillnaden 

i undervisningen och kursinnehållet. Studien menar att denna form även kanske kan finnas i 

en sammanhållen klass. Dessa resultat kommer från studier på elever i en högpresterande 

grupp . När Wallby m fl (2001) skriver om de lägre presterande eleverna och refererar till två 

tidigare genomförda studier som visade att de lägre presterande eleverna lär sig bättre i en 

heterogen grupp och de medel- och högpresterande eleverna lär sig mer i en homogen grupp. 

Studierna visade också att eleverna på högre nivå lärde sig mer än de på lägre nivå , då 

hänsyn var tagen till olika förkunskaper, vilket medför att kunskapsutvecklingen är 

gynnsammare i de högre nivåerna . Denna studie visar vidare på att nivågruppering kan ha 

goda effekter om den utförs på ett bra och genomtänkt sätt t ex att de lägre nivåerna får 
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utmaningar och god undervisning och att det i första hand är i de nivåerna som en förbättring 

måste ske då de inte har lika god kunskapsutveckling som de andra. Förbättringen kunde bl 

a bestå av höga mål, duktiga lärare och utökad tid för de elever som är i behov av extra hjälp. 

Angående de högrepresterande eleverna står det i Nyströms (2003) artikel att det finns vissa 

vinster med nivågruppering. Om det innebär att eleverna får kunskaper i områden som de 

annars inte skulle ha kommit i kontakt med. Nyström refererar vidare till Slavin (1990) i sin 

artikel där Slavin menar det är undervisningens utformande som är den viktigaste aspekten att 

ta hänsyn till när det gäller differentieringens olika möjligheter. Det spelar ingen roll vilken 

elev man har, om inte undervisningen är anpassad lär denne sig inget.   

Wallby m fl (2001) skriver att en effekt som eftersträvas genom nivågruppering är att öka 

prestationsförmåga, att de ska lära sig mer än de som inte nivågrupperas. Frågan blir då: Gör 

de det? Dessa resultat kommer från forskning där sju studier presenteras och eleverna har 

grupperats efter prestation. Denna forskning som Wallby m fl refererar till visade att i fem av 

sju studier lärde sig eleverna mer i de nivågrupperade grupperna än i de sammanhållna och i 

de två andra blev resultatet det motsatta. Forskningen visade även att när grupperingen 

används för att anpassa undervisningen kan alla elever vinna på det när det gäller 

kunskapsutveckling.   

2.6.4 Presentation av rapporten  

Enligt rapporten som skolan vi gjorde våra intervjuer på sammanställt, anser lärarna där att 

undervisning i sammanhållna klasser lätt kan leda till intressekonflikter mellan pojkar och 

flickor, mellan hög- och lågpresterande samt mellan elever med olika uppfattningar om 

prestationsinriktad idrott. Skolan valde att börja skissa på en blockläggning av fyra klasser, 

eleverna i klasserna fick välja mellan fyra intresseval med fyra olika lärare. Lärarna 

sinsemellan diskuterade fram fyra intresseinriktningar som de trodde kunde fånga både 

flickors och pojkars intresse. Detta resulterade i en fysgrupp, en musikgrupp, en 

friluftslivgrupp och en bollgrupp. Senare tillkom även ytterligare en grupp som kallas kom i 

form.   

Skolan genomförde en enkätundersökning för att undersöka elevernas inställning till 

intressevalen. I rapporten presenteras resultatet från 139 ifyllda enkäter och på varje enkät 
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fanns fyra av de fem intressevalen representerade. Det intresseval som inte var representerat 

var friluftslivs valet eftersom det var för lågt antal sökande till detta. I rapporten framkommer 

det att de arbetar 50% med intressevalen och 50% med obligatoriska moment. I obligatoriska 

moment ingår; dans, hjärt- och lungräddning, friluftsliv och säkerhet, kost och hälsa, 

kartkunskap och orientering, träningslära, stresshantering, ergonomi och rygghälsa. 

Enkätundersökningen visade att kamrattrycket inte hade stor betydelse för elevernas val utan 

det som motiverade deras val var utifrån lust- och nyttighetsperspektiv. Eleverna har resonerat 

som så att de har försökt att välja det som de tror de kan ha nytta av i sin egen träning på 

fritiden eller för att det verkar vara roligast. Det var många av eleverna som såg fördelar med 

denna typ av undervisning jämfört med klassundervisning. De menade att det var mindre 

tjat på lektionerna, de fick mer av det som de tyckte var roligt och att de slapp kompisar 

som inte ville vara med och saboterade. Det fanns ett fåtal elever som tyckte det vore bättre 

med vanlig klassundervisning. Fler positiva kommentarer var bl.a. seriösa föreläsningar på 

idrotten, mer engagerade lärare, mer jämlikt, de kände sig mer motiverade, lektionerna mer 

anpassade och att det var bättre stämning. 137 av 139 elever trodde att de lärde sig mer när de 

jobbade med något som var intressant. Det var 90 st av eleverna som tyckte att det var bättre 

att lära sig mer av ett antal mindre aktiviteter än att lära sig mindre av fler aktiviteter. Det var 

24 elever som svarade nej på samma fråga och 25 som inte hade någon uppfattning. På den 

här frågan ansåg skolan att kommentarerna de fått var intressanta, de visade att några elever 

såg en fara med fördjupningen, de ville prova så många aktiviteter som möjligt och de tolkade 

även som så att några elever kanske fruktade att undervisningen skulle bli för svår. Här 

skriver skolan att idrottslärarna kanske överskattar elevernas sug efter kunskap, och att deras 

förväntningar skiljer sig från elevernas angående ämnets mål och mening.         
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3. Metodologiska överväganden och metod  

I detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi tänkte vid val av metod samt redogöra för 

vilken metod använda oss av. Vi kommer även att presentera hur vi gick tillväga för att få 

fram vårt resultat och hur vi analyserade det material vi fick fram. Anledningen till att stycket 

med rubriken kvalitativ intervju är så kort, samt vår anledning till underrubrikerna att vi ville 

väva in vad litteraturen sa och dess betydelse för vår undersökning.    

3.1 Metodologiska överväganden 

Pål Repstad (1998) skriver i Närhet och distans att det finns två olika metoder som kan 

användas när en undersökning ska göras, det är kvantitativ och kvalitativ metod. Repstad 

(1998) menar också det är av yttersta vikt att välja en relevant undersökningsmetod till sin 

undersökning för att få svar på de frågor eller problemformuleringar forskaren har.  

En kvantitativ metod omfattar matematiska tillvägagångssätt för att analysera siffror och 

uppgifter som kan skrivas med siffror. Det finns olika sätt att samla in kvantitativ data, 

intervju- och enkätundersökningar är de vanligaste. Ett enkelt sätt man kan skilja kvantitativ 

metod från en kvalitativ metod är följande. En kvantitativ metod går ut på att undersöka 

sådant som går att beskriva med siffror medan en kvalitativ metod går ut på att undersöka 

sådant som går ut på att skriva med ord. En kvantitativ metod går ut på att generalisera och en 

kvalitativ undersökning går mer in på djupet och att metodvalet hänger samman med val av 

teori. När det gäller kvalitativ metod finns det även där olika sätt att samla in data och dessa är 

observationer eller intervjuer (Annika Eliasson 2006). I vår undersökning var vi inte ute efter 

att generalisera grupperingar i ämnet idrott och hälsa utan på djupet undersöka vad enskilda 

personer tyckte. Därför valde vi en kvalitativ metod och valde att göra vår datainsamling med 

hjälp av kvalitativa intervjuer.  

3.2 Vårt metodval -Kvalitativ intervju 

Repstad (1998) skriver om man vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i 

en viss miljö eller hur något konkret har utvecklats över tid, utan att bry sig om hur ofta det 

förekommer eller hur vanligt det är passar det att använda sig av observationer eller 



ÖREBRO UNIVERSITET  Paulina Berg och Karolina Lindström 
Pedagogiska Institutionen  Pedagogik C, didaktisk inriktning   

Ämnesdidaktik 10p   
Ht 2008   

16 

   
kvalitativa intervjuer. Steinar Kvale (1997) skriver i sin bok Den Kvalitativa 

forskningsintervjun att syftet med en kvalitativ intervju är att få fram vad den intervjuades 

åsikter är, och varför denne tycker och tänker på ett visst sätt.   

Repstad (1998) menar dock att det inte är helt problemfritt att använda sig av denna metod. 

