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Sammanfattning  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur nivågruppering kan påverka 
elevers lärande i skolans tidigare år. Syftet har uppfyllts genom att svar sökts på två 
frågeställningar; den första rörande vilka för- respektive nackdelar avseende elevers 
lärande i matematik framträder vid nivågruppering. Den andra frågeställningen som 
denna studie svarar på är vilka faktorer för elevers lärande som spelar in vid 
nivågruppering i matematikundervisning. Detta har skett via en systematisk 
litteraturstudie där vetenskaplig forskning inhämtats för granskning och analys. 
Studiens resultat avslöjar att nivågruppering i matematik sällan gynnar elevers lärande 
generellt och oftast drabbar de lågpresterande elevernas lärande negativt. Resultatet 
indikerar också att dessa negativa effekter är en följd av skolornas bristande 
organisering av, och lärarnas inställning till, nivågruppering.  

 

 
Nyckelord 
Svenska: Nivågruppering, differentiering, matematik, didaktik, grundskola. 
Engelska: Ability grouping, regrouping, mathematics, elementary school, gains, 
effects. 
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1. Inledning 
Lärare väljer ibland att gruppera elever efter prestation eller förmåga, vilket vanligtvis 
benämns som nivågruppering (Nationalencyklopedin 1). Det innebär i praktiken att 
elever hamnar i olika undervisningsgrupper baserat på tidigare visad prestation, med 
syfte att homogenisera elevgruppen för att enklare kunna anpassa undervisningen 
(Boaler 2011:97) (Stensmo 1997:147).  
 
Under min tid på lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna har jag kommit i kontakt 
med forskning rörande hur elever lär sig matematik bäst och vad som påverkar just 
lärandet. Inom matematikundervisning har det visat sig vanligt att skolorna väljer att 
nivågruppera eleverna redan i unga år och jag har i min egen skolgång blivit utsatt för 
nivågruppering i matematikundervisning. Vad som avgör vilken grupp en elev hamnar 
i varierar, men själva grupperingen kan ha oanade effekter trots välmenande avsikter. 
Jo Boaler är professor i matematikdidaktik och har följt undervisningen i matematik 
under många år. Hennes forskning indikerar att nivågruppering inom matematik 
generellt har negativa konsekvenser för elevers lärande, framförallt för de 
svagpresterande eleverna (Boaler 2011:97,99–101). Andra forskare (Kulik & Kulik 
1992) hävdar motsatsen. Det finns också andra aktörer som menar att nivågruppering 
är fördelaktigt, däribland föräldrar till högpresterande elever. Dessa föräldrar menar 
att deras barn måste få möjlighet att arbeta tillsammans med andra barn på samma 
nivå, för att utvecklas optimalt (Boaler 2011:97,99–101). Debatten kring metoden är 
livlig med anledning av att det dels är en fråga om värderingar (Wallby, Carlsson & 
Nyström 2001:11).  
 
Internationella mätningar av grundskoleelevers matematikkunskaper visar delvis på en 
kunskapsmässig tillbakagång hos våra svenska elever. Medan andra länder uppvisar ett 
högre antal poäng jämfört med tidigare mätningar, står de svenska elevernas 
kunskapsnivå intakt (TIMSS 2011:35). Samma mätning informerar också om att en 
tredjedel av eleverna i svensk skola är nivågrupperade och att majoriteten av de 
svenska lärarna är övertygade om att nivågruppering är bra för alla elever, alternativt 
för de hög- eller lågpresterande (TIMSS 2011:91–92). Jo Boaler hänvisar till flera 
internationella studier då hon hävdar att några av de mest framgångsrika länderna valt 
bort nivågruppering i sin matematikundervisning. Hon ställer sig frågande till om 
nivågrupperingen i sig kan vara en del av problemet med låg prestation i matematik 
(Boaler 2011:97). Även TIMSS (2011:95–96) hänvisar till forskning som pekar åt ett 
annat håll än de svenska lärarnas uppfattning, nämligen att nivågruppering kan 
medföra flera negativa konsekvenser för de svaga eleverna.  
 
I läroplanen för grundskolan går det att läsa att undervisningen i sin helhet ska 
anpassas efter varje elevs enskilda behov och förutsättningar, varför undervisningen 
aldrig kan utformas lika för alla (Skolverket 2011:8–9). Skollagen (Sverige 2010: 1 
kap., 4§) förtydligar att skolan ska ta hänsyn till elevers skilda förutsättningar och 
behov samt hjälpa varje elev att tillgodogöra sig utbildningen. Förutom att förmedla 
kunskap ska skolan bidra till att eleverna lär sig att samarbeta med andra, samt 
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Ett av skolans mål är att eleverna ska 
utveckla ödmjukhet och lära sig att respektera och hjälpa andra människor (Skolverket 
2011:12). Även denna del av utbildningen återfinns i Skollagen där det går att läsa att 
ett av skolans uppdrag är att främja elevers utveckling och bidra till att de utvecklas 
till demokratiska medborgare (Sverige 2010: 1 kap., 4§). Läraren måste ge eleven 
förutsättningar att utveckla hela sin förmåga dels genom att få möjlighet att arbeta 
med fördjupande uppgifter (Skolverket 2011:14). Slutligen är också likvärdighet ett 
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begrepp som används för att beskriva visionen om svensk skola. Utbildningen som 
erbjuds eleverna ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (Sverige 2010: 1 
kap., 9§). Den svenska skolans mål om likvärdighet (Skolverket 2011:8–9,55–56) 
(Sverige 2010: 1 kap., 4§, 9§) sätts i denna studie i relation till aktuell forskning 
rörande nivågruppering i matematik. Litteraturstudien har även svenska elevers 
resultat i internationella mätningar i åtanke (TIMSS 2011:35,95–96). Således ämnar 
denna litteraturstudie undersöka hur nivågruppering inom matematikundervisning 
påverkar elevernas lärande.   
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt har för avsikt att behandla nivågruppering på olika sätt. Till att börja 
med definieras begreppet nivågruppering. Därefter görs en kort genomgång av delar 
av skolans skyldighet gentemot den enskilda eleven och vad det kan innebära i 
praktiken. Resonemang föres även avseende skolans framgång i att uppfylla detta 
uppdrag gentemot eleven. Detta följs av en historisk tillbakablick på de tidigare 
läroplanerna från 1969 fram till idag. Denna tillbakablick har för avsikt att tydliggöra 
vilka riktlinjer rörande elevgrupperingar som har funnits historiskt och vad som skrivs 
idag, samt hur dagens skrivningar kan leda till nivågruppering. Slutligen åskådliggörs 
resultat från en känd internationell kunskapsmätning, där utvalda delar kan kopplas 
till nivågruppering i matematik.  
 

2.1 Definition av nivågruppering 
I undervisningssammanhang innebär nivågruppering att eleverna delas in i skilda 
grupper baserat på uppvisad förmåga eller prestation. Syftet är att försöka få 
undervisningen att bli mer tillgänglig för alla, genom att homogenisera elevgrupper 
(Wallby m.fl. 2001:36). Om eleverna i en grupp är förhållandevis homogena 
kunskapsmässigt så underlättas lärarens planering av undervisningen. Dessa 
grupperingar skapas vanligen av läraren själv och gruppkonstellationerna varar ibland 
över en längre tid (Wallby m.fl. 2001:37,48). I denna studie används endast begreppet 
nivågruppering för att beskriva när lärare delar in elever i skilda grupper, baserat på 
uppvisad förmåga. 
 

2.2 Likvärdig utbildning 
Undervisningen i matematik skall enligt läroplanen utformas efter varje elevs enskilda 
behov och förutsättningar (Skolverket 2011:8–9). Även Skollagen påtalar vikten av att 
hänsyn tas till den enskilda elevens unika behov, samt att skolan ska kompensera för, 
och uppväga skillnader, i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildnings-
innehållet (Sverige 2010: 1 kap., 4§). Vidare kan läsas att utbildningen ska vara 
likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas (Sverige 2010: 1 kap., 
9§). Det innebär i praktiken att den enskilda skolan har ett ansvar för elevernas 
utveckling och måluppfyllelse, där varje elev ska utvecklas så långt som möjligt 
(Skolverket 2011:8). För att lyckas med detta råder Skolverket till att varje skola ska 
jobba med evidensbaserad undervisning, där evidens kan beskrivas som den mest 
säkra kunskapen vi känner till (Skolverket 2013). Per Kornhall (2014:46-80) 
förtydligar, då han skriver att evidensbaserad undervisning innebär undervisning som 
bygger på forskning. Denna forskning ska ha prövats och omprövats flera gånger och 
slutat med ett positivt utfall. 
 
Att elevers bakgrund har betydelse för hur väl de lyckas i skolan, gäller tyvärr i alla 
länder, mer eller mindre (Skolverket 2012:46). Detta ger signaler om att skolorna 
generellt måste bli bättre på att kompensera för skillnaderna i elevernas 
förutsättningar. Hur väl skolorna lyckas med detta kan ses som ett mått på 
likvärdigheten i skolan. Likvärdighet inom utbildning används för att definiera hur väl 
skolsystemet lyckas hantera elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisningen. Skolan ska kompensera för dessa skilda förutsättningar och på så vis 
öka chansen för eleven att tillgodogöra sig utbildning av hög kvalitet (PISA 2015:34). 
Likvärdighet kan mätas genom att jämföra elevers resultat nationellt, eller genom att 
jämföra enskilda skolors resultat klasserna emellan. Om resultaten skiljer sig åt mellan 
klasser i enskilda skolor kan det tyda på en ökad differentiering av eleverna utifrån 
prestation, alltså nivågruppering (Skolverket 2012:14). Skolverket menar i sin rapport 
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(2012:14–15) att nivågruppering av elever kan medföra negativa konsekvenser. En av 
dessa kan vara att elevernas resultat påverkas ytterligare av kamrateffekter, vilket 
innebär att elever som omges av andra med låg prestationsnivå tenderar att själva 
prestera sämre. Dessutom tenderar lärare att anpassa sina förväntningar efter 
elevgruppens förmåga. Låga resultat hos eleverna kan innebära att lärarna sänker 
kraven för alla elever, vilket kan leda till likvärdighetsproblem. Den analys som 
Skolverket (TIMSS 2011:11) gjort baserat på resultaten från den senaste TIMSS-
mätningen visar däremot att spridningen mellan hög- och lågpresterande elever i 
Sverige som helhet inte är större än i övriga Europa. Snarare är spridningen 
förhållandevis liten, vilket Skolverket här tolkar som en indikator på förhållandevis 
hög likvärdighet i den svenska grundskolan. Den senaste PISA-undersökningen 
(2015:40) indikerar däremot att likvärdigheten, ligger i linje med, eller strax under 
OECD-genomsnittet, avseende den totala variationen. Detta går alltså tvärtemot 
Skolverkets tidigare analys ovan (TIMSS 2011:11). 
 

2.3 Nivågruppering i styrdokument 
Genom en historisk återblick över skolans styrdokument ser man en sak som ständigt 
återkommer, nämligen skolans fostransuppdrag. Skolan har under decennier haft som 
mål att utveckla eleverna till demokratiska medborgare förberedda för att delta i 
samhället (Skolöverstyrelsen 1969:12)(Skolöverstyrelsen 1980:15) (Skolverket 1994:5) 
(Skolverket 2011:8). Utöver detta återfinns även skrivelser i samtliga läroplaner om att 
undervisningen måste anpassas efter elevens enskilda förutsättningar, senast i Lgr 11 
(Skolverket 2011:8). Dock har läroplanerna skiftat i riktlinjerna rörande 
nivågruppering av elever, vilket presenteras nedan. 