Hans kritik mot metoden är att den är alldeles för idealistisk och individualiserad. Metoden 

fokuserar för mycket på enskilda personers åsikter istället för att ta upp sociala och materiella 

strukturer. Därmed inte sagt att det är fel om man väljer denna metod men att man bör ha det i 

fokus när man tolkar och analyserar materialet, att det är enskilda individers åsikter som lyfts 

fram Repstad (1998). Kvale (1997) menar att det är syftet med intervjun som ska styra 

metoden, och när det handlar om att ta reda på hur eller varför så är den kvalitativa metoden 

att föredra. Vi ansåg i relation till det Kvale (1997) och Repstad (1998) skriver om kvalitativ 

intervju att den metoden vore den bästa för att få svar på våra frågor och 

problemformuleringar. Vi ville undersöka vad några elever och deras lärare ansåg om 

grupperingar inom ämnet idrott och hälsa, och det var deras enskilda åsikter och erfarenheter 

som var viktiga för oss.  

3.2.1 Etiska överväganden 

Kvale (1997) väljer att presentera forskningen i sju stadier, tematisering, planering, 

intervjusituationen, utskrift, analys, verifiering och rapportering. De etiska övervägandena 

skall förekomma i alla stadier. Kvale (1997) menar att när det gäller etiska regler vid 

planering och genomförande av intervju går det inte att ge några tydliga regler eller klara 

lösningar för de etiska problem som kan uppstå under en intervjuundersökning. Vidare skriver 

Kvale (1997) att det som forskare redan i uppläggningsfasen är bra att göra upp etiska 

protokoll. Men att det inte är något som är obligatoriskt men att du som forskare blir mer 

medveten om de etiska problemen och ha dem i åtanke under sin undersökning.   

I sin bok skriver Kvale (1997) om informerat samtycke och med det innebär han att man 

informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, hur den är upplagd 

och om vilka risker och fördelar det finns med att delta. Med informerat samtycke menas 

också att undersökningspersonerna deltar frivilligt och de kan dra sig ur när de vill. Under 

begreppet informerat samtycke nämner Kvale (1997) också att det i skolans värld kan komma 
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upp en fråga som vem är det som ska ge samtycke , är det eleverna själva, rektorn, 

skolstyrelsen, lärarna eller föräldrarna som ska ge sitt samtycke. Det vi gjorde när det gällde 

att hitta intervjupersoner var att vi tog kontakt med rektorn på skolan och förklarade att vi 

skrev en uppsats om grupperingar i ämnet idrott och hälsa. Därefter frågade vi om det fanns 

möjlighet att genomföra intervjuer med några elever och lärare på deras skola angående 

grupperingar i ämnet. Rektorn godkände detta och bad oss ta kontakt med en specifik 

idrottslärare som kom att bli vår kontaktperson, vi berättade för honom att vi ville intervjua 

frivilliga elever. Genom att vi kontaktade rektorn först fick vi ett samtycke av rektorn, när vi 

sedan tog kontakt med läraren berättade vi att vi varit i kontakt med rektorn och fått tillåtelse 

att komma och göra intervjuer.   

Vetenskapsrådet tar upp tre krav vilka är informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska redogöra undersöknings syfte 

för de inblandade personerna. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kommer fram 

är konfidentiella och ingen obehörig person kan ta del av dem. Det sista kravet är 

nyttjandekravet och det innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 

användas i forskningens sammanhang. Vi valde att informera rektor, lärare och elever om vårt 

syfte, att undersöka grupperingar i ämnet idrott och hälsa, samt att det var deras tankar och 

åsikter som var intressanta för oss. Vi tyckte även det var viktigt att förklara att det som sades 

under intervjun skulle stanna hos oss och det var bara vi som skulle lyssna på bandet, och till 

sist frågade vi om de hade några frågor innan intervjun började (Vetenskapsrådet 2008)  

För att skapa ett förtroende hos intervjupersonen skriver Repstad (1998) att 

intervjupersonerna ska få veta vad materialet skall komma att användas till och att han/hon är 

anonym. Viktigt att komma ihåg enligt Kvales (1997) bok är att som forskare har man ett 

ansvar för eventuella konsekvenser för undersökningspersonerna. Undersökningspersonerna 

får t.ex. inte komma till skada, detta är något som även Vetenskapsrådet (2008) tar upp och 

forskaren ska även ha i åtanke att inte skada resten av gruppen som undersökningspersonerna 

representerar.     
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3.2.2 Urval 

Repstad (1998) skriver att det är frågeställningen eller problemformulering som bestämmer 

vem/vilka som ska intervjuas. Intervjupersonerna bör vara så olika som möjligt för att försöka 

få en så bred och generell bild som möjligt. Repstad (1998) skriver även att det kan vara bra 

att ta hjälp av en informant, som ledare eller chef, när du gör ditt urval. När det gäller urvalet 

valde vi att låta elevernas idrottslärare fråga om det fanns någon frivillig som kunde tänka sig 

att ställa upp för vår intervju. Vi valde att intervjua första- och andraårselever från en 

gymnasieskola, om deras åsikter kring gruppering i ämnet idrott och hälsa. Vi använde oss 

delvis av detta, men istället för att lärarna gjorde medvetna urval bad vi om frivilliga elever. 

Vi ville ha frivilliga elever för att försöka få en så bred och generell bild som möjligt.  

3.2.3 Reliabilitet och Validitet 

Forskningen visar att det är viktigt att en undersökning har god reliabilitet och hög validitet. 

Reliabiliteten påvisar i vilken grad undersökningen är pålitlig. I princip ska undersökningen 

kunna göras om och visa samma resultat. Ur en vetenskaplig synpunkt är det viktigt med god 

reliabilitet för att andra ska kunna kontrollera den data som framkommit i undersökningen. 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas. Vid en 

kvalitativundersökning är det viktigt att uppgifterna som framkommer är pålitliga, detta 

kräver att den som hämtat uppgifterna inte har missförstått den person eller källa där 

uppgifterna kommer ifrån (Eliasson 2006).  För att försäkra oss om att vi inte skulle 

missförstå våra intervjupersoner ställde vi följdfrågor och bad dem utveckla sina svar vid 

eventuella oklarheter. Vi kunde även återge deras svar eller påstående och fråga om vi förstått 

dem rätt för att på så sätt försäkra oss ytterligare om att det inte skett några missförstånd.   

För att en undersökning ska ha validitet måste undersökningen mäta det den har för avsikt att 

mäta. Det är viktigt att frågeställningen är så klar och tydligt som möjligt för att kunna veta 

vad det är som ska mätas. En förutsättning för att en hög validitet är att även reliabiliteten är 

god. Hon skriver vidare att det har påståtts att validiteten bara har betydelse för kvantitativa 

undersökningar, men forskare har då sagt att kvalitativa undersökningar också har validitet. 

Då handlar det dels om att iakttagelser stämmer överens med de begrepp som konstruerats 

men det kan även handla om att resultatet kan generaliseras till fler miljöer än den som 

undersökningen handlat om (Eliasson 2006). Vi anser att vår undersökning har god validitet 

och hög reliabilitet. Då undersökningen syftar till att ta reda på vad några elever och lärare har 
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för åsikter och tankar om gruppering, vilket vi anser att vi får svar på i vår intervju. Men att 

vår undersökning ska kunna generaliseras till fler miljöer än den som undersökningen handlat 

om ställer vi oss tveksamma till. Eftersom arbetet med gruppringar kan se väldigt olika ut och 

de elever vi intervjuat bara har erfarenheter av gruppering på det sätt som skolan valt att 

arbeta.   

3.2.4 Undersökningens planering och genomförande  

I en kvalitativ intervju kan forskaren använda sig av en intervjuguide med några huvudsakliga 

frågor samt med några förberedda uppföljningsfrågor. Du bör som forskare inte följa denna 

guide slaviskt utan ha den där som stöd samt att du bör vara flexibel när du använder den. 

Forskaren bör även vara beredd på att den kan komma att ändras under intervjuns gång för att 

få fram det du vill (Repstad 1998). Det Repstad (1998) skriver om kallar Kvale (1997) för en 

halvstrukturerad intervjuguide. Han skriver vidare att frågorna i en intervjuguide kan vara 

både tematiskt och dynamiskt inriktade. Med tematiskt menas hur frågorna kan relateras till 

ämnet för intervjun och med dynamiskt menas hur frågorna kan stimulera till ett positivt 

samspel mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Vi ville i vår intervju skapa ett 

samtal mellan oss och våra intervjupersoner samtidigt som vi ville få svar på våra 

frågeställningar. Därför försökte vi i vår intervjuguide blanda in både tematiska och 

dynamiska frågor. Kvale (1997) skriver vidare att vid planeringen av en intervju bör frågorna 

varför och vad

 

ställas och besvaras före frågan hur , eftersom målet är att framkalla de 

spontana beskrivningarna från intervjupersonen. Om frågan hur

 

ställs först menar han att 

det är större chans att intervjupersonens egna spekulativa förklaringar framkommer. I 

planeringen av vår intervjuguide tog vi även hänsyn till det Eliasson (2006) skriver att när det 

gäller intervjuer i den kvalitativa metoden finns det vissa förhållningsregler, frågorna i början 

av en intervju bör vara lättsamma och det bör inte förekomma påståenden som kan verka 

stötande, eftersom det kan leda till att personen jag intervjuar blir rädd och inte vågar svara 

ärligt på resten av frågorna.   

Kvale (1997) skriver att det som intervjuare är bra  att göra pilotintervjuer som man sedan gör 

en utskrift på. Detta gör att intervjuaren får öva sig på att intervjua och på att göra utskrift av 

intervjun. Det gör även honom/henne mer medveten om betydelsen av inspelningens 

akustiska kvalitet såsom vikten av att ställa tydliga frågor och att motta hörbara svar. Samt att 
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intervjuarna bli medvetna om hur lång tid det tar att skriva ut intervjumaterialet. Innan vi 

gjorde intervjuerna gjorde vi ett test av frågorna på några elever i samma ålder som de vi 

skulle komma att intervjua. Detta test gjordes för att få feedback på själva frågorna, om det 

till exempel var någon fråga som var oklar eller svår att förstå. När det väl kom till intervjun 

valde vi att ha gruppintervjuer för att undvika att eleverna skulle känna sig i minoritet mot 

oss.   

Eliasson (2006) menar att det i vissa lägen kan vara mer upplysande att använda sig av 

gruppintervjuer, eftersom dessa intervjuer kan säga något om hur personer resonerar. Vilket 

kan vara en fördel för oss eftersom deras resonemang kan vara ett led i att förstå vad de har 

för tankar kring gruppering. Att förtroendet är viktigt för forskarna för att få de svar man 

söker är Eliasson, Repstad och Kvale överens om, och ytterligare några saker kan göras för att 

skapa det här förtroendet. Enligt Repstad (1998) kan vara bra att småprata lite innan intervjun 

för att komma igång och ibland kan det vara bra med ett möte mellan intervjupersonen och 

intervjuaren innan själva intervjutillfället. Vi hann tyvärr inte träffa intervjupersonerna innan 

intervjutillfället på grund av tidsbrist och avståndet till skolan. För att få en avslappnad 

stämning hälsade vi på eleverna genom att vi tog i hand och välkomnade dem till intervjun 

samt tackade för att ställt upp. Vi valde att småprata lite innan intervjun började och detta för 

att skapa ett förtroende och en bra stämning. Repstad (1998) nämner ytterligare ett sätt för att 

skapa förtroende och detta handlar om att välja en plats för intervjun som är ostörd och där 

intervjupersonerna känner sig hemma. I relation till det Repstad (1998) skriver valde vi att åka 

till skolan för att genomföra intervjuerna.   

Många erfarna forskare rekommenderar att man använder sig av bandspelare vid förberedda 

intervjuer skriver Repstad (1998) och detta var något vi valde att göra. Han skriver även att 

det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av bandspelare. En nackdel är att 

situationen kan bli lite konstlad. Det är viktigt att få intervjupersonen att känna sig bekväm så 

att bandspelaren inte blir något problem. Fördelen med bandspelaren är att du kan hålla fokus 

på den du intervjuar under själva intervjun och inte bli upptagen med att anteckna. Du har 

sedan inspelningen som hjälp när du ska analysera ditt material genom att du får en ordagrann 

återgivning som du inte får med endast. Vi valde att medverka bägge två vid intervjutillfället, 

för att en av oss skulle ha möjlighet att föra stödanteckningar om det skulle uppstå något 
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tekniskt problem. Kvale (1997) skriver att forskaren kan berätta varför du kommer använda 

bandspelare och fråga om intervjupersonen har några frågor.  

Vid vår första intervju hade vi nio elever på en och samma gång och dessa var enbart förstaårs 

elever. Vid andra intervjun var de fyra stycken andraårselever, och detta berodde på att en 

klass hade prov och den andra klassen hade inte möjlighet att skicka iväg några av andra skäl. 

Vi har även intervjuat en lärare i ämnet idrott och hälsa på samma skola för att höra dennes 

åsikter. Vi hade tänkt intervjua fler lärare men i brist av tid fick det istället bli samtal i 

lärarrummet med de andra lärarna i ämnet idrott och hälsa.   

Vi delade upp intervjun i olika områden, inledande frågor, upplägg av undervisningen och 

gruppering. I de inledande frågorna vill vi ta reda på vad eleverna har för bakgrund och vilken 

intressegrupp de valt. Upplägget av undervisningen går ut på att ta reda på hur läraren lagt 

upp undervisningen utifrån intressevalen och om eleverna någon gång reflekterat över varför 

läraren gör på ett visst sätt. Till sist hade vi gruppering och här ville vi veta vad eleverna hade 

för tankar kring intressevalen och vilka för- och nackdelar de såg med den här formen av 

gruppering. När det gällde intervjun med läraren hade vi i stort sett samma indelning.  

I Den kvalitativa forskningsintervjun skriver Kvale (1997) genom att lyssna uppmärksamt, 

visa ett genuint intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade säger skapar du som 

intervjuare en god kontakt. Samtidigt måste intervjuaren uppträda obesvärat och hålla fokus 

på sitt mål med intervjun. Detta var en av anledningarna till att vi båda var med på intervjun, 

då en av oss antecknade och den andra kunde lägga all fokus på vad intervjupersonerna sade. 

Han skriver vidare att som avrundning på intervjun kan det vara bra att använda sig av 

följande fras: Nu har jag inga fler frågor. Är det något mer du vill tillägga eller fråga om 

innan vi avslutar intervjun? Denna uppföljning rekommenderar han att man gör efter att 

bandspelaren har stängts av. Då kanske intervju personen känner att han/hon kan ta upp 

ämnen som de inte vågade innan. När vi ställde den här frågan till våra intervjupersoner hade 

de inget nytt att tillägga, utan tog bara upp redan sagda saker, enligt oss tyder detta på att 

personerna vi intervjuade kände sig bekväma under vår intervju med bandspelare och vågade 

säga allt de ville. När intervjuerna var klara och intervjupersonerna lämnat rummet satt vi 

kvar för att reflektera över det som hade sagts och vi gjorde några extra anteckningar om 
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intervjun. Kvale (1997) menar att det efter intervjun är bra att ta sig till att sitta ner en stund 

och reflektera över vad som framkommit under intervjun. Inte bara på vad intervjupersonen 

sagt utan även på det medmänskliga samspelet som inte tas upp på bandspelaren.  

3.2.5 Transkribering och analys av intervju  

Kvale (1997) skriver att genom att transkribera intervjusamtalet d v s få intervjun från tal till 

text, får du ett bättre material som lämpar sig för analys. Hur mycket man väljer att skriva ut 

och i vilken form beror på materialets natur, ditt syfte med undersökningen och tillgången på 

tid och pengar samt en tillförlitlig och tålmodig person till att göra utskriften. Han skriver 

även när det gäller att göra utskrift från en bandinspelning bör du ta hänsyn till en rad tekniska 

och tolkningsmässiga problem, till vilka det inte finns några standardlösningar utan att de 

kräver nya avgöranden. Nils Gilje och Harald Grimen (2003) skriver om tolkningen. De 

menar på att det finns flera sätt att tolka samma fenomen. Vilket kan innebära att olika 

personer tolkar samma händelse eller uttalande på helt olika sätt.    

Vi gjorde vår utskrift av intervjusamtalet tillsammans och upptäckte snart att det tog väldigt 

lång tid. Eftersom vi gjorde gruppintervjuer kändes det som om vi fick vara extra 

uppmärksamma på vad alla sa och se till att vi fick ner allt som alla sa i vår utskrift. Vi ville 

vara så detaljerade som möjligt när vi gjorde vår utskrift och detta är något som Kvale (1997) 

tar upp. Han skriver att även om det inte finns någon standardiserade former eller koder när 

det gäller utskrifter av intervjuer så finns det vissa frågor som man som intervjuare bör ställa 

sig innan man skriver ut intervjun: ska intervjuuttalanden återges ord för ord, tillsammans 

med de återkommande upprepningarna? Eller ska den få en mer skriftspråklig karaktär? Ska 

hela intervjun återges ordagrant eller ska du koncentrera dig på det som är relevant för dig och 

din forskning? Ska man ta med pauser, ansiktsuttryck, emotionella uttryck, pauser, suckar och 

skratt anges? Han menar att det inte finns några direkta svar på detta utan att det beror på dina 

avsikter med utskriften, vilket som passar bäst för din forskning. Utifrån detta valde vi att vid 

vår utskrift återge våra intervjuer helt från ord till ord men valde att ta bort suckar, pauser mm 

då vi ansåg att det inte behövdes för att återge vad våra intervjupersoner sa. Det var inte helt 

enkelt att skriva ut intervjun ordagrant eftersom de ibland pratade i mun på varandra.  
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Vid vår analys valde vi att använda meningskoncentrering och det är en av många metoder 

som Kvale (1997) presenterar. Han skriver att denna metod går ut på att korta ner ditt material 

och få fram det som är väsentligt för din undersökning. I korta drag handlar det om att 

reducera större intervjutexter till kortare och koncisare formuleringar. Sedan försöker man få 

in meningarna att passa in under olika huvudteman. Dessa huvudteman kan sedan användas 

när du presenterar ditt resultat och kan ligga som grund inför din diskussion. Vid vår analys 

och transkribering tog vi i första hand hjälp av vårt teoretiska perspektiv vilket behandlar hur 

utveckling och intresse påverkar elevers lärande. Utifrån utveckling och intresse fann vi några 

klara huvudteman, vid vår transkribering och analys av intervjun, vilka vi valde att presentera 

vårt resultat utifrån.  