2.3.1 Lgr 69 & 80 
Det beskrivs tydligt i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969:56) på vilket sätt grupper (jämför 
nivågrupper) bör bildas av läraren, nämligen att denne bör grunda sin indelning på 
elevernas arbetstakt eller studieresultat. Läroplanen menar att nivågruppering skapar 
gynnsamma förutsättningar för undervisningen, men det skrivs inget om hur lärandet 
påverkas av detsamma. Läroplanen är dock tydlig med att en övergång från en grupp 
till en annan inte bör vara problematisk (Skolöverstyrelsen 1969:56). Vidare lyfts 
värdet av att anpassa undervisningen efter individens förutsättningar, men den äldre 
läroplanen är tydlig med att skolan också ska individualisera kraven för eleverna. Det 
hävdas att det är orealistiskt att kräva samma prestation av alla elever. Kraven ska 
anpassas efter den enskildes förutsättningar, varför lärostoffet bör delas upp i grund- 
respektive överkurs (Skolöverstyrelsen 1969:62). I den senare läroplanen, Lgr 80, tas 
tydligt avstånd från nivågruppering. Det står tvärtom att skolan ska verka för en så 
allsidig och social gruppsammansättning som möjligt (Skolöverstyrelsen 1980:14). Det 
står också att kurserna i skolan inte får utformas som överkurser eftersom att detta 
kan leda till nivågruppering (Skolöverstyrelsen 1980-1986:37). Dock fanns 
alternativkurserna allmän och särskild kvar i både matematik och engelska, vilka skiljde 
sig åt nivåmässigt (Skolöverstyrelsen 1980-1986:159). Viktigt att notera är att valet av 
kurs bestämdes av eleven och dennes familj i samråd med läraren, så här handlade det 
alltså om en mer frivillig variant av nivågruppering. Vilken typ av kurs eleven valde att 
gå påverkade dock möjligheterna att komma in på ett treårigt gymnasium (Wallby 
m.fl. 2001:32).  

2.3.2 Lpo 94 & Lgr 11 
De två senare läroplanerna är lika varandra i många avseenden. När Lpo 94 infördes 
togs alternativkurserna bort och ansvaret för eventuella grupperingar hamnade på 
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rektorns bord. Dock har många kommuner fortsatt arbeta aktivt med nivågruppering 
(Skolverket 2009:31). I Lpo 94 går att läsa liknande delar som i vår nuvarande 
läroplan, Lgr 11. Det finns tydliga krav på att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov, varför undervisningen aldrig kan utformas lika för 
alla. Det står också att det finns olika vägar att nå målen och att skolan har ett ansvar 
för elevens måluppfyllelse, i synnerhet för de elever som har svårt att nå målen 
(Skolverket 1994:4) (Skolverket 2011:8,14). Varken Lpo 94 eller Lgr 11 skriver något 
explicit om nivågruppering och heller inte något som kan härröras till detsamma. 
Läroplanerna tar alltså inte ställning i frågan, utan fokuserar istället på vad målet med 
utbildningen är. Stensmo (1997:162) menar att detta lämnar frågan öppen och beslut 
rörande detsamma fattas på respektive skola i samråd med rektor. Frågan om hur 
undervisningen ska utformas kvarstår alltså, och det är upp till den enskilda skolan att 
bestämma strukturen. Han beskriver ett antal faktorer som kan påverka utformningen 
av undervisningen, vilka bland annat innefattar en skolas rumsliga och ekonomiska 
förutsättningar. Han tillägger också att elevernas förutsättningar kan prägla 
undervisningens upplägg och att även föräldrarnas önskemål i vissa fall kan väga in 
(Stensmo 1997:35–37). Wallby m.fl. (2001:11) menar att någon form av anpassning av 
undervisningen behövs för att kunna möta varje elev i enlighet med styrdokumentens 
föreskrifter.  Författarna menar att skolans sätt att se på elevernas olikheter ofta 
präglar hur anpassning av undervisningen utformas. Ett vanligt sätt är fortfarande att 
nivågruppera eleverna utefter uppvisad förmåga och prestation, vilket är vanligt i 
bland annat matematik (Wallby m.fl. 2001:49). Detta bekräftas av studier som 
Skolverket tagit del av, vilka indikerar att nivågruppering ökat i samband med 
hanteringen av elever i skolsvårigheter (Skolverket 2012:41). 
 

2.4 TIMSS och nivågruppering 
TIMSS undersöker och jämför kunskaperna internationellt inom matematik och 
naturvetenskap. Resultaten från den senaste TIMSS-undersökningen (TIMSS 2015) 
presenterades under ett sent skede av arbetet med denna litteraturstudie. Detta bidrar 
till att de senaste mätresultaten får presenteras sida vid sida med resultaten från den 
föregående mätningen. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 4 och 8, och 
elever från mer än 50 länder deltog i mätningen 2011, 57 länder deltog 2015. Syftet 
med undersökningen är att göra en internationell jämförelse länderna emellan, vilken i 
sin tur bidrar till att de enskilda länderna kan se hur deras elevers kunskaper 
förändrats över tid samt i relation till andra. I Sverige gör Skolverket en 
sammanfattande bedömning av resultaten, vilken finns tillgänglig för alla (TIMSS 
2011:8) (TIMSS 2015:3).  
 
Våra svenska elever i årskurs 4 uppvisade ett lägre antal poäng inom matematik i 
jämförelse med genomsnittet för både EU- och OECD-länderna (TIMSS 2011:11). 
Samtidigt tycker flera av de svenska lärarna att undervisningen begränsas av elever 
som saknar viktiga kunskaper eller färdigheter. En tredjedel av lärarna uppfattar dock 
inte detta alls (TIMSS 2011:94–95). Skolverket (2009:31) hänvisar till studier som 
menar att lärarnas känsla av otillräcklighet i mötet med heterogena grupper är en av 
orsakerna till att lärare väljer att nivågruppera sina elever i matematikundervisning. 
Tabeller i TIMSS-undersökningen (2011:95) visar att nivågruppering förekommer 
regelbundet i Sverige och att lärarna som undervisar nivågrupperat har en generellt 
positiv inställning till det. Undersökningens resultat påvisar dock inget samband 
mellan nivågruppering och resultaten hos svenska elever. Däremot visar 
forskningsresultat som Skolverket tagit del av att nivågruppering missgynnar alla 
elever förutom möjligtvis de högpresterande. Elever som utsätts för nivågruppering 
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uppvisar tendenser till negativ självvärdering och försämrad motivation. Dessutom är 
det vanligt att lärare sänker kraven och förväntningarna på elever placerade i 
lågpresterande grupper. Om nivågrupperingarna dessutom är mer än tillfälliga finns 
risken att inlåsningseffekter uppstår (Skolverket 2009:31,33).  
 
Resultatet från den senaste mätningen från 2015 tyder på att kunskapsstagneringen i 
matematik har avtagit för Sveriges elever. Skolverket beskriver resultatet som ett 
trendbrott, trots att resultatet fortfarande är lägre än vid mätningarna från 1995. 
Eleverna i både årskurs 4 och 8 presterar dock signifikant bättre i matematik jämfört 
med resultaten från 2011. Generellt har både de hög- och lågpresterande eleverna 
förbättrat sina kunskaper i matematik, men Sveriges resultat ligger fortfarande lägre 
än genomsnittet i EU- och OECD-länderna (TIMSS 2015:6).   
 

2.5 Summering 
Nivågruppering är ett sätt för skolorna att ordna eller kategorisera elever utefter olika 
egenskaper och vanligt är att detta sker efter uppvisad prestation. Syftet är oftast att 
genom homogenisering av elevgrupper underlätta lärarens planering av undervisning 
(Wallby m.fl. 2001:37). Styrdokumenten för skolan skriver att undervisningen i 
matematik ska anpassas efter den enskilda elevens behov och därför inte kan se 
likadan ut för alla (Skolverket 2011:8-9). Skolan ska kompensera för skillnader i 
elevers förutsättningar, med syfte att jämna ut skillnader i elevens bakgrund, och 
utbildningen ska hålla likvärdig kvalitet i hela landet (Sverige 2010: 1 kap., 4§, 9§). Hur 
detta ska uppfyllas framgår inte, men Skolverket själva ser att nivågruppering inte 
sällan är ett sätt att handskas med elever olikheter (Skolverket 2012:14–15). Via en 
historisk återblick på skolans styrdokument kan konstateras att förhållningssättet 
gentemot nivågruppering förändrats. Från att i Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969:56) ha 
uppmuntrat skolor till gruppering av elever, till att i Lgr 80 ha avrått från detsamma 
(Skolöverstyrelsen 1980:14), finns idag inget skrivet om detsamma. Eftersom att det 
inte finns något skrivet om hur skolorna ska förhålla sig till gruppering av olika slag, 
överlämnas ansvaret till den enskilda skolan och rektorn. Således kvarstår frågan om 
på vilket sätt skolorna ska möta elever med olika förutsättningar. Wallby m.fl. (2001:11) 
menar att någon form av differentiering behövs och Skolverket (Skolverket 2012:41) 
bekräftar att nivågruppering fortfarande används idag.  
 
Det framkommer det att våra svenska elevers kunskaper i matematik stagnerat 
(TIMSS 2011:11). I samma undersökning (TIMSS 2011:95) svarar många lärare att de 
är positivt inställda till nivågruppering i matematik. Skolverket har däremot tagit del 
av forskning som indikerar att nivågruppering missgynnar alla utom eventuellt de 
högpresterande eleverna. Enligt samma forskning visar nivågrupperade elever upp 
tendenser till negativ självvärdering och dålig motivation (Skolverket 2009:33). TIMSS 
(2011:95) kan dock inte se något samband mellan nivågruppering och sjunkande 
kunskapsutveckling. Resultatet från den senaste TIMSS-mätningen (2015:6) visar på 
ett trendbrott i matematikutvecklingen då elevernas kunskapsnivå stigit signifikant. 
Sverige uppvisar fortfarande ett resultat under genomsnittet i EU- och OECD-
länderna, men utvecklingen är positiv.  
 
Sammantaget kan konstateras att skolorna måste anpassa undervisningen till elevernas 
förutsättningar på något sätt. Det har visat sig att nivågruppering är en lösning på 
anpassningsfrågan och flera lärare är positivt inställda till detsamma. Detta står, i ett 
lärandeperspektiv, i kontrast till vad forskningen som Skolverket presenterar menar. 
Där hävdas att nivågruppering medför negativa konsekvenser för eleverna. Detta 
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mynnar ut i litteraturstudiens syfte, nämligen att undersöka vilka konsekvenser 
nivågruppering egentligen har för eleverna och deras lärande. Denna studie ämnar 
således inte besvara frågan om nivågrupperingens vara eller inte vara. Snarare syftar 
den till att kasta ljus över för- respektive nackdelar som framkommit i studier kring 
nivågruppering av elever.  
 

3. Teori om lärande 
Det finns mängder av teorier kring hur vi människor lär oss samt vilken 
undervisningsmetod som är bäst. Enligt Säljö (2010:141–142) är den sociokulturella 
teorin om lärande med Lev Semenovich Vygotskij en av de mer etablerade och 
moderna teorier som används idag. Dessutom är det en av de teorier som haft mest 
inflytande både på skolan i stort idag, men också på hur lärare ser på sin uppgift. 
Detta är anledningen till att denna litteraturstudie utgår från Vygotskijs teori om 
lärande.  
 
Vygotskijs teori har vissa likheter med andra väletablerade och förhållandevis 
accepterade teorier om lärande. Han menade att skolan var den miljö där eleven skulle 
komma i kontakt med nya företeelser och begrepp som inte var givna i vardagslivet 
(Säljö 2010:190–191). Han var dock övertygad om barnets, eller i detta fall elevens, 
beroende av stöd och hjälp från vuxna med mer erfarenhet och kunskap. Detta i 
motsats till att se på eleven som självlärande som för egen maskin undersöker hur 
världen är beskaffad. Vidare såg Vygotskij på lärande som en ständigt pågående 
process sammanhängande med sitt utarbetade begrepp ZPD (Zone of Proximal 
Development). Detta kan översättas på svenska till den närmaste proximala 
utvecklingszonen. ZPD innebär i praktiken att när bekantskap stiftats med något, är 
steget till att utveckla kunskaperna ytterligare och lära sig mer inte stort. Säljö 
(2010:192) exemplifierar detta med addition av ensiffriga tal och menar att när en elev 
väl lärt sig addition med ensiffriga tal inte har särskilt lågt kvar för att lära sig addera 
tvåsiffriga. När ny kunskap och förståelse är inom rimligt räckhåll, befinner vi oss i 
vår utvecklingszon och vi är då mycket mottagliga för instruktioner och vägledning 
från en mer kunnig person i vår omgivning. Behovet av stöd är större i början och 
avtar sedan, för att återigen bli aktuellt då ytterligare ett steg skall tas. Idén om att 
bygga ny kunskap på redan ägd, kallade Vygotskij för scaffolding, vilket kan liknas 
med en byggställning vid en husfasad (Säljö 2010:190–192). Vygotskij menade vidare 
att utveckling inte bör mätas genom standardiserade test, eftersom att inlärning sker i 
samspel med andra. Det leder till att elever kan öka sin prestationsnivå betydligt 
genom möten med andras förväntningar. Om de vuxna dessutom ger eleven rätt sorts 
stöd främjas utveckling och lärande kan ske (Johansson 2012:24). Sammanfattningsvis 
kan sägas att lärarens uppgift i klassrummet blir att ge eleven utmaningar på adekvat 
nivå samt stötta eleven i sitt närde i erövringen av ny kunskap (Säljö 2010:190–191).  
 
Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att elevers kunskapsutveckling och lärande 
är beroende av flera faktorer. Dels bör nivån vara anpassad efter elevens reella 
kunskapsnivå för att utmana denne i rimlig omfattning. Dels är eleven i behov av 
stöttning av mer kunniga personer för att kunna utveckla sitt lärande, vilka inte 
nödvändigtvis måste innefattas av läraren. Sist men inte minst präglas elevens 
motivation och resultat av de förväntningar som finns på densammes förmåga och 
kapacitet från omgivningen. Om dessa kriterier för lärande gäller, blir frågan om hur 
nivågruppering kan påverka elevers lärande intressant. Till exempel väcks frågan 
rörande nivågrupperingens påverkan på lärandet vad gäller stöttning från mer 
kompetenta personer. Likaså hur lärares förväntningar på elevers förmåga påverkas 
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eller förändras i samband med nivågruppering en fråga som blir aktuell. Frågor av 
denna karaktär är sådana som denna litteraturstudie ämnar undersöka närmare. 
 
 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka konsekvenser av nivågruppering i 
matematikundervisning ur ett lärandeperspektiv.  
 
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Vilka för- respektive nackdelar avseende elevers lärande i matematik 
framträder vid nivågruppering? 

 Vilka faktorer för elevers lärande spelar in vid nivågruppering i 
matematikundervisning? 

 
 

5. Metod 
Detta avsnitt beskriver litteraturstudiens praktiska utformning samt vilka 
överväganden som spelat roll för insamling av data. Insamlad data presenteras i 
tabellform varpå analysmetoden beskrivs närmare.  
 

5.1 Studiens utformning 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att undersökningsfältet 
består av redan dokumenterad och publicerad forskning, där frågor ställs till litteratur 
istället för till personer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:70). För att 
kunna genomföra en systematisk litteraturstudie krävs det att det finns ett tillräckligt 
stort antal studier som håller god kvalitet samtidigt som de är relevanta för det som 
studien ämnar undersöka. Det är, enligt författarna (Eriksson Barajas m.fl. 2013:27), 
nödvändigt att ha ett tillräckligt stort underlag för att kunna göra en bedömning samt 
dra någon form av slutsats av materialet. Genom att systematiskt studera aktuell 
forskning inom valt ämnesområde kan underlag för att besvara praktiska 
frågeställningar identifieras (Eriksson Barajas m.fl. 2013:31). En systematisk 
litteraturstudie kännetecknas av att den tydligt redovisar vilka metoder som använts 
och att de är öppna för granskning. Fördelen med systematiska litteraturstudier är att 
risken för metodfel och snedvridning av resultat är mindre i jämförelse med mer 
översiktliga litteraturstudier. Detta för att de systematiska litteraturstudierna 
kännetecknas av att all evidens som finns ska inkluderas (Eriksson Barajas m.fl. 
2013:28).  
 
Fyra kriterier bör vara uppfyllda i en systematisk litteraturstudie. Metoderna för hur 
sökning och urval av artiklar gått till ska vara tydligt beskrivna och det ska finnas en 
specificerad strategi för sökningen. Tillvägagångssättet bör alltså tydligt redovisas och 
hållas tillgängligt för yttre granskning. Motivet till detta är att ge en heltäckande bild 
av relevanta studier som gjorts inom ämnesområdet, med syfte att besvara en hypotes 
eller frågeställning. Det tredje kriteriet innebär att en systematisk kodning av alla 
studier bör genomföras, vilken bör åtföljas av en metaanalys i de fall det är möjligt. 
En metaanalys innebär att en sammanvägning av de studier som samlats in görs, samt 
en granskning av dem i relation till varandra, ur ett övergripande perspektiv (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013:26–28). Förloppet vid systematiska litteraturstudier inbegriper 
således en systematisk genomsökning och kritisk granskning av litteraturen inom det 
område studien ämnar undersöka. Därefter ska en sammanställning av litteraturen 
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göras för att åstadkomma en syntes av insamlad data. De data som analyseras ska 
bygga på vetenskapliga tidskriftsartiklar och rapporter. Som beskrivits ovan är det 
önskvärt att i denna typ av studie inkludera all relevant forskning inom området. 
Detta kan vara svårt att åstadkomma dels av praktiska skäl, men även författarens 
egenskaper, så som sökförmåga, påverkar. Vilket urval författaren valt att göra samt 
vilka krav som ställts på materialet är ytterligare två parametrar som påverkar utfallet. 
Därför finns det inte något specificerat krav på hur stort antal studier som ska ingå 
(Eriksson Barajas 2013:31). Denna systematiska litteraturstudie inkluderar dessa fyra 
moment. Metoden för sökning och urval presenteras, likaså resultatet av den 
systematiska kodningen av insamlad data. Slutligen görs även en sammavägning av de 
olika studiernas resultat, vilket motsvarar begreppet metaanalys, enligt Barajas m.fl. 
(2013:26–28). 
 

5.2 Insamling av data 
Under denna rubrik redogörs för insamlingsprocessen av material för denna studies 
syfte. Till att börja med uttrycks de etiska överväganden som präglat denna 
litteraturstudie vilket åtföljs av de avgränsningar som gjorts i samband med 
sökningen, i kombination med urvalskriterier. Därefter presenteras vilka 
avgränsningar som gjorts innan sökningen påbörjades, vilket inkluderar en tydlig 
beskrivning av de steg som bearbetats i samband med sökningen av litteratur.   

5.2.1 Etiska överväganden 
Forskningsetik handlar huvudsakligen om att finna en rimlig balans mellan de olika 
intressen som finns. Intresset och nyttan med ny kunskap måste vägas mot eventuella 
risker eller skador för de som medverkar (Hermerén 2011:10). De krav som ställs på 
forskare liknar den moraliska kompass vi har i vardagen. Forskare ska tala sanning om 
sin forskning samt granska och redovisa utgångpunkterna på ett medvetet sätt. 
Metoder och resultat ska öppet redovisas, likväl som eventuella kommersiella 
intressen. Forskarens resultat ska vara dennes egna samtidigt som denne ska vara 
rättvis då den bedömer andras forskning. Genom att hålla god ordning skapas 
transparens, vilket underlättar för yttre granskning (Hermerén 2011:12). Dessa krav 
har tagits i beaktande vid utformningen av denna studie. Av ovan beskriva skäl bör 
etiska överväganden göras innan själva genomförandet av en studie, vilket så skett i 
detta fall. I en systematisk sökning bör endast studier som genomgått en granskning 
av en etisk kommitté där etiska överväganden gjorts inkluderas. Redovisas ska också 
alla artiklar som ingått i litteraturstudiens resultat. Det är dessutom viktigt att 
författaren presenterar forskningsresultat med olika utfall, även de som inte stödjer 
den egna åsikten eller hypotesen. Allt annat klassas som oetiskt enligt Eriksson 
Barajas m.fl. (2013:70). Detta är något som denna litteraturstudie tagit fasta på. För att 
öka tillförlitligheten i systematiska litteraturstudier råder Eriksson Barajas m.fl. 
(2013:61–62) att de enbart ska baseras på vetenskapliga artiklar. Dessa kännetecknas 
av att de blivit granskade av minst två experter. Denna kritiska granskning sker innan 
artikeln publiceras och kallas på engelska för ”peer review”.  Det innebär att det aldrig är 
forskaren själv som bestämmer om artikeln kommer att publiceras eller inte. Detta 
alternativ går att välja både ibland annat ERIC Ebsco och i Teacher Reference Center, 
vilket också har gjort i den systematiska sökningen för att säkerställa god kvalitet på 
det insamlade, granskade materialet.  

5.2.2 Avgränsningar och urval  
Innan den systematiska sökningen påbörjades utarbetades några avgränsningar för att 
på enklare vis identifiera relevant material för litteraturstudien. Med tanke på att det 



 

10 
 

finns förhållandevis få fallstudier rörande nivågruppering i matematik inom årskurs F-
3 bestämdes att även högre årskurser och äldre elever skulle få inkluderas. 
Målgruppen som accepterades i denna studie blev därför elever i åldrarna 6-16 år. En 
begränsning rörande årtal på inkluderade artiklar har också gjorts, där de äldsta 
artiklarna måste ha publicerats år 2000 eller därefter. Anledningen till denna 
begränsning är att denna studie anser att forskning är färskvara, så som Eriksson 
Barajas m.fl. beskriver (2013:115).  
 