4. Resultatredovisning  

I det här avsnittet kommer det resultat att presenteras som vi fick fram från våra intervjuer. Vi 

kommer att presentera dem utifrån olika teman som vi fick fram under vår analys av 

intervjumaterialet.   

4.1 Presentation av skolan och respondenter 

Innan vi redogör för våra resultat från intervjuerna vill vi göra en kort presentation av skolan 

och våra respondenter. Skolan vi var på ligger i Västergötlands län och de arbetar utifrån att 

eleverna gör ett intresseval i ämnet idrott och hälsa, de kan välja mellan kom i form, boll, 

musik, fysträning och friluftsliv och uteträning. Vi intervjuade totalt 13 elever och 1 lärare 

samt att vi hade diskussioner med ytterligare 4 lärare i lärarrummet. 4 av eleverna gick andra 

året på gymnasiet och resterande gick i första året. Eleverna gick i boll-, fys-, musik- och kom 

i form grupperna.   

4.2 Presentation av intervjun med lärare 

Inledande frågor 

Läraren vi intervjuade har arbetat inom läraryrket i mer än 20 år, de första 10 åren var det 

vikariat och springvikariat men har varit utbildad de sista 10 åren, efter utbildning i 

Stockholm. Vi frågade honom vad intresseval var för honom? På det svarade han:  
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För mig är det, det du vill ha kan du välja och sen genom att vi har en musikgrupp, en 

bollgrupp, friluftslivsgrupp och fysgrupp och av de fyra grupper får man välja. Och jag 

får välja den grupp som jag vill ha. Jag kanske är bättre på fys, då kan jag tillföra mer. 

Eleverna får ju också välja det som tycker är roligt.   

Han berättade även att anledningen till att de börjat arbeta med intresseval var för att det var 

många som var överens att det behövdes en förändring i ämnet.   

Arbeta med intresseval 

Det är bara i Idrott A som eleverna gör intresseval och de behåller den grupp de valt under de 

fyra terminer som idrott A pågår. Nu berättar han också att de arbetar i fyra veckors perioder, 

de arbetar med en sak i fyra veckor och sen byter de. De har obligatoriska moment i fyra 

veckor, sen har de sitt intresseval i fyra veckor. När vi frågade om deras gruppval var 

permanent eller om de kunde byta menade han på att valet är permanent tills det att man slutar 

i 2:an. Men att de får byta i början om de märker det här var inget för mig. Vår följdfråga var 

om eleverna kunde byta även längre fram i terminen om deras intresse skulle ändras någon 

gång under fyra terminer på detta svarade han:   

Problemet är nog bara första veckorna där de ofta väljer efter kompisars val och sen 

kommer man på, nä jag vill nog ha det andra. Det finns en viss flexibilitet, man kan ändra 

sig.   

Vi undrade hur betygsättningen såg ut och om de fick betyg i idrott A eller och om deras 

intressval stod med. Han svarade att det är som vanligt, att de går strikt efter kursplanen och 

betygskriterierna. Vår följdfråga blev om det går att få alla betyg i alla ämnen?  

A ja, det är samma. Det är ju så att ungefär 50 % är intresseval och all övrig tid är ju som 

det andra. Du har ju vissa obligatoriska moment som man ska göra. Vi ska ha orientering, 

vi ska ha en form av HLR eller livräddning. Alla ska ha dans och är man med i 

musikgruppen så har man all dans. Så vissa obligatoriska saker gör man oavsett. Sen är 

det ju så att musikgruppen har ju ibland boll så halva tiden är lite mer intresse och lite 

fördjupning.  
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Han tog ännu en gång upp detta med att man som lärare kan välja vilket intresseval de vill 

undervisa i och de diskuterar sig fram till vilken grupp de vill ha. Genom att även lärarna har 

den valmöjligheten blir det ofta så att de tar det ämne som de har störst kunskap i, det blir 

även menar han roligare för läraren. Eftersom gruppen får en lärare med samma intresse blir 

undervisningen bättre, läraren vi intervjuar menar på att eftersom han inte tycker det är så kul 

med musik och dans är han inte så duktig på det. Han menar att om en lärare är intresserad 

ökar kvalitén på lektionerna.   

En sak som han tog upp var viktigt att tänka på när man arbetar med intresseval och det är att 

det kräver mycket planering. Han menade på att det ibland är fyra eller fem grupper som skall 

ha idrott samtidigt kräver detta att man har tillgång på lokaler och personal. På den här skolan 

har de tre idrottshallar, en danssal, en cykelsal och en teorisal.   

Pedagogiska aspekter  

Vi frågade honom vilka pedagogiska fördelar han såg med detta arbetssätt, med tanke på 

elevuppdelningen som blev.  

Dels så får du ju en mer homogen grupp, där de har ett intresse för det här. De är ju oftast 

likasinnade, inte alltid men oftast. Du har ju mycket mer tid för fördjupning. Du har en 

friluftslivsgrupp där vi ibland åker på kanothajk 2 nätter och där är det att från att lära sig 

paddla till utrustning till lägereld till miljö till kommunikation till ledarskap.   

Vi undrade då vidare om undervisningen blev mer välanpassad i den bemärkningen att man 

kunde koncentrera på det man ville, varpå han svarade:   

Men om man tar friluftsgruppen så har du ju inte de som absolut inte vill, som kommer 

efter som tycker det är värdelöst. Istället för att ha en övernattning och lite hajk så har de 

lite tuffare.  

Vi frågade honom om det inte fanns några nackdelar med en homogen grupp, om det inte 

ibland var bra att ha skillnad i en grupp så att man lär sig samarbeta och respektera andra.   
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Aa ibland kan det vara en trygghetskänsla, man kanske dras till likasinnade och så är man 

kanske litegrann som alla andra. Men vi försöker att uppmana dem att faktiskt göra ett val 

som inte känns så tryggt. Om vi har en fotbollsspelare som är duktig han kan ju det här 

med boll, eller hon, det kanske är mycket bättre att en sån person har friluftsliv eller 

musik för att utveckla sig själv.  

Vi frågade ytterligare frågor kring kom i form gruppen och en av dem var om det i den 

gruppen mest var elever som inte tycker det är kul med idrott och undrar hur det är att 

undervisa i en sådan grupp. Han menade här att det var kanske inte de elever älskade ämnet 

idrott och hälsa som valde den här intresseinriktningen. Men eftersom de har olika lärare så 

finns det de lärare som tycker det är roligt att arbeta med en sådan grupp, där mycket handlar 

om att få eleverna att komma till lektionen. Han säger även att lite med målet med kom i form 

gruppen, och även med de andra grupperna, att få eleverna att utvecklas, våga ta steget, våga 

utmana, våga förstå att jag fixar det här.   

Vi undrade om en elev som lyckas bra i kom i form gruppen, känner att detta med idrott 

verkligen är något för mig och vill börja i fysgruppen kan få göra det. Som han nämnde 

tidigare var målet att de är kvar i gruppen och i kom i form gruppen handlar det i första hand 

om få de dit i vanliga kläder kanske vara med lite, att de går ut och går, för att sedan gå på 

med lite mer fysisk aktivitet.  

Vi undrade hur utvecklingen i de olika intressegrupperna kunde se ut? Han menar då att 

mycket handlar om, i alla fall för honom, att sätta sig ner med eleverna och fråga vad ska vi få 

ut av de här 2 åren? Ni har musikinriktining, vad vill ni göra? Förslagen som kommer kunde 

vara alltifrån att göra musikprogram till step-program och sedan försöker man som lärare att 

anpassa så gott det går.   

Nästa fråga blev vem han tror gynnas av att jobba på detta sätt?   

Enligt rapporten, framförallt, det vi når främst det är de här som inte varit med eller som 

sitter på bänken och fler som är aktiva. Nu är det inte så att alla är med alltid. Säger man 

så ljuger man. Jag tror ju såhär att de som man kallar svaga elever, de där som inte fått 

intresse för idrott, de är med mer (han gör citations tecken med händerna och förklarar att 

han inte vill tala om elever som svaga och starka).  
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På följdfrågan om han tror att de som redan tycker det är roligt med idrott också gynnas? 