Denna litteraturstudies urvalsprocess baserar sig på de rekommendationer som 
Erikson Barajas m.fl. (2013:83) beskriver. Till att börja med identifierades studiens 
fokusområde varpå sökord arbetades fram, vilket motsvarar det första steget. 
Sökorden som användes vid sökningarna i valda databaser baserar sig på 
litteraturstudiens två frågeställningar, samt på justeringar som gjordes efter 
färdigställandet av avsnittet bakgrund (rubrik 2). Sökorden skapades på svenska och 
resulterade i följande: nivågruppering, differentiering, matematik, undervisning, lärande, 
grundskola. För att inte riskera att exkludera relevant litteratur för resultatet samt för 
att få tillgång till internationella studier utarbetades följande synonymer på engelska: 
ability grouping, regrouping, mathematics, education, learning, elementary school. Det svenska 
ordet differentiering används flitigt i svensk litteratur, medan det engelska ordet regrouping 
under sökningens gång visade sig komplettera ability grouping bra. Dessa två ord är inte 
helt synonyma, men de syftar på samma företeelse i sammanhanget. Under 
datasökningens gång upptäcktes framförallt att de engelska sökorden kunde göras fler 
och att det var sökningar i de internationella databaserna som gav bäst resultat för 
syftet med denna studie. Av detta skäl lades två sökord till i efterhand, nämligen gains 
och effects.  
 
Steg två handlar om att besluta vilka kriterier som ska uppfyllas på sökt litteratur för 
att möjliggöra inkludering i studien (Eriksson Barajas m.fl. 2013:83). Denna 
litteraturstudie har accepterat och inkluderat studier av både kvantitativ och kvalitativ 
art. Dessa två metoder kombineras vanligtvis och kan bottna i exempelvis fallstudier 
(eng. case-study). Den litteratur som ingår i denna studie baserar sig delvis på fallstudier 
eftersom att dessa är lämpliga att använda som komplement till observationer och 
kvantitativa frågeformulär då syftet är att få en djupare förståelse för ett fenomen 
(Nationalencyklopedin 2). Vidare har sökningen avgränsats till artiklar från 
akademiska tidskrifter. Artiklarna har dessutom blivit granskade av minst två experter 
(eng. peer reviewed). Avgränsningen gjordes med syfte att höja kvaliteten på denna 
litteraturstudie samt för att öka tillförlitligheten, så som Eriksson Barajas m.fl. 
(2013:61–62) råder till. Ytterligare avgränsningar som gjordes var att endast acceptera 
artiklar i fulltext skrivna på svenska eller engelska, det sistnämnda på grund av 
begränsade kunskaper i andra språk. 
 
Det tredje steget innebär att genomföra själva sökningen i passande databaser, varpå 
det i steg fyra kan göras en manuell sökning efter ännu opublicerat material (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013:83). Sökningarna för denna studie har genomförts i databaserna 
ERIC ProQuest, ERIC Summon, ERIC Ebsco, Teacher Reference Center och Libris. 
Sökmotorn Google Scholar gav vid en randomiserad provsökning ohanterligt många 
träffar. Det var heller inte möjligt att sortera ut artiklar med peer review, och sökmotorn 
uteslöts främst därför från sökningen. Sökmotorerna fungerar på delvis olika vis 
varför trunkering (”) och asterisk (*) användes i flera fall. Trunkering säkerställer att 
hela frasen (ex. ”ability grouping”) kommer att finnas i sökresultatet, medan en asterisk 
förlänger det skrivna ordet och ger fler möjliga avslut och därmed möjlighet till större 
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utfall. Som exempel kan sökningen elementary* ge följande utfall: elementary school, 
elementary education och så vidare. Vissa sökmotorer kräver flera sökord medan andra 
ger ett bättre utfall med färre, varför antalet ord och avgränsningar har varierat. 
Slutligen gjordes även två manuella sökningar, den ena på en tongivande forskare 
inom nivågruppering, Jo Boaler. Den andra manuella sökningen gjordes på grund av 
nyfikenhet kring en forskare, Linchevski, vars namn påträffats i samband med diverse 
läsning om nivågruppering. Detta resulterade i att ytterligare sökord finns 
representerade i tabellerna som följer. Dock ingår inte dessa (Boaler samt Linchevski) i 
den generella sökningen för denna studie utan utgör bara en del i en manuell sökning. 
Syftet med den manuella sökningen var att inte missa viktig litteratur från dels en 
känd amerikansk forskare inom fältet nivågruppering, dels en forskare vars namn 
nämns frekvent inom ämnet.  
 
Det femte steget handlar om att sökträffarnas titlar bör läsas först, för att på så vis 
identifiera relevant material (Eriksson Barajas m.fl. 2013:83). Därefter bör 
sammanfattningarna (eng. abstracts) läsas varpå ett första urval av lämplig litteratur sker. 
När en sökning genomförts för denna studie gjordes sedan ett urval baserat på 
artiklarnas titlar och sökord. De träffar vars titlar och sökord stämde väl överens med 
denna studies sökord och kriterier blev utvalda för läsning av sammanfattningar. 
Detta åtföljdes av ytterligare en gallring, där de artiklar som först verkat intressanta 
men sedan inte visade sig vara det, exkluderades. Anledningen till att de inte 
bedömdes vara tillräckligt intressanta för denna litteraturstudies resultat, kunde bero 
på flera saker. Som exempel kunde det, vid en första läsning av en artikels 
sammanfattning, inledningsvis vara oklart exakt vilket syfte eller perspektiv studien 
haft. Så snart detta stod klart kunde ett beslut fattas rörande läsning i fulltext eller 
inte. De som återstod blev således lästa i fulltext med förhoppningen att de skulle 
vara värdefulla. Detta motsvarar det sjätte steget som Eriksson Barajas m.fl. (2013:83) 
beskriver. Slutprodukten blev sex artiklar vilka ligger till grund för denna 
litteraturstudies resultat. Syftet med denna gallringsprocess var att sortera ut relevanta 
artiklar för litteraturstudien samt undvika läsning av irrelevanta artiklar i fulltext.  
 

5.3 Översikt av insamlad data 
Nedan presenteras sökträffarna från de olika databaserna som använts, i form 
tabeller. Detta upplägg går i linje med vad Eriksson Barajas m.fl. (2013:159–160) 
beskriver. De menar att det är viktigt att på ett tydligt sätt presentera utfallet av de 
sökningar som genomförts. Det innebär att antalet sökträffar i respektive databas 
tydligt ska framgå. Dessutom ska eventuella manuella sökningar redovisas. I tabell 1 
presenteras en sammanställning av det totala antalet sökträffar i databaserna. Därefter 
följer flertalet tabeller som redovisar utfallet i respektive databas. I dessa tabeller 
redovisas information rörande avgränsningar som satts i databaserna, antal träffar och 
antal lästa sammanfattningar. Dessutom redovisas hur många artiklar som sedan lästs 
i fulltext och om dessa inkluderats i denna litteraturstudie eller inte.  

5.3.1 Sökträffar 
I Tabell 1 nedan kan resultatet av det totala antalet sökningar som gjorts utläsas. I 
tabellerna som följer efter denna finns mer information om sökningarna för varje 
databas samt vilka sökord och avgränsningar som gjorts inom dessa. Det ges också 
information om antal träffar, samt hur många sammanfattningar respektive hela 
artiklar som lästs. I den sista kolumnen tydliggörs hur många av de lästa artiklarna 
som inkluderades för denna litteraturstudie. I den sista tabellen finns en 
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sammanställning med information om de artiklar som i slutändan inkluderats i denna 
studies resultat.  
 
 
Tabell 1. Totala antalet träffar på respektive databas. 
Databas Totalt 

antal 
träffar 

Varav lästa 
sammanfattningar 

Varav lästa i 
fulltext 

Varav 
inkluderade i 
studien 

ERIC (varav två 
manuella) 

49 10 6 4 

ERIC ProQuest 9 7 2 0 

ERIC Ebsco 8 7 2 2 

Teacher Reference 
Center 

47 15 5 0 

Libris 20 3 0 0 

 
 
Tabell 2. Sökresultat utifrån ERIC.  
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Varav lästa 
sammanfattningar 

Varav 
lästa i 
fulltext 

Varav 
inkluderade 
i studien 

"ability grouping" 
AND elementary 
AND primary 

Peer reviewed 
2000-2017 

44 5 3 2 

Boaler "ability 
grouping"  
(manuell sökning) 

Peer reviewed 
2000-2017 

4 4 2 1 

Linchevski 
“ability grouping” 
(manuell sökning) 

Peer reviewed 1 1 1 1 

 
 
 
Tabell 3. Sökresultat utifrån ERIC ProQuest. 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Varav lästa 
sammanfattningar 

Varav 
lästa i 
fulltext 

Varav 
inkluderade i 
studien 

“ability 
grouping” AND 
math* AND 
elementary 

Peer reviewed  
Scholarly journal  
Elementary 
education 
2000-2017 

7 5 0 0 

Regrouping 
AND math* 

Peer reviewed  
Scholarly journal  
2000-2017 

2 2 0 0 

 
Tabell 4. Resultat utifrån ERIC Ebsco. 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Varav lästa 
sammanfattningar 

Varav 
lästa i 
fulltext 

Varav 
inkluderade i 
studien 

gains AND 
elementary AND 
"ability grouping" 
AND math* 

Peer reviewed 
2000-2017 

7 6 1 1 
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gains AND 
elementary AND 
regrouping AND 
math* 

Peer reviewed 
2000-2017 

1 1 1 1 

 
 

Tabell 5. Sökresultat utifrån Teacher Reference Center. 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Varav lästa 
sammanfattningar 

Varav 
lästa i 
fulltext 

Varav 
inkluderade i 
studien 

effects AND 
“ability grouping” 
AND math* 

Peer reviewed 
2000-2016 

22 15 4 0 

"ability grouping" 
AND math* AND 
effect* 

Peer reviewed 
2000-2016 

25 1 1 0 

 
 

Tabell 6. Sökresultat utifrån Libris. 
Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Varav lästa 
sammanfattningar 

Varav 
lästa i 
fulltext 

Varav 
inkluderade 
i studien 

"ability grouping" 
math* 

Avhandlingar 
2000-2017 

1 1 0 - 

"ability grouping" Avhandlingar 
2000-2017 

12 2 0 - 

nivågruppering Avhandlingar 
2000-2017 

0 - - - 

grupp* 
matematik* 

Avhandlingar 
2000-2017 

7 0 - - 

 
 
5.4 Hantering av data 
Nedan presenteras hur artiklarnas kvalitet har granskats samt värdet av denna 
granskning. Kvalitetsgranskningen har föregått besluten rörande vilka artiklar som 
kunnat accepteras för inkludering i denna litteraturstudies resultat. Därefter beskrivs 
vald analysmetod vilket följs av detaljerad information rörande artiklarna samt centralt 
innehåll i desamma.  Det centrala innehållet presenteras i relation till denna 
litteraturstudies syfte och frågeställningar, vilket förklaras närmare nedan. Men först, 
en tabell som översiktligt beskriver de artiklar som valts ut för denna litteraturstudies 
syfte och resultat. 

5.4.1 Kvalitetsgranskning 
Den utvalda litteraturen som ligger till grund för denna studies resultat är 
kvalitetsgranskad i flera steg. För det första har endast de artiklar som blivit granskade 
enligt peer review blivit accepterade i enlighet med vad Eriksson Barajas m.fl. råder till 
(2013:61). Vidare har de enskilda artiklarna blivit föremål för granskning utifrån de tre 
frågor som listas av Eriksson Barajas m.fl. (2013:114–115): 
 

 Vilket är syftet med undersökningen? 

 Vilka resultat erhölls? 