Förklarade han att det kunde vara så att om en bollspelare väljer en bollgrupp får denne lite 

mindre av de andra momenten än vad han/hon kanske fått i vanliga fall. Däremot menade han 

att de istället får fördjupa sig i något som de redan tycker är roligt. Han säger också att han 

tror att alla är lika stora vinnare med detta system.   

Att de som lärare får jobba med det de vill och är intresserade av och eleverna får lära sig 

mer utefter sitt intresse. Vill plus vill kanske blir ännu mer.  

Paralleller mellan intresseval och nivågruppering 

På vår fråga angående om det finns några paralleller mellan intresseval och nivågruppering 

svarade han:  

Nja, på sätt och vis. Ändå inte. De flesta grupperna är ganska blandade. Intresset av idrott 

och hälsa skiljer sig mellan kom i form och fysgruppen men det är fortfarande lika stor 

möjlighet att få alla betyg i respektive grupperna.   

Han går mer och mer mot att det inte är en form av nivå grupperingar eftersom eleverna inte 

var indelade i svaga och starka grupper utan de är indelade utefter intresse och att det 

fanns nivåskillnader inom intressegrupperna. I musikgruppen kan ju vara att de är jätteduktiga 

i ämnet och valt utifrån intresse men att det finns andra som valt det för att de tycker det är 

kul. Han nämner en annan positiv aspekt med intressevalen att de som tidigare valt bort ämnet 

idrott och hälsa hamnar nu en grupp där andra har samma intresse och då vågar de mera. Vi 

frågade honom om kom i form gruppen var ett sätt att sålla bort de som inte hade stort 

intresse av ämnet idrott och hälsa?   

Kan vara tvärtom. De som tidigare valde bort idrotten hamnar med personer med samma 

intresse och då vågar man. Tror mycket att rätt lärare för respektive grupp spelar roll och 

ett exempel är kom i form gruppen där läraren bör ha ett genuint intresse för eleverna och 

deras välmående. Mån om att alla skall vara med, synas och må ok.       
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Inställning och motivation 

Vi frågade honom om vad han trodde om elevernas inställning till undervisningsformen med 

intresseval och att de var indelade i grupper. Han trodde att de vill ha sin klass i idrotten. Det 

är den här trygghetszonen, som han säger. Han säger att de ofta gör valen utifrån kompisens 

val men att de efter en vecka kommer på att det är fel och vill byta och det är då ok. Läraren 

tror inte att grupperingen är någon konstighet för eleverna. De går till anslagstavlan, kollar 

upp vad de skall ha den dagen och får då samtidigt reda på vart de skall vara. Han menar 

också att det snart blir naturligt att vara i olika grupper.  

Han säger även att eftersom eleverna själva fått välja och vara delaktiga blir det inte lika 

taggigt på lektionerna. Med taggigt menade han protester från eleverna sida i form av måste 

vi! och fy vad tråkigt! Det är mer mjukt säger han.   

Vi frågade honom då vad han trodde att det berodde på att det är mindre taggigt. Han trodde 

att det berodde på att de själva fått välja grupp. Han förklarar vidare att det finns en fysgrupp 

där det finns såna som vill lära sig mycket om kroppen som vill kanske köra tuffa pass. Samt 

att det i kom i form gruppen fanns elever som i grundskolan aldrig varit i 

undervisningssituation, började tycka wow häftigt. Han lägger även till att det är lättare att få 

dem att göra det obligatoriska, det är något som måste vara med för att de skall bli godkända. 

Vår följdfråga till det blev om han trodde att det var för betygen eleverna gick till lektionerna? 

Och det trodde han det var, för vissa. Medan för andra var det med som en livsstil. Men att det 

fanns bägge sorterna i alla grupper. Han säger att några av eleverna har säkert valt det de 

tycker verkar vara minst tråkigt. Han avslutar med att säga att ni kommer säkert att finna 

elever som både tycker att detta med intresseval är bra och några som tycker det motsatta.  

Han tyckte själv att han som lärare blev mer motiverad till att gå och ha lektioner i och med 

arbetet med intresseval. Han förklarar det med ett exempel, inom momentet träningslära går 

han igenom styrka och muskler. I en vanlig grupp menar han att kunskaperna då blir 

grundläggande medan i fysgruppen finns möjligheten att fördjupa den kunskapen och det 

tycker eleverna är roligt.   
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4.3 Presentation av intervju med elever 

Inledande frågor  

Under dessa frågor fick vi först veta att det var elever som representerade grupperna boll, 

musik, kom i form och fys. Hos första års eleverna var favoritämnen i skolan de estetiska, 

som de själva uttryckte det, som musik och bild och hos andra års eleverna var det mer 

variation i favoritämnen som engelska, fotografisk bild och idrott. En av eleverna tyckte att 

det var en svår fråga. Bland första års eleverna var det inte många som egentligen tyckte om 

ämnet idrott och hälsa och endast några få som höll på med någon idrott på fritiden. Andra års 

eleverna tyckte om ämnet idrott och hälsa och det var fler av dessa som var aktiva inom någon 

idrott eller träning på fritiden.   

Arbeta med intresseval 

När vi frågade första års eleverna om vad de tyckte om ämnet idrott och hälsa sa de flesta att 

det var tråkigt. En av dem sa att det inte var så roligt men att det var bra att man har det. Vi 

frågade dem varför det var tråkigt och de flesta var överens om att det handlade om själva 

innehållet, att det var samma grej från första klass till nu. Det var några av eleverna från en 

grupp som inte märkte av någon skillnad att jobba med intresseval från den tidigare 

undervisningen. Det rådde dock delade meningar mellan de olika intressevalen, det fanns 

elever som var nöjda med sitt intresseval och tyckte att det fanns tillräckligt av det i 

undervisningen. Däremot fanns det inget liknande missnöje hos andra års eleverna. De 

upplevde att de fick ungefär lika mycket av de obligatoriska momenten som av deras 

intresseval. En av andraårseleverna sa:  

Alltså vi har ju antagligen hälften intresseval och hälften obligatoriskt. Ibland ska man ha 

teori och ibland skall man ha lite roliga lekar. Vi kan ju inte ha intresseval jämt. Det hade 

kanske blivit tråkigt om vi haft intresseval hela tiden. Det är bra med variation.   

Vi frågade även andra års eleverna vad de tyckte om ämnet idrott och hälsa och dessa elever 

var överens om att det var roligt. De sa även att det var bra för att de rör på sig eftersom de 

inte gjorde det så mycket hemma och att de lärde sig nya saker, dels inom sitt intresse och hur 

man skall träna på rätt sätt. En elev lägger till att de förutom att lära sig musklerna så lär de 

sig om hälsa och hur de skall träna musklerna på rätt sätt.  
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Det rådde lite delade meningar om varför de hade valt den intressegrupp de hade gjort. De 

flesta av eleverna var överens om att de hade valt grupp efter intresse. De övriga eleverna sa 

att de valt det som verkade mest soft och roligt och några hade valt utefter vad kompisarna 

valt. Både första och andra års eleverna tyckte att det var bra att vara indelade i olika grupper 

eftersom de som vill köra på kunde göra det. En förstaårs elev utryckte det såhär:  

Det är bra att vara indelade i olika grupper för då kan de som vill köra på att göra det och 

de som är mer tävlingsinriktade kan tävla utan att gnälla på dem som inte är så 

tävlingsinriktade.  

Andra års eleverna höll med om detta och tillade att det var bra för att de fick göra det de 

ville och var intresserade av. Det enda negativa som kom upp angående själva grupperingen 

var att någon elev tyckte att de var för många i en grupp och en annan som tyckte att de var 

för några.  

Vi frågade eleverna om de visste varför deras skola hade valt att jobba med intresseval? Båda 

årskurserna trodde att anledningen till att skolan valt att arbeta med intresseval var för att 

minska skolket och därmed få ett större deltagande på idrottslektionen som sedan kan leda till 

att fler får betyg i ämnet. En utav andraårs eleverna uttryckte det såhär:  

Jag tror att de har gjort såhär för att vi skall få göra nåt vi vill, kanske vill de att alla ska 

röra på sig, alla behöver ju motion, det är ju inte alla som gör det hemma. Har man 

chansen att välja är det klart att man går dit.   

Vi frågade dem om de tyckte att det var någon skillnad på undervisningen de hade nu och den 

de hade haft tidigare. Vi blev förvånade över hur olika svaren var mellan första och andra års 

eleverna. Första års eleverna var rörande överens om att det inte var någon skillnad från den 

tidigare undervisningen. Det var endast två elever från en intressevalsgrupp som märkte av att 

de hade med sitt intresseval i undervisningen. Andra års eleverna var däremot överens om att 

märkte av skillnaden från tidigare undervisning och två utav eleverna sa följande:  
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Men i grundskolan var det mer såhär att man skulle vara med. Det fanns typ inget val, 

man kunde inte vara med och bestämma. Fast det är jättestor skillnad, tycker jag, ska inte 

bara bra på det fysiska utan man har chans att få bra betyg om man bara är bra på det 

teoretiska. Man har liksom två chanser.   

I grundskolan jämförde de mer oss med varandra. Nu blir man sedd utifrån sina egna 

förutsättningar.   

Vi frågade eleverna vad de tyckte om sin lärares upplägg. Både första- och andraårs eleverna 

började mest prata om hur själva undervisningen kunde se ut med bollspel, stretch etc och om 

hur läraren var. Det var endast en elev som nämnde kursplan och menade på att det finns ju en 

kursplan och den måste ju ändå följas och att det var därför läraren hade med det han/hon 

hade. Andra års eleverna började mest prata om vad de tyckte om själva läraren. De menade 

att läraren var så bra för att han fick med alla på lektionerna och såg till att alla hängde med. 

På grundskolan hade de känt sig tvingade att delta och att de nu gick dit för att de ville. De 

tyckte även att denna lärare lärde dem och motiverade dem på ett bra sätt, samt att han var lite 

på deras nivå. De menade att han visste hur han skulle lägga upp undervisningen så att de som 

unga tyckte att det var intressant. Eleverna sa också att det var bra att han var klar med vad 

som gällde när det gällde betygen. Han gick igenom med var och en hur de låg till och vad de 

behövde jobba mer på. Första års eleverna var inte helt införstådda med vad som gällde för 

dem när det gällde betygen. De sa att de fick ett papper i början av terminen med det, men 

inget som följts upp.  

Paralleller mellan intresseval och nivågruppering 

Vi ställde ingen direkt fråga om nivågruppering till varken första eller andra års eleverna 

eftersom vi inte ville leda in dem på något. Vi ville som sagt inrikta oss på vad eleverna tyckte 

om att arbeta med intresseval. Bland första års eleverna kom detta med nivågruppering upp 

när vi talade om betygen, då en elev sa:  

Jag tycker att det ibland verkar som om vi måste göra mer saker, eller tuffare för att få 

högre betyg. Det blir mer som olika nivåer än olika intressegrupper.   

Men det var inte alla som höll med om detta. En annan elev, från en annan grupp, menade att 

de kunde göra samma saker för att få högre betyg men att det inte var någon som var så 
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intresserad av det. Majoriteten av första års eleverna tyckte samma sak, att det inte var någon 

skillnad i betygskriterierna mellan grupperna.   

Inställning och motivation 

Vi frågade eleverna vad som motiverade dem till att gå på idrottslektionen. Även här skilde 

sig första års elevernas svar från andra års elevernas. De flesta var överens om att det var för 

att inte få IG. Vi frågade dem om det bara var det som motiverade dem till att gå på 

lektionerna och då svarade två utav eleverna:  

Nej men alltså, ibland är det ju kul. Hade jag varit intresserad av idrott hade jag säkert 

tyckt det var jättebra för det är ju inga dåliga lektioner eller så. Alltså det är verkligen bra 

att man får gå på idrott här eftersom jag inte tränar på fritiden. Det är ju bara som en 

vanlig lektion det är ju inget konstigt med det. Bara att gå. Ibland är det kul ibland inte 

det är bara och gå.  

Vi frågade dem då vad som skulle kunna motivera dem mer till att gå på idrotten. De 

berättade då att de nu jobbade i fyra veckors perioder, med fyra veckor obligatoriskt och fyra 

veckor intresseval. Detta upplevde många som jobbigt, de ville ha mer variation.   

Andra års eleverna sa att det var läraren, bra samarbete, att de kände varandra och att man inte 

skämdes på lektionerna som motiverade dem till att gå på idrotten. Det enda som de kändes 

jobbigt var att de var en sådan liten grupp och att det p g a detta kunde vara svårt att 

genomföra vissa saker. Fast de tyckte även att det var positivt att vara några ibland för de 

tyckte att de lärde sig mer då.          
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4.4 Sammanfattning av intervjuerna 

Att arbeta med intresseval 

Läraren vi intervjuade tyckte att det var kul att jobba med intresseval och detta var även något 

som de övriga lärarna höll med om som vi samtalade med i lärarrummet. De lärarna vi pratat 

med var överens om att det krävdes en förändring i ämnet och ett sätt för dem var att arbeta 

med intresseval. Han tyckte att det var kul för att han nu kände sig mer motiverad till att gå 

och hålla lektion. En anledning till det var att han nu fick undervisa i något som han tyckte var 

kul och hade ett intresse för. Han sa också att det inte bara är kul och lättsamt att jobba med 

det utan att det kräver mycket tid till pappersarbete, planering och det kräver att man har 

tillgång till lokaler. På denna skola hade de tre idrottshallar, en danssal, en cykelsal och en 

teorisal. Läraren sa att de har 50% av undervisningen i det obligatoriska som skall ingå i 

ämnet idrott och hälsa och 50% bestod av intressevalet. På vår fråga om vad han trodde att 

eleverna tyckte om att ha intresseval så svarade han att det fanns säkert de som gillade det och 

de som inte tyckte om det, men att han mest stött på positiv kritik. Eleverna hade lite olika 

åsikter om intressevalet. Bland första års eleverna var det bara några få som gillade ämnet 

idrott och hälsa och var aktiva i någon form av idrott/träning på fritiden. Det var många bland 

första års eleverna som var missnöjda med intressevalet, de tyckte att det var för lite av det i 

undervisningen, men det fanns även de som var nöjda och tyckte att de märkte av sitt 

intresseval i undervisningen. De andra års elever som vi intervjuade var betydligt mycket 

nöjdare med innehållet i sin undervisning och tyckte att de märkte av sitt intresseval. Det som 

var gemensamt för de flesta eleverna var att de tyckte att det var skönt med uppdelningen så 

att de som ville köra på kunde göra det.  

Pedagogiska aspekter  

Läraren menade att en pedagogisk aspekt var att det nu blev en mer homogen grupp där 

eleverna har ett intresse av att lära sig något. Både han och eleverna får tid till fördjupning 

inom ett gemensamt intresse. Han menar också att de nu får med de här som skolkat från 

idrottslektionerna på ett helt annat sätt. De kan lära sig om idrott och hälsa utifrån sitt eget 

intresse och förmåga. Han vill egentligen inte prata om starka och svaga elever men tror 

ändå att de båda grupperna gynnas med intresseval. Han säger även att det inte bara är 

eleverna som gynnas utan även de som lärare gynnas av detta, de jobbar med det de är 

intresserade av. Hos första års eleverna var det svårt att få fram några pedagogiska aspekter. 
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De tyckte mest att det var tråkigt och ett ämne de var tvungna att ha som alla andra ämnen.  

Andra års eleverna däremot talade om att de lärde sig om idrott och hälsa både på ett fysiskt 

och teoretiskt sett.   

Paralleller mellan intresseval och nivågruppering 

Läraren menar att det inte finns några paralleller mellan intresseval och nivågruppering. Han 

säger att det inom grupperna finns olika nivåer. En lärare i lärarrummet säger samma sak, att 

han inte vill se det som nivågruppering för att det finns skillnader inom gruppen. Han lägger 

också till att även om du inte är duktig på det praktiska, fysiska så kan du vara duktig på det 

teoretiska och fortfarande få ett högt betyg. Till lärarna ställde vi frågan direkt om de kunde 

jämlika intresseval med nivågruppering. Detta gjorde vi inte med eleverna för vi ville inte föra 

in dem på något spår. Bland första års eleverna kom det upp ändå då en elev sa att det mer 

kändes som olika nivåer än olika grupper. Eleven upplevde att de i den gruppen var tvungna 

att göra mer saker för att uppnå högt betyg än vad de i andra grupper behövde. Hos andra års 

eleverna kom det inte ens upp på tal de var helt inne på att grupperna handlade om intresseval.  

Inställning och motivation 

Nämnde innan att läraren kände större motivation till att gå och ha lektion i och med 

intressevalet. Han tyckte att elevernas inställning blivit bättre och att han slapp diskussioner 

som varför de skulle göra vissa saker. När det gällde vad han trodde att elevernas motivation 

var till att gå på idrotten menade han att några gick enbart för betygen och att några gick för 

att de ville lära och fördjupa sig. Det var förövrigt inte någon annan av de andra lärarna vi 

pratade med som såg det som nivågruppering heller. De flesta bland första års eleverna sa att 

de endast gick till idrotten för betyget. Några menade dock att de hade säkert varit mer 

motiverade om de hade haft intresse för idrott och några gick för att de var intresserade. Det 

som motiverade andra års eleverna var att det var bra stämning i gruppen, att de slapp 

skämmas och att det var bra lärare. För att första års eleverna skulle motiveras yttterligare till 

att ha idrott och hälsa ville de ha mer variation i undervisningen, detta var inget som andra års 

eleverna höll med om. Det som de hade velat var att de skulle vara några fler, de var en sådan 

liten grupp.    
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5. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat, vårt val av metod och kring vårt val av 

teori. Vår undersökning tog en liten vändning när vi kom fram till att utföra våra intervjuer då 

vi inte fick tag i någon skola som jobbade med just nivågruppering. Vi insåg att vi fick byta 

spår och kom att inrikta oss på grupperingar i idrott och hälsa.  