 Är resultaten giltiga? 
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Utöver detta har hänsyn även tagits till litteraturens publiceringsdatum, vilket finns 
beskrivet ovan (5.2.2). Syftet med denna extra granskning är att kontrollera studiernas 
kvalitet, vilket dels mäts i reliabilitet och validitet. En undersökning med hög reliabilitet 
innebär att samma studie tåls att repeteras och att utfallet kommer att likna det första 
(Larsen 2009:41). Det inbegriper också i vilken mån slumpen påverkat resultatet, 
varför forskaren bakom studien bör ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen 
forskning och metod (Eriksson Barajas m.fl. 2013:103,105). Även validitet är ett mått 
på kvaliteten, och då framförallt giltigheten, hos undersökningen (Larsen 2009:41). 
Hög validitet innebär att undersökningen mäter det som var avsett att mätas samt 
använder sig av en passande metod för sitt syfte (Eriksson Barajas 2013:106). Genom 
att endast inkludera studier med dessa kvaliteter ökar även detsamma för denna 
studie.  
 
Vidare beskriver Eriksson Barajas m.fl. (2013:139–140) hur ytterligare bedömning av 
en studies kvalitet kan gå till. Den som granskar bör se till helheten, men framförallt 
till resultaten som framkommit, samt rimligheten i undersökningen. För helhetens 
skull är det viktigt att forskaren tydligt redogör för val av perspektiv samt redovisar 
sin egen förförståelse för fenomenet som analyseras. Enligt Larsen (2009:69) kan full 
objektivitet knappast uppnås varför det är viktigt att redovisar enligt föregående, 
vilket också har eftersträvats i denna studie. Vidare är den etiska aspekten viktig i all 
forskning, vilken i sin tur är kontrollerad enligt peer review ovan. Då det handlar om att 
bedöma en studies resultat är det återigen viktigt att forskaren visat medvetenhet 
kring sin egen inverkan på utfallet då full objektivitet är nästintill ouppnåelig. Det är 
också viktigt att forskaren redovisar alla sidor av resultatet som framkommit. För 
övrigt gäller att forskaren ska ha god ordning på sina insamlade data (Eriksson Barajas 
m.fl. 2013:141–142). Samtliga artiklar som valts ut för denna litteraturstudie utgörs av 
resultat från empiriska studier vilka genomförts med antingen kvantitativ eller 
kvalitativ metod. I vissa fall förkommer en kombination av metoderna, vilket innebär 
användning av flera metoder för att besvara samma fråga. Skälet till denna 
metodkombination är att de enskilda metoderna har svagheter, men att den ena 
metoden kan väga upp den andras bias om de används tillsammans (Larsen 2009:28).  

5.4.2 Information om insamlad litteratur 
Nedan presenteras de artiklar som inkluderats för denna studies resultat, se tabell 7. 
Ordningen nedan baserar sig på den ordning artiklarna lästs och detta följs 
konsekvent även fortsättningsvis Efter detta redovisas artiklarnas centrala innehåll 
som i sin tur besvarar de frågeställningar som syftet med denna litteraturstudie 
mynnat ut i.  
 
 
Tabell 7. Specificering av inkluderade artiklar i denna litteraturstudie. 
Författare Artikel Vetenskaplig 

tidskrift 
År 
Land 
Språk 

Innehåll 

Rachel 
Marks 

Educational triage and 
ability-grouping in primary 
mathematics: a case-study of 
the impacts on low-attaining 
pupils. 

Research in 
Mathematics 
Education 

2014 
England 
Engelska 

En skola, med 88 elever i 
årskurs 6. Skolan har högre 
resultat än rikssnittet. Studien 
fokuserar de två lägsta 
nivågruppernas utveckling. 

Suzanne 
Elizabeth 

Academic outcomes from 
between-class achievement 

The Australian 
Association for 

2012 
Australien 

Engelska 

Åtta skolor med elever i 
årskurs 3-6. Studien fokuserar 
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MacQueen grouping: the Australian 
primary context. 

Research in 
Education  

och jämför den akademiska 
utvecklingen hos elever i- 
respektive utanför 
nivågruppering.  

Suzanne 
Elizabeth 
MacQueen 

Grouping for inequity. International 
Journal of 
Inclusive 
Education 

2013 
Australien 

Engelska 

Samma studie som ovan, men 
studien fokuserar här på 
nivågrupperingens effekter på 
lärande hos eleverna avseende 
likvärdighet och rättvisa. 

Jo Boaler, 
Dylan 
William & 
Margaret 
Brown 
 

Students’ Experiences of 
Ability Grouping—
disaffection, polarisation 
and the construction of 
failure. 

British 
Educational 
Research 
Journal 

2000 
England 
Engelska 

Sex skolor ingår i studien. 
Fyra av dessa nivågrupperade 
sina elever i årskurs 4, 5 & 6.  
Två skolor nivågrupperade 
inte alls.  Studien fokuserar på 
elevernas lärande i, och 
attityder till, matematik. 

Liora 
Linchevski 
& Bilha 
Kutscher 

Tell Me with Whom 
You’re Learning, and I’ll 
Tell You How Much 
You’ve Learned: Mixed-
Ability versus Same-
Ability Grouping in 
Mathematics. 

Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education 

1998 
Israel 
Engelska 

Tolv skolor, totalt 1629 
elever, studerar åk 7 och 8. 
Tre delstudier, där nr 1 & 2 
studerar nivågrupperade 
elevers lärande i matematik. 
Studien fokuserar på 
kunskapsgapet som ofta 
uppträder mellan hög- och 
lågpresterande elever i 
nivågruppering.  

Helen 
MacIntyre 
& Judith 
Ireson  

Within-Class Ability 
Grouping: Placement of 
Pupils in Groups and 
Self-Concept. 

British 
Educational 
Research 
Journal 

2002 
England 
Engelska 

En skola, sex klasser, 145 
elever i årskurs 3-5. Studien 
undersöker relationen mellan 
nivågrupperade elevers 
självuppfattning och faktiska 
förmåga. 

 

5.4.3 Analysmetod 
Att analysera insamlat material innebär enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:163) att 
dela upp data i mindre delar för att sedan undersöka dem enskilt. När uppdelningen 
är klar och delarna analyserats på ett systematiskt vis, sätts dessa delar ihop till en ny 
helhet där kärnan har mejslats ut, vilket således blir studiens resultat. Syftet med 
denna procedur är att genom systematisk klassificering av insamlad data lättare kunna 
se mönster och teman. Denna litteraturstudie använder sig av en innehållsanalys som 
enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:147) lämpar sig väl för analys av text. Analysen är 
gjord med inspiration av de kriterier som Eriksson Barajas m.fl. (2013:164) 
presenterar. De respektive texterna har lästs igenom flera gånger för att på så vis 
skapa förtrogenhet med materialet. Genom detta har likheter i de olika studiernas 
resultat kunnat urskiljas, vilka i sin tur kunnat användas för att besvara de 
frågeställningar som denna litteraturstudie bygger på. Med hjälp av denna repetitiva 
genomläsning har även annat relevant innehåll kunnat identifieras, vilket varit centralt 
för de respektive studierna. Det som upptäcktes vid läsning av artiklarna antecknades 
i digitala, separata dokument för att på så vis hålla god ordning bland materialet. 
Därefter lästes dessa anteckningar igenom och vid oklarheter kontrollerades källan 
ytterligare för att minimera risker för feltolkningar och andra bias.  
 
Analysen fortsatte med att urskilda likheter, olikheter och motsatser kategoriserades 
för att skapa en sammansatt överblick inför kommande analyssteg. Detta motsvarades 
nämligen av att det centrala innehåll som upptäckts med hjälp av föregående 
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analyssteg sattes i relation till de frågeställningar som syftet med denna litteraturstudie 
mynnat ut i. Slutligen har denna innehållsanalys med flera steg bidragit till det resultat 
som presenteras under avsnittet Resultat.  

5.4.4 Analys av insamlad litteratur 
Denna litteraturstudie syftar till att öka förståelsen för vilka konsekvenser 
nivågruppering kan få för elevers lärande i matematik. Genom att granska vad de 
utvalda artiklarna svarar på respektive frågeställning (Tabell 8) kan ett resultat senare 
presenteras. 
 
Dessa två frågeställningar ligger till grund för analysen av utvald litteratur: 
 

 Vilka för- respektive nackdelar avseende elevers lärande i matematik har 
framträtt vid nivågruppering (1)? 

 Vilka faktorer för lärande spelar in vid nivågruppering i 
matematikundervisning (2)? 

 
Tabell 8. 
Författare och 
artikelinformation 

Centralt innehåll, som sifferkodats utefter förmågan 
att svara på respektive frågeställning 

Marks, R. (2014). 
Educational triage and 
ability-grouping in primary 
mathematics: a case-study of 
the impacts on low-attaining 
pupils. 

(1) Elevernas akademiska insats förbättrades generellt, mer 
eller mindre. De svagaste eleverna upplevde sig dock 
förfördelade på flera vis. Båda grupperna drog fördel av 
nivågrupperingen. Dock var vinsten liten för de svagaste 
eleverna och kunskapsgapet mellan hög- respektive 
lågpresterande elever ökade. 
(2) Gruppsammansättningen, rumsliga aspekter samt det 
stora antalet lärarbyten för den lågpresterande gruppen 
påverkade negativt. Likaså lärarnas inställning till, och 
förväntningar på, elevernas förmåga. Att syftet med 
nivågrupperingen var otydligt från skolans håll spelade 
också roll. 

MacQueen, S. E. (2012). 
Academic outcomes from 
between-class achievement 
grouping: the Australian 
primary context 

(1) Inga signifikanta akademiska vinster för någon grupp. 
Gruppen lågpresterande elever uppvisade en lägre 
kunskapsutveckling än övriga. Nivågruppering ger inga 
akademiska vinster för någon grupp, enligt studien. Något 
negativa konsekvenser för de lågpresterande eleverna. 
(2) Indikerar att elevgruppers storlek kan ha betydelse för 
lärandet. Möjlighet till gruppbyte kan också spela roll för 
detsamma. 

MacQueen, S. E. (2013). 
Grouping for inequity. 

(1) Studien visar inte på några konkreta affektiva fördelar 
med nivågruppering. Grupperingen av elever begränsade 
kamratutbud och socialt samspel. Eleverna i de 
lågpresterande grupperna var minst nöjda med 
grupperingen enligt gjorda QSL-mätningar. Den 
akademiska nivån höjdes inte avsevärt, vilket var syftet 
med nivågrupperingen och minst akademisk vinst syntes 
hos eleverna i de lågpresterande grupperna, i relation till 
övriga. 
(2) Syftet med nivågrupperingen följdes inte alltid vilket 
sannolikt påverkade resultatet negativt, framförallt 
akademiskt. Möjligheten att byta grupp var också en 
begränsande faktor för elevernas utveckling. 

Boaler, J., William, D., & (1) Studien visar generellt inte på några vinster för eleverna 
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Brown, M. (2000). Students’ 
Experiences of Ability 
Grouping-disaffection, 
polarisation and the 
construction of failure. 

som nivågrupperades. Eleverna upplevde både stress, 
ångest och dålig motivation i samband med 
matematikundervisningen. De nivågrupperade eleverna i 
studien uppvisade ett lägre akademiskt resultat i jämförelse 
med eleverna som undervisades i heterogena klasser eller 
grupper. Samma elever upplevde att lektionerna handlade 
om att minnas, inte tänka. 
(2) Skeva förväntningar på eleverna från lärarnas håll 
påverkade elevernas lärande negativt. Orättvisa och 
ojämlika slutmål med undervisningen försämrade elevernas 
motivation. De lågpresterande eleverna undervisades av 
okvalificerad personal. Nivåskillnader inom nivågrupperna 
samt svårigheten att byta grupp påverkade utfallet negativt.  