5.1 Resultatdiskussion 

Vi kommer att diskutera kring nivågruppering och intresseval och sätta dessa i relation till den 

tidigare forskningen och vårt teoretiska perspektiv. Det är svårt att jämföra tidigare 

forskningen med vårt resultat eftersom de behandlar lite olika ämnen. Men vi har i den mån 

det går försökt att dra paralleller mellan vad den tidigare forskningen säger om gruppering 

med vårt resultat av intresseval.   

Fördelar och nackdelar med nivågruppering och intressegruppering 

Enligt Lindqvist (1997) menade Lev Vygotskij att utbildningen skulle vara 

utvecklingsbetingad och den skulle betona de individuella skillnaderna. Den här teorin stöttar 

en nivågrupperad undervisning till den grad att grupperna sätts samman utefter elevernas 

utveckling och kunskapsnivå. Något vi kan se som en fördel då undervisningen lättare kan 

anpassas till elevunderlaget. Vår fråga bli då vem som skall bestämma vart eleverna befinner 

sig i sin utvecklings- och kunskapsnivå? I ämnet idrott och hälsa ska det ingå mycket både 

inom praktik och teori. En nackdel är att det kan vara svårt att placera eleverna i rätt grupp, 

beroende på hur kunskap tolkas. Därför kan det vara svårt att i ämnet idrott och hälsa avgöra 

kunskapsnivån hos eleverna. En lärare på skolan sa att eleverna är olika och att de är bra på 

olika saker, några på teori och några på det praktiska. I intressevalet finns det också olika 

kunskapsnivåer i klasserna men det var inte så att eleverna i bollgruppen var starkare eller 

svagare än de eleverna i t ex kom i form gruppen. Efter att ha varit på skolan och intervjuat 

går vi mer och mer till att se positivt att jobba med intresseval istället för med nivågruppering. 

Med intresseval får eleverna välja själva och de känner att de är med och påverkar. Vi anser 

att det är viktigt att eleverna själva känner att de får vara med att påverka sin utbildning och 

skoltid, det kom också fram under intervjuerna med eleverna att de tyckte det var bra att de 

fick vara med och välja en grupp. Vissa menade även att det var en av anledningarna till att 

skolket från idrottslektionerna hade minskat. Enligt oss är det väldigt positivt att en sådan 
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förändring av ämnets struktur kan leda till att minska skolket. Vygotskij talar också om att det 

är intresset som styr oss till utveckling. Skolan borde därför, menade han, grunda all sin 

undervisning på elevernas intresse. Detta är något vi håller med om, behöver bara se till oss 

själva, är det något vi är intresserade av vill vi fördjupa oss i det och i och med det utvecklas 

vi.   

Nyström (2003) skriver kring nivågruppering att det endast är de högpresterande eleverna 

som kan få kunskaper inom ett område som annars inte varit möjligt. Wallby m fl (2001) 

presenterar forskning som visar på samma sak som Nyström skrev, nämligen att det endast 

fanns fördelar för de medel- och högpresterande eleverna. Om det är som Nyström (2003) 

menar att det endast är de högpresterande och medelpresterande som gynnas är det inte ett 

fungerande system, anser vi. Skolan måste arbeta för att alla elever ska utvecklas och få den 

kunskap som krävs. Nyström skriver dock även att nivågruppering kunde ha goda effekter om 

den genomfördes på ett bra och genomtänkt sätt. Vilket kunde innebära att de lägre 

nivåerna skulle få utmaningar och god undervisning. Den goda undervisningen kunde bestå av 

duktiga lärare och mer tid till de elever som behövde extra hjälp. Vi håller inte med Nyström 

om detta utan går mer på den forskning Wallby m fl (2001) presenterar. Klart att de 

lågpresterande eleverna med rätt hjälp också skulle dra nytta av systemet om det användes 

på rätt sätt. Enligt oss handlar det inte om själva nivågrupperingen utan mer om hur man 

jobbar med det och att det mer är den homogena gruppen som har betydelse. Den faktor vi 

tycker man går miste om vid nivågruppering är att eleverna kan hjälpa varandra och hjälpas åt 

att utvecklas tillsammans.   

Wallby m fl (2001) refererar till tidigare forskning som säger att det inte är själva 

nivågrupperingen som har mest betydelse utan att elever lär sig mer i homogena grupper. 

Detta är något vi håller med om men vi menar inte att gruppen behöver vara homogen 

nivåmässigt sett. Genom att arbeta med intresseval får du också en homogen grupp men 

utifrån intresse. Detta var något som läraren vi intervjuade tog upp. Enligt vårt resultat så 

uppfattade inte eleverna att de var indelade efter nivåer utan efter intresse men det var några 

elever som sa att i deras grupp så var det väl så att där hamnade de som var minst intresserade 

av idrott. Det gjorde dem ingenting, det var skönt att vara med likasinnade istället för att vara 

med de tävlingsinriktade. Dessa elever menade att de nu istället för att skolka på 
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idrottstimmarna kände sig mer motiverade till att delta. Läraren märkte också skillnad i att fler 

av de elever som tidigare skippat idrotten nu var med.  Detta är en klar fördel med att jobba 

med intresseval.   

Wallby m fl (2001) referar till forskning som var inne på att det var undervisningsformen och 

inte själva grupperingen som gav ett bra resultat. Detta är inget som vi håller med om. Vi tror 

som sagt att det inte spelar någon roll hur pedagogisk och hur mycket läraren brinner för sitt 

yrke och planerar undervisningen om inte eleverna har ett intresse för att gå på lektionen. 

Enligt styrdokument skall läraren anpassa undervisningen utefter allas nivå och det är svårt 

om du har tio elever som älskar idrott och kämpar och tio som helst av allt bara struntar i det 

men måste gå för att få ett betyg.   

Vi tycker att man genom att jobba med intresseval når ett utav de grundläggande syftena som 

står i Lpf 94 nämligen att ämnet ska skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter 

på sina egna villkor. Genom att arbeta med intresseval var både lärare och elever överens om 

att skolket på skolan minskat och just det här arbetssättet var en bidragande anledning. Vi 

uppfattade det som att eleverna tyckte det var viktigt att de själva hade gjort ett aktivt val när 

de valde intresse grupp och det var en viktig faktor för att motivera eleverna att gå dit. Men 

även att de var i en grupp där andra hade liknande intressen och dessa intressen skulle vara en 

del av undervisningen.  

5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att presentera varför vi valde kvalitativ undersökning som 

forskningsmetod. Vi kommer även att diskutera fördelar och nackdelar med det val vi gjorde 

och vad vårt val hade för konsekvenser för vår undersökning.   

I relation till det som Kvale (1997) och Repstad (1998) säger om kvalitativ intervju som 

forskningsmetod bestämde vi oss för att det passade bäst till vår undersökning. De menar att 

en kvalitativ intervju undersöker det grundläggande i en miljö och att metoden inte är ute efter 

att generalisera samt att den undersöker vad intervjupersonernas enskilda åsikter är. Repstad 

(1998) skriver även att det är studiens syfte och problemformulering som bestämmer vilken 

metod som bör användas. Eliasson (2006) säger att en kvantitativ undersökning fungerar när 
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du vill undersöka olika förhållanden och attityder eller dra slutsatser för flera än de som ingår 

i din undersökning. I vår undersökning var vi inte intresserade av att generalisera och dra 

slutsatser för fler än de som ingick i vår undersökning därför valde vi att använda kvalitativ 

intervju som metod. Vår undersökning gick ut på att intervjua elever och lärare om hur det var 

att jobba/gå på en skola som arbetade med intresseval. Vi ville även, som vi nämnt tidigare, 

undersöka om det fanns möjliga paralleller mellan intresseval och nivågruppering och det var 

deras egna åsikter som var intressant för oss.   