Linchevski, L., & Kutscher, 
B. (1998). Tell Me with 
Whom You're Learning, and 
I'll Tell You How Much 
You've Learned: Mixed-
Ability versus Same-Ability 
Grouping in Mathematics. 

(1) Högpresterande elever visade ett något bättre 
akademiskt resultat vid nivågruppering jämfört med elever 
i heterogen klass. Mellan- och lågpresterande uppvisade 
signifikant lägre resultat vid nivågruppering i samma 
jämförelse. Det akademiska kunskapsgapet som ofta 
uppstår vid nivågruppering i matematik beror till absolut 
största del på att de svaga missgynnas och inte på att de 
starka gynnas, enligt studien. 
(2) Lärandet hos eleverna påverkades i olika riktning 
beroende på om de var nivågrupperade eller inte. Själva 
nivågrupperingarna förde med sig dessa konsekvenser. 

MacIntyre, H., & Ireson, J. 
(2002). Within-Class Ability 
Grouping: Placement of 
Pupils in Groups and Self-
Concept. 

(1) Eleverna i de högpresterande grupperna presterade 
bättre akademiskt än eleverna i de lågpresterande. 
Generellt kan sägas att nivågruppering hämmar elevernas 
kunskapsutveckling. Detta om till exempel många 
felplaceringar finns samt att antalet gruppbyten är för få 
och sällsynta, till följd av brister i den kontinuerliga 
utvärderingen från lärarnas håll. 
(2) Antal elever som befann sig i fel nivågrupp var stort, 
vilket begränsade deras matematiska utveckling. Lärarnas 
organisation av grupperingarna kan dessutom ha påverkat 
elevernas självuppfattning vilket i sin tur kan ha påverkat 
kunskapsutvecklingen negativt. 
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6. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från innehållsanalysen (rubrik 5.4.3) som gjordes av 
de utvalda artiklarna. Olika länders skolsystem är inte uppbyggda på samma sätt, 
vilket stundtals har medfört svårigheter att fastställa exakt vilken årskurs som 
studerats i respektive artikel. Dock har det sannolikt gått att utröna med hjälp av 
ytterligare information i artiklarna så som ålder på eleverna eller liknande. För de fall 
osäkerheten kvarstått har årskursen fått översättas direkt, vilket innebär att 
exempelvis ”middle primary school” har tolkats som årskurs 4-6. Dock bedöms en 
eventuell felbedömning inte äventyra varken det innehåll eller de slutsatser som 
kommer att presenteras. Med hänsyn till att innehållsanalysen gjordes utifrån de två 
frågeställningarna är det rimligt att även resultatet utgår från samma modell. I det 
följande beskrivs därför först varje enskild studies bakgrund och förutsättningar, för 
att på så vis öka förståelsen hos läsaren. Därefter presenteras resultatet i relation till 
respektive frågeställning.  
 

6.1 Bakgrundsinformation till respektive artikel 
Rachel Marks, universitetslektor vid Brightons Universitet, har genomfört en 
fallstudie i en skola i London. Resultatet från denna presenteras i den vetenskapliga 
artikeln Educational triage and ability-grouping in primary mathematics: a case-study of the 
impacts on low-attaining pupils. De 88 elever som medverkade i studien var mellan tio och 
elva år gamla. Marks (2014:38–39) förklarar att alla elever i England testas i matematik 
i år sex, samt gör tydligt hur viktiga dessa resultat är för många av skolorna. Skolan 
som studerats denna gång tillhör ett välbeställt område, visar generellt upp högre 
resultat än riksgenomsnittet och tillämpar nivågruppering i matematik. De 88 eleverna 
var uppdelade i fyra nummerkodade grupper, där nummer fyra bestod av 
lågpresterande elever. Dessa elever förväntades inte nå de nationella målen och Marks 
intresserade sig i denna studie framförallt för på vilket sätt nivågrupperingen 
påverkade dessa elever (2014:41). Dock har en jämförelse gjorts mellan alla fyra 
nivågrupper. Förutom fokusgrupp fyra valdes även tre fokuselever ut från tre av de 
fyra nivåerna, samt en lärare från varje nivå. Kunskapstesterna som eleverna 
genomförde på hösten och våren kompletterades med klassrumsobservationer och 
intervjuer med fokuseleverna (Marks 2014:43). Lärarna som medverkade i studien 
arbetade aktivt med att upprätthålla skolans goda rykte samt med att tillfredsställa 
föräldrar, vilka i sin tur var måna om att deras barn skulle gå vidare med sin 
utbildning. Detta resulterade i att skolan nivågrupperade eleverna i matematik. Två 
nyanser i planeringen och genomförandet av denna differentierade undervisning 
beskrivs av Marks (2014:43) som extra viktiga för denna fallstudie. För det första låg 
skolans högsta prioritet på nivågrupp tre, vars elever fortfarande ansågs ha möjlighet 
att nå de nationella målen. För det andra sorterades de allra svagaste eleverna ut till 
grupp fyra, vilken kom att bestå av endast nio elever (Marks 2014:43).  Dessa 
prioriteringar var inte helt oproblematiska och kommer att utvecklas mer under 
kommande rubriker. Dock kan redan här avslöjas att skolans upplägg ledde till att 
eleverna i den mindre, oprioriterade gruppen varken kände sig rättvist behandlade 
eller nådde upp till de nationella utbildningsmålen (Marks 2014:43–44). 
 
Suzanne Elisabeth MacQueen, universitetslektor vid Newcastles Universitet, bidrar 
med två vetenskapliga artiklar för denna litteraturstudies resultat, nämligen Academic 
outcomes from between-class achievement grouping: the Australian primary context och Grouping 
for inequity. De två artiklarna behandlar samma undersökning men fokuserar på olika 
områden; akademiska resultat och affektiva upplevelser. Elever i årskurs 3-6 från åtta 
skolor i Australien deltog i studien, vilka i sin tur var från socioekonomiskt likvärdiga 
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områden. Anledningen till detta var att MacQueen ville att förutsättningarna hos de 
respektive skolorna skulle vara likartade. De åtta skolorna delades upp i två grupper. 
Den ena gruppen inkluderade skolor som valt att undervisa heterogena klasser, 
medan den andra gruppen nivågrupperade sina elever i matematik samt läs- och 
skrivinlärning. I denna litteraturstudie kommer endast resultat rörande matematik att 
presenteras. Eleverna delades in i hög- mellan- respektive lågpresterande nivågrupp 
efter flertalet tester. Samtliga skolor som nivågrupperade strävade efter att få de 
lågpresterande grupperna så små som möjligt, vilket de också blev. Totalt gick 27 
elever gick i lågpresterande grupper, medan 100 elever gick i högpresterande. Det 
faktum att nivågruppering rådde både i matematik och läs- och skrivinlärning 
resulterade i att grupperingarna ofta intog formen av streaming, då ungefär 70 % av 
eleverna befann sig i samma grupper i båda ämnena (MacQueen 2013:302). Streaming 
i undervisningssammanhang kan liknas vid en utvidgad nivågruppering, vilket innebär 
att eleverna delas upp i ordinarie klasser vilka baseras på prestation. Dessa klasser är 
permanenta och inkluderar alla ämnen, hela skoldagen (MacQueen 2013:296). 
Streaming som metod har blivit starkt kritiserat av tidigare forskning med hänvisning 
till att det skapar både sociala och akademiska orättvisor för eleverna. Av samma skäl 
används inte metoden särskilt flitigt idag (MacQueen 2013:295). Den andra skolan 
arbetade med heterogena klasser i samtliga ämnen. Stökiga elever hanterades på olika 
sätt. De heterogena skolorna placerade stökiga elever i en särskild 
undervisningsgrupp, vilka hade en egen ordinarie lärare i alla ämnen. De 
nivågrupperande skolorna placerade ibland dessa elever i nivågrupper där de 
egentligen inte hörde hemma. Båda dessa lösningar användes för att reducera 
uppförandeproblemen (MacQueen 2012:63–65). Kunskapstesten (BST) och 
enkäterna om elevernas uppfattning (QSL) rörande undervisningen i matematik 
kompletterades med klassrumsobservationer och intervjuer med både rektor, lärare 
och elever (MacQueen 2013:300–301).  
 
Jo Boaler är professor i matematikdidaktik vid Stanfords Universitet. Tillsammans 
med Dylan Wiliam och Margaret Brown, även de två professorer i matematikdidaktik, 
har nivågrupperade elevers prestation samt attityd till matematik undersökts. Artikeln 
som inkluderats i denna litteraturstudie heter Students’ Experiences of Ability Grouping-
disaffection, polarisation and the construction of failure.  Den bygger på och utvecklar resultat 
som framkommit i en tidigare studie utförd av Jo Boaler 1997. Den kommer inte att 
presenteras närmare, men det kan vara viktigt att ha i åtanke under den fortsatta 
läsningen. Artikeln som blivit utvald för denna litteraturstudie beskriver upptäckter 
som gjorts efter två av totalt fyra års studier av sex skolor i London. Studien 
inkluderar 943 elever i årskurs åtta och nio, varav 72 elevintervjuer och 120 timmars 
klassrumsobservation. Skolorna i studien låg i olika upptagningsområden och 
inkluderade elever av olika etnisk och kulturell bakgrund. En av skolorna började 
nivågruppera eleverna vid tolv års ålder och tre andra vid tretton år, medan två av 
skolorna fortsatte att jobba med heterogena gruppsammansättningar (Boaler, Wiliam 
& Brown 2000:633–634). Resultatet tyder inte på att nivågruppering ger några 
akademiska vinster för någon elevgrupp. Istället ledde det till att elevernas motivation 
reducerades, något som i sin tur påverkade lärande negativt (Boaler  m.fl. 2000:642-
643,638-639). 
 
Liora Linchevski och Bilha Kutcher har tillsammans genomfört tre delstudier med 
syfte att undersöka effekter av nivågruppering, vars sammantagna resultat presenteras 
i artikeln Tell Me with Whom You're Learning, and I'll Tell You How Much You've Learned: 
Mixed-Ability versus Same-Ability Grouping in Mathematics. De tre delstudierna är utförda i 



 

20 
 

tolv israeliska skolor där data samlats in från 1629 elever i årskurs sju och åtta. Dock 
har de olika delstudierna valt att fokusera på enstaka skolor. Forskarna har försökt 
närma sig ett svar på vad det är som utgör det ökända kunskapsgapet som ofta 
uppträder mellan nivågrupperade elever i matematik. Frågan de ställer sig handlar om 
huruvida det är de högpresterande elevernas akademiska vinster eller de 
lågpresterandes förluster som skapar denna kunskapsklyfta (Linchevski & Kutcher 
1998:534). Av dessa tre studier ämnar studie ett och två svara på denna fråga, vilka 
därför prioriteras för denna litteraturstudies resultat. Studie ett har jämfört 
nivågruppering med heterogen undervisning för att ta reda på vilken typ av 
undervisning (homo- eller heterogen) som genererar flest fördelar för, och minst 
kunskapsgap mellan, hög- och lågpresterande elever. Studie två studerade vilken typ 
av undervisning som gynnade respektive nivågrupp bäst. De heterogena grupperna 
delades in i hypotetiska nivågrupper för att på så vis skulle kunna ge svar på frågorna 
på ett säkrare sätt (Linchevski & Kutcher 1998:536–537,539). Sammantaget visar 
resultatet att nivågruppering inte är till alla elevers fördel, vilket också utgjorde delar 
av forskarnas hypotes (Linchevski och Kutcher 1998:544–545).  
 
Helen MacIntyre och Judith Ireson bidrar till denna studies resultat genom artikeln 
Within-Class Ability Grouping: Placement of Pupils in Groups and Self-Concept. Där redovisas 
genomförandet och utfallet av de två delstudier de har genomfört, rörande hur 
nivågrupperade elevers matematiska prestation kan hänga samman med deras 
självuppfattning i ämnet. Syftet var att dels undersöka i vilken mån eleverna var 
placerade i rätt nivågrupp, men också hur självuppfattningen påverkades hos de elever 
som inte var det. Dessutom fanns ett intresse hos forskarna att undersöka sambandet 
mellan prestation och matematisk självuppfattning (MacIntyre & Ireson 2002:251). 
En skola, med sex klasser och 145 elever i årskurs tre till fem, deltog i studien. 
Resultat från kunskapstester och formulär rörande elevers självuppfattning samlades 
in. Data från det senare utgjorde grunden för urvalet av de sju elever som sedan 
intervjuades, vilket tillsammans med resultaten från kunskapstesten kunde besvara 
undersökningens frågor (MacIntyre & Ireson 2002:249). I den första delstudien 
undersöktes elevernas matematiska kunskaper och deras självuppfattning i ämnet i 
relation till nivågruppering. Här samlades även information in från lärarna rörande 
elevernas nivågrupptillhörighet. Meningen med detta var att kunna se i vilken mån 
eleverna verkade vara placerade i adekvat nivågrupp. Den andra delstudien baserades 
på intervjuer av de sju utvalda eleverna med fokus på hur felplacerade elevers 
självuppfattning påverkats av detta (MacIntyre & Ireson 2002:252).  
 

6.2 För- och nackdelar i elevers lärande vid nivågruppering 
I det följande avsnittet presenteras resultat från de undersökta studierna, som ger svar 
på vilka för- och nackdelar som framkommit i samband med nivågruppering av elever 
i matematikundervisning. Endast de studier som bidrar med svar på denna fråga 
inkluderas i det följande. 
 
Marks (2014:43) beskriver i sin studie hur kunskapstesterna på höst- respektive 
vårterminen visade att samtliga elevers testresultat stigit. Detta indikerar enligt henne 
att det kan vara fördelaktigt att nivågruppera elever i matematik. Dock är Marks tydlig 
med att grupp fyra (det vill säga de lågpresterande eleverna) hade gynnats minst, och 
att kunskapsgapet mellan de två lägsta grupperna, grupp tre och fyra, ökat. Dessutom 
nådde ingen av eleverna i grupp fyra upp till de nationella kunskapsmålen, vilket 
betyder att skolan inte lyckades fullt ut med sitt uppdrag (Marks 2014:43–44). Utöver 
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detta kände eleverna i grupp fyra sig förfördelade på flera vis, vilket också kan ses 
som en negativ konsekvens av nivågruppering i matematik.  
 
I en artikel, Academic outcomes from between-class achievement grouping: the Australian primary 
context (MacQueen 2012), kastas ljus på frågan rörande skillnader i akademisk 
utveckling för nivågrupperade respektive icke nivågrupperade elever. Då de två olika 
gruppernas resultat från kunskapsmätningarna jämfördes (BST=Basic Skill Test) visade 
detta inte på några signifikanta skillnader i elevernas kunskapsutveckling i de olika 
skolorna. Detta anses ge belägg för att nivågruppering inte ger några akademiska 
fördelar för elever (MacQueen 2012:66). Forskarna kunde heller inte se några 
skillnader mellan pojkar och flickor i de olika skolformerna. De hade likartade värden 
oavsett undervisningssätt. När enbart flickornas resultat analyserades framkom det att 
de nivågrupperade flickorna uppvisade ett något bättre resultat, men det var bara små, 
icke-signifikanta skillnader. Det som gick att utläsa var dock att de elever som befann 
sig i lågpresterande grupper presterade något sämre än övriga elever (mellan- och 
högpresterande samt heterogena grupper) (MacQueen 2012:67–70).  
 
I en annan artikel, Grouping for inequity (MacQueen 2013), ligger fokus istället på 
elevernas emotionella uppfattning av matematikundervisningen, vilket mättes med så 
kallade QSL-tester. Resultatet från dessa mätningar visade inte att nivågruppering gav 
några konkreta affektiva fördelar för eleverna. De lågpresterande eleverna var minst 
nöjda med nivågrupperingen (MacQueen 2013:300,302). Undersökningen kom fram 
till att nivågrupperingen gav upphov till negativa känslor hos många elever, vars 
uppfattning var att undervisningen inte låg på rätt nivå, trots nivågruppering. 
Dessutom tenderade lärarna att ha låga förväntningar på de lågpresterande grupperna, 
vilket påverkade motivationen negativt (MacQueen 2013:304). Som bekant innehöll 
de lågpresterande grupperna betydligt färre elever samtidigt som pojkar var 
överrepresenterade i dessa grupper. Detta påverkade både kvaliteten på och 
kvantiteten av relationerna mellan könen negativt. Samtidigt fick de svagpresterande 
eleverna ett betydligt mindre utbud av kamrater att välja mellan, i synnerhet som 
många var i samma grupp även i läs- och skrivinlärning (MacQueen 2013:302).  
 
Boaler m.fl. (2000:635) beskriver hur det genom observationer, intervjuer och 
frågeformulär tydligt framkommit att nivågrupperade elever upplevde negativa 
konsekvenser av den typen av matematikundervisning. Hela 40 av 48 elever ville 
antingen återgå till heterogen undervisning eller byta nivågrupp. Eleverna uppgav att 
nivågrupperingen hade påverkat dem negativt både akademiskt och affektivt, vilket 
får anses som en klar nackdel med detsamma. Studien kunde inte finna några fördelar 
med nivågruppering, utan elever från flera nivågrupper vittnade istället om känslor av 
stress och oro inför matematiklektionerna, vilket i sin tur reducerade deras motivation 
(Boaler m.fl. 2000:642–643).  
 
Linchevski och Kutcher (1998:544–545) kunde i sina två delstudier tydligt se hur 
elevernas resultat fördelade sig. Det framkom att högpresterande elever presterade 
icke-signifikant bättre vid nivågrupperad undervisning. Mellan- och lågpresterande 
elever presterande signifikant sämre vid nivågruppering jämfört med elever med 
liknande förmåga i heterogen undervisningsmiljö. Detta signalerar att nivågruppering 
kan bringa små fördelar för de redan duktiga eleverna, medan de övriga drabbas 
akademiskt negativt av detsamma. De fick i sin studie också bekräftat att 
kunskapsgapet mellan de hög- respektive lågpresterande eleverna växte i samband 
med nivågruppering, jämfört med hur det såg ut i de heterogena grupperna. Det 
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ökande kunskapsmässiga gapet beror enligt Linchevski och Kutcher (1998:550) på att 
de lågpresterande eleverna missgynnas, snarare än att de högpresterande gynnas. 
 
MacIntyre & Ireson (2002:251) lade bland annat fokus på hur elevernas prestation i 
matematik påverkade deras självuppfattning i ämnet, och hur detta i sin tur påverkade 
lärandet. De kunde i sitt resultat endast se svaga samband mellan självuppfattning och 
nivågrupptillhörighet och drog därmed slutsatsen att andra faktorer måste prägla 
elevernas förväntningar på sig själva. Vilka dessa är och hur det i sin tur påverkade 
självuppfattningen och lärandet hos eleverna redogörs för under kommande rubrik.  
 

6.3 Faktorer som påverkar lärandet vid nivågruppering 
Nedan följer delar ur de olika artiklarnas centrala innehåll, som förklarar vilka faktorer 
som har orsakat de ovan beskriva för- och nackdelarna vid nivågruppering.  
 
Marks (2014:44–45) beskriver hur skolans syfte med nivågrupperingen av eleverna 
mynnade ut i ett antal prioriteringar som i sin tur bidrog till det skiftande resultatet. 
För det första prioriterades den näst lägsta gruppen (grupp 3) mest och skolan gav 
dessa elever extra mycket stöd och resurser. Det faktum att extra resurser sattes in för 
denna grupp gav goda resultat och kan anses vara den största bidragande faktorn till 
elevernas framgång. För det andra placerades de allra svagaste eleverna i en liten 
grupp med endast nio elever, som trots den lilla gruppsammansättningen uppvisade 
sämst akademisk utveckling av alla. Detta var anmärkningsvärt då förutsättningarna 
med den lilla gruppen borde ha möjliggjort enskilt riktad undervisning med god 
kvalitet. Men istället var det ingen av dessa nio elever som nådde de nationella målen 
med utbildningen i matematik. Marks (2014:45–46) menar att flera faktorer påverkade 
grupp fyras lärande negativt. Till att börja med kan gruppens storlek ha påverkat 
negativt, tvärtom mot vad som skulle kunna antas. Det är vanligt att skolor väljer 
denna lösning trots att forskningen inte kunnat säkerställa att det är en bra lösning. 
Denna gång fick det oanade, negativa konsekvenser för elevernas lärande.  
 
En annan faktor som sannolikt påverkade gruppens lärande negativt är enligt Marks 
(2014:46–47) de knappa resurser som tilldelades den lilla gruppen. Eleverna hade 
inget ordinarie undervisningsutrymme, utan fick använda olika rum varje gång och 
ibland bedrevs undervisningen i korridoren. Detta skapade känslor av exkludering hos 
eleverna. En annan konsekvens av att inte ha en ordinarie plats för undervisningen 
bestod i att tillgången på material så som linjaler och tallinjer var minimal. Detta trots 
det sannolikt stora behovet i just denna grupp. En tredje negativt bidragande faktor 
var den sneda fördelningen av lärare. Den mest kapabla läraren placerades hos 
antingen grupp tre eller grupp ett. De svaga, lågpresterande eleverna blev undervisade 
av olika lärare vid olika tillfällen. Ett växlande skedde mellan en vikarie, som brukade 
ambulera där behovet fanns, samt en lärarassistent, som egentligen inte var behörig 
att undervisa i matematik (Marks 2014:47). Den fjärde negativt påverkande faktorn 
för elevernas lärande var att de undervisande lärarna hade låga förväntningar på 
eleverna i grupp fyra. Det resulterade i att eleverna tilldelades uppgifter som var 
alldeles för enkla och som dessutom inte täckte in allt de behövde lära sig under sin 
skolgång. De fick heller inte jobba förberedande inför de nationella proven så som de 
övriga grupperna, och faktum är att vissa elever inte ens fick chansen att genomföra 
proven. Lärarnas agerande och skolans prioriteringar var alltså en bidragande faktor 
till att eleverna inte utvecklades optimalt genom matematikundervisningen (Marks 
2014:48–50). 
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MacQueen (2012:67) beskriver ett antal faktorer som kan ha inverkat negativt på 
nivågruppernas resultat, samt varför missnöjet bland framförallt de svagpresterande 
eleverna var så stort. För det första skiljde sig nivågrupperna åt i storlek med syfte att 
hålla de svagpresterande grupperna små. Detta resulterade i att de högpresterande 
elevgrupperna blev mycket stora, men också i att eleverna kunde placeras i en 
nivågrupp utifrån andra skäl än kunskapsmässiga (MacQueen 2013:300,302). Det 
innebar dels att eleverna i de stora, högpresterande grupperna hade små möjligheter 
att få nivån anpassad efter sin individuella förmåga (MacQueen 2012:66). Flera av 
lärarna som undervisade nivågrupperat menade att individualisering av 
undervisningsmaterialet inte alls var nödvändigt inom nivågrupperna.  MacQueen 
menar (2012:66) att detta är viktigt även vid nivågruppering med tanke på att eleverna 
aldrig är helt lika kunskapsmässigt. Dessa skeva skäl till nivågruppering påverkade 
således lärandet negativt (MacQueen 2013:304).  
 