För att få reda på vilka paralleller det kunde tänkas finnas mellan intresseval och 

nivågruppering började vi titta på tidigare forskning. Det fanns ingen tidigare forskning eller 

fakta om intresseval men vi fick kontakt med en skola som jobbade med grupperingar i form 

av intresseval, där vi gjorde våra intervjuer. Vi känner dock att vi genom vår egen forskning 

fick en bra bild av vad de lärarna och eleverna ansåg om intresseval. Vi gjorde ett medvetet 

val med att inte fråga eleverna direkt om nivågruppering, valde istället att prata om 

gruppering, för vi ville inte leda in dem på något svar. Vi hoppades på att få in dem på det i 

alla fall med hjälp av våra frågor i intervjuguiden. Detta är något som vi ångrar lite, vi hade 

kunnat ha med denna fråga i slutet, precis som i intervjun med läraren så kanske vi fått en mer 

klar bild av vad de tyckte. Under intervjun använde vi oss av en halvstrukturerad 

intervjuguide (bilaga 1) något som vi tyckte fungerade bra, med hjälp av den fick vi svar på 

våra frågeställningar samt det blev lättare att sammanställa intervjuerna.   

I efterhand fann vi några svagheter med vårt genomförande av undersökningen då vi i brist på 

tid inte han genomföra en sådan utförlig pilotundersökning som Eliasson (2006) beskriver. Vi 

valde dock att göra ett test på vår intervjuguide för att försäkra oss om den tänkta elevgruppen 

skulle förstå våra frågor. Vi tog kontakt med några tjejer som är i samma ålder och läste upp 

frågorna för dem en och en. Efter det fick vi göra några ändringar i vår intervjuguide eftersom 

det var några av frågorna som var lite oklara för dem. Vi bad dem inte svara på frågorna utan 

vi förklarade att vi bara ville veta om de förstod frågorna då det var vårt främsta syfte med 

vårt test. Vi hann heller inte göra någon pilotintervju med bandinspelning vilket Kvale (1997) 

menar bör göras innan man gör sin intervju.   
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När det gäller grupperna blev det en miss att vi vid första intervjun fick 9 personer till vår 

grupppintervju. Vi hade velat ha dem 2-3 stycken vid varje intervjutillfälle, men eftersom vi 

tog elever från lektion och ville ha representanter från alla grupperna slutade det med att 

intervjuerna med förstaårs eleverna blev en gruppintervju med 9 elever. Vi upptäckte snart att 

det var svårt att ha gruppintervju med så många, fick vara observant på att alla fick föra sin 

talan. Såhär i efterhand hade det varit bra för oss att ha gjort pilotintervjuer då det hade gjort 

oss medvetna om hur en gruppintervju kommer att låta på band och vi hade kunnat använda 

oss av det under vår egen intervju genom att försöka undvika att de talade i mun på varandra.   

5.3 Diskussion av vårt teorival 

Vår teori från början var att undersöka om nivågruppering var något att arbeta med i ämnet 

idrott och hälsa. Vi ville undersöka detta genom att göra kvalitativa intervjuer. Vi kom dock 

inte i kontakt med någon skola som arbetade med nivågruppering inom det ämnet, däremot 

kom vi i kontakt med en skola som arbetar utefter intresseval. Tack vare det kunde vi 

fortfarande undersöka hur undervisningen kan se ut och vilka fördelar och nackdelar det finns 

med att gruppera eleverna. Eftersom vi inte kunde finna någon tidigare forskning kring 

nivågruppering i ämnet idrott och hälsa, tror vi anledningen till att vi inte kom i kontakt med 

en skola som arbetar med nivågruppering är för att det inte förekommer i ämnet. Men vi anser 

ändå att vi fått en tydlig bild av hur nivågruppering inom andra ämnen fungerar genom de 

tidigare studier och forskningar vi hittade. Vi anser att de tidigare studierna kunde påvisa både 

fördelar och nackdelar med att ha en gruppering av elever. Vi fick stor hjälp av vårt teoretiska 

perspektiv som vi fann genom Vygotskij som skrev om både utveckling i olika nivåer och att 

undervisa utifrån intresse. Perspektivet hjälpte oss på sätt och vis att knyta ihop säcken mellan 

teori och empiri. Det som gör det svårt för oss att undersöka om det finns några tänkbara 

paralleller mellan de båda grupperingarna är att som vi skrev tidigare, att det inte finns någon 

tidigare forskning om nivågruppering i ämnet idrott och hälsa och att våra intervjuer är gjorda 

inom intresseval i ämnet. Vi försökte ändå hitta någon parallell vilket vi också gjorde, men det 

handlade om gruppering av elever och inte mellan nivågruppering och intresseval. Det var 

inte heller någon av de personer vi intervjuade som ville jämföra nivågruppering med 

intresseval. Även om vår bakgrunds del syftar till att undersöka något som vår studie inte 

undersöker, anser vi att vi ändå kunnat uppnå syftet med vår studie.   
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka grupperingar i ämnet idrott och hälsa. Våra 

frågeställningar handlade om vilka fördelar och nackdelar det fanns med nivågruppering och 

intresseval och om det fanns några paralleller. Trots att vi hade svårigheter med att binda 

samman teori och empiri tycker vi att vi har uppfyllt vårt syfte och att vi har lyckats besvara 

våra frågeställningar.    

Vår studie visar att, den tidigare forskningen kring nivågruppering påvisar både fördelar och 

nackdelar med ett sådant undervisningssätt. Den största fördelen är att det blir en mer 

homogengen grupp vilket leder till att undervisningen blir lättare att anpassa. Fördelarna med 

intresseval är fler än nackdelarna så som vi uppfattar det. Den åsikten grundar sig på elever 

och lärares attityder till arbetssättet samt en rapport som skolan gjort angående intresseval. 

Fördelarna är att elevgruppen blir homogen utifrån intresse och det leder som vi sagt tidigare 

till att det blir lättare att anpassa undervisningen. Eleverna får även en lärare som delar 

elevernas intresse och det finns större möjligheter till fördjupning inom vissa ämnesområden. 

Några nackdelar med undervisningsformen framkom inte direkt, dock finns ett problem. För 

att det ska vara möjligt att arbeta såhär krävs det lokaler till alla grupperna samt lärare till 

grupperna. Skolan vi var på hade fem olika grupper, det behöver kanske inte vara fullt så 

många grupper för att tjäna på en intressegruppering. Det var ingen av lärarna som ville dra 

några paralleller intresseval med nivågruppering. De menade att det fanns nivåskillnader inom 

de olika intressegrupperna. Något vi inte undersökte närmre eftersom det inte var något som 

ingick i vårt syfte med den här studien.   

Elever och lärare var överens om att intresseval inom idrott och hälsa är något positivt och nu 

har ämnet på deras skola nått ut till fler elever än tidigare. Kanske är arbetet med intresseval 

inom idrott och hälsa den förändringen som både Sandahl och vi efterlyser?       
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Presentation av oss och vårt arbete. 

Etik: Förklara hur vi skall använda oss av detta material vi får fram av intervjun i vårt arbete. 

Att det som presenteras kommer att vara anonymt.  

Elev: 

Frågar eleven om namn, ålder och klass. 

Inledande frågor 

- Vilket är ditt favoritämne?  

- Har du något fritidsintresse? Om ja, vilket, vilka? Hur länge har du haft det/dem? 

- Vad tycker du om ämnet idrott och hälsa? Varför? (Vad motiverar dig att delta?) 

- Vilken av grupperna går du i? Varför?  

Upplägg av undervisning 

- Vad tycker du om din lärares upplägg? Fördelar? Nackdelar? 

- Varför tror du att läraren har det upplägget? 

- Vad skulle kunna göras annorlunda för att du skall motiveras/motiveras ytterliggare 

till att delta på idrotten?  

Gruppering 

- Hur skiljer sig denna undervisningsform, med intresseval, jämfört med vanlig 

idrottsundervisning? 

- Tycker du att det är bra att ni är uppdelade i olika grupper? Varför/varför inte? 

- Varför tror ni att skolan har valt att dela upp idrottsundervisningen på detta sätt? 

-  Tror du att detta fungerar i andra ämnen också?  

- Är det något mer angående gruppering och upplägg du vill lyfta fram? 

Avslutar med att tacka för intervjun osv.      
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Lärare: 

Inledande frågor 

- Börja med att fråga om erfarenhet, antal år inom läraryrket (som lärare i idrott och 

hälsa), utbildning.  

Upplägg av undervsning 

- Vad är intresseval för dig? 

- Hur lägger du upp undervisningen utifrån grupperingarna? Alla betyg i alla 

grupperna? (Anser du att de lär sig lika mycket i grupperna?)  

Pedagogiska aspekter 

- Vilka pedagogiska för- och nackdelar ser du? (Vad tror du eleverna har för syn? 

Skillnad på att jobba med intresseval och inte?) 

- Ser du någon skillnad med att jobba utifrån intresseval jämfört med nivågruppering? 

(Tala om vad vi menar med nivågruppering) 

- Tror du att man kan använda intresseval i andra ämnen? Varför/varför inte? 

- Är det något mer angående gruppering, pedagogiska för/nackdelar du vill lyfta fram, 

eller något ämne som du tycker vi missat ? 

Avslutar med att tacka för intervjun osv.        
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