En annan faktor som enligt MacQueen (2013:301) påverkade elevernas lärande 
negativt var möjligheten till gruppbyte, vilket enligt skolorna och lärarna inte skulle 
vara problematiskt, då de medgav att kunskapsnivån är föränderlig. Det visade sig 
dock att arbetstempot skiftade enormt mellan grupperna, varför en flytt till en högre 
grupp blev nästintill omöjlig (MacQueen 2013:301). Det innebar att elever som 
förbättrat sin nivå ofta ändå blev kvar i sin gamla grupp. Dessa elever fick således 
heller inte utmaningar på rätt nivå, i synnerhet med tanke på den ovan nämnda 
bristen på individualisering inom grupperna. Dessa två faktorer (skillnad i 
gruppstorlek och bristen på gruppbyte) är sådana som enligt McQueen (2012:66) inte 
varit förekommande i andra studier (MacQueen hänvisar till och jämför med Kulik & 
Kulik 1992) med resultat som visat kunskapsprogression i samband med 
nivågruppering. Rektor menade vidare att risken var stor att lärare hade lägre 
förväntningar på de lågpresterande elevgrupperna, vilket delvis bekräftades av det 
språk lärarna använde då de talade om eleverna. Högpresterande grupper talade de 
om i termer som utmaningar och kvalitet, medan långsamt tempo och kompensation 
användes för de svaga (MacQueen 2013:304). Detta, tillsammans med de ovan 
beskrivna faktorerna, menar MacQueen (2012:66–67, 71) kan ha bidragit till att 
elevernas kunskapsutveckling inte optimerades. Hon hävdar vidare att nivågruppering 
kan medföra att likvärdigheten i utbildningen påverkas negativt vilket i sin tur 
påverkar lärandet, där lågpresterande elever drabbas i första hand (MacQueen 
2013:305).  
 
Boaler m.fl. (2000:635) har också kommit fram till att nivågruppering kan medföra 
negativa konsekvenser för elevers lärande. Flera elever sa, som beskrivits ovan, att de 
ville byta till en lägre nivågrupp på grund av upplevd stress och oro inför 
matematiklektionerna. Anledningen till att denna känsla infann sig berodde sannolikt 
på att lärarna i grupp ett ställde för höga krav på dessa elevers förmåga. Lärarna 
pratade forcerat och gick skyndsamt igenom räkneexempel och lösningsförslag på 
tavlan. Dessutom fick eleverna små möjligheter till att fundera kring 
lösningsförslagen. Undervisningen handlade mest om att genomföra procedurer och 
minnas, vilket eleverna beskrev som att de aldrig fick chansen att tänka. Detta 
uppmärksammades vid intervjuer och bekräftades vid klassrumsobservationer (Boaler 
m.fl. 2000:636). Eleverna i de lägst presterande grupperna hade, tvärtom, för låga 
förväntningar på sig, vilket antagligen var ännu mer förödande för deras lärande 
(Boaler m.fl. 2000:637). Dessutom var omsättningen av lärare hög i dessa grupper, 
vilka i sin tur inte alltid var behöriga att undervisa i matematik. Eleverna tilldelades 
alldeles för enkla uppgifter och blev inte tillmötesgångna då de efterfrågade mer 
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utmanande material. I flera fall blev eleverna klara snabbt med sina uppgifter, men 
istället för att läraren gav dem nya utmaningar fick de vänta in sina klasskamrater, 
något som kunde ta lång tid. I några observerade fall fick eleverna inte räkna själva 
alls, utan läraren gav eleverna samtliga svar på tavlan (Boaler m.fl. 2000:638). Eleverna 
förstod själva att undervisningen begränsade deras utveckling, vilket minskade deras 
motivation och påverkade lärandet negativt. Eleverna upplevde det som svårt att 
någonsin kunna byta nivågrupp på grund av att lärarna inte arbetade utefter att 
kunskap kan växa och är föränderlig. Detta kallas på engelska för fixed-ability-thinking 
och drabbade så gott som alla nivågrupperade elever (Boaler m.fl. 2000:639).  
 
MacIntyre & Ireson (2002:254) kunde i resultatet från kunskapstesten se en 
överlappning i resultaten mellan eleverna i de olika nivågrupperingarna. Exempelvis 
presterade de bästa eleverna i de lågpresterande grupperna bättre än de sämsta 
eleverna i de högpresterande grupperna. Denna typ av överlappning inkluderade 122 
av de 143 eleverna genomgående i grupperna, vilket därmed inte kan vara en slump. 
Istället menar MacIntyre & Ireson (2002:254) att det synliggör hur många av eleverna 
som befann sig i fel nivågrupp i relation till sin förmåga. Detta kan bero på att lärarna 
gjort en missbedömning från början, men enligt forskarna beror det sannolikt istället 
på avsaknaden av förflyttningar av elever mellan grupper under terminens gång. 
Mellan september och mars hade som mest fem elever flyttats inom en klass, i vissa 
fall var antalet noll. Detta trots att lärarna även i denna studie uppgav att de såg på 
kunskap som föränderlig. Alternativa förklaringar till bristen på förflyttningar skulle 
kunna vara tidsbrist, vilket en lärare implicit uttryckte. Då lärarna dessutom anpassade 
undervisningsinnehållet utefter de förväntningar de hade på respektive nivågrupp 
istället för till den enskilda individen, riskerade alla elevers lärande att påverkas 
negativt, i synnerhet de felplacerades. Eleverna fick således inte samma möjligheter till 
utveckling och lärande på grund av detta (MacIntyre & Ireson 2002:255). Det ges 
också en möjlig förklaring till som egentligen präglade elevers självuppfattning i 
matematik, vilket enligt testresultaten inte var grupptillhörighet. I intervjuerna 
framkom det dels att de elever vars självuppfattning stämde överens med 
grupptillhörighet var korrekt placerade i relation till resultaten från kunskapstestet. 
Dessa elever återfanns i både hög- och lågpresterande grupper (MacIntyre & Ireson 
2002:257–258). De elever vars självuppfattning var högre eller lägre än deras faktiska 
grupptillhörighet, visade sig ligga på en annan kunskapsmässig nivå, vid jämförande 
med testresultaten. Med detta i åtanke finns det en möjlig förklaring till bristen av 
samband mellan grupptillhörighet och självuppfattning hos elever.  
 

6.4 Summering 
Ovan har forskningens resultat avseende för- respektive nackdelar med 
nivågruppering av elever i matematik redovisats. Olika påverkansfaktorer på elevers 
lärande vid nivågruppering, som framkommit vid analysen har redovisats likaså. I det 
följande sammanfattas dessa resultat.  
 
Marks (2014:43) beskriver hur kunskapstesten i hennes studie visade att samtliga 
elevers testresultat stigit. Detta indikerar en fördel med nivågruppering av elever i 
matematik. Dock är hon tydlig med att den lågpresterande elevgruppen hade gynnats 
minst, och att kunskapsgapet mellan de två lägsta grupperna ökat. Precis som Marks 
(2014:43), kunde Linchevski och Kutcher (1998:544–545) genom sina delstudier se 
hur högpresterande elever gynnades av nivågruppering, dock endast marginellt. Det 
framkom dock att mellan- och lågpresterande elever presterade signifikant sämre vid 
nivågruppering i jämförelse med elever med liknande förmåga som undervisades i 
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heterogen miljö. Sammantaget kom forskarna fram till att kunskapsgapet som ofta 
uppstår vid nivågruppering utgörs av de svaga elevernas akademiska förlust 
(Linchevski och Kutcher 1998:550).  
 
MacQueen (2012:66) kunde däremot inte se några signifikanta skillnader i elevernas 
kunskapsutveckling i de olika skolformerna varför hon å sin sida hävdar att 
nivågruppering inte ger några vinster för lärandet. I samma studie undersöktes även 
om, och i så fall på vilket sätt, eleverna påverkades känslomässigt av nivågruppering. 
MacQueen (2013:300,302) kunde inte hitta bevis för att nivågruppering i matematik 
gav eleverna några affektiva fördelar, utan tvärtom var många missnöjda med 
konceptet, i synnerhet de lågpresterande eleverna. Liknande slutsatser kunde Boaler 
m.fl. (2000:642-643) dra utifrån sin studie av nivågruppering i matematik. Eleverna 
uppgav genom intervjuer och frågeformulär att de upplevde nivågrupperingen som 
ofördelaktig både akademiskt och affektivt, vilket forskarna tolkar som en klar 
nackdel. I samma studie (Boaler m.fl. 2000:635) upplevde elever från alla grupper 
känslor av stress och oro inför matematiklektionerna, något som i sin tur påverkat 
motivationen negativt. Även Marks (2014:46–47) fann i sin studie bevis för att 
lågpresterande elever kände sig förfördelade på flera olika sätt då de undervisats 
nivågrupperat. I MacQueens (2013:304) resultat gick också att utläsa hur 
nivågruppering gav upphov till negativa känslor hos många elever, vilka uppfattade att 
den nivågrupperade undervisningen låg på fel nivå.  
 
De ovan beskrivna konsekvenserna av nivågruppering beror på flera saker, enligt 
forskningen. Lärarnas skeva och för höga eller för låga förväntningar på eleverna har 
påverkat motivationen och lärandet negativt, vilket uppdagades i nästan samtliga 
studier. På vilket sätt, samt av vilken anledning, nivågruppering av eleverna skedde var 
också faktorer som ofta påverkade lärandet negativt. Marks (2014:44-45) beskriver till 
exempel hur skolan medvetet sållade ut de allra svagaste eleverna och skapade en liten 
grupp med endast dessa nio elever. Även MacQueen (2013:302) vittnar om hur 
skolornas strävan efter små, lågpresterande elevgrupper gjorde att vissa elever kunde 
placeras i grupper utefter andra skäl än kunskapsmässiga. Vidare framkom det i flera 
studier, bland andra i MacQueen (2013:301) att det av olika skäl var problematiskt för 
elever att byta grupp på grund av alltför skiftande arbetstempo i de olika 
nivågrupperna. I MacIntyre & Iresons (2002:254–255) studie visade det sig att många 
elever befann sig i fel nivågrupp, antagligen på grund av bristande uppföljning från 
lärarnas håll. Dessa faktorer påverkade alltså elevernas lärande negativt. Boaler m.fl. 
(2000:644) drar som slutsats att dessa är påverkansfaktorer som skulle kunna 
undvikas, men inser samtidigt att det är lätt hänt att de uppkommer.  
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7. Diskussion 
Detta avsnitt kommer inledningsvis att diskutera och problematisera den metod som 
använts för insamling och analys av data, samt hur metoden i sin helhet kan ha präglat 
studiens resultat. Detta efterföljs av en diskussion rörande det resultat som 
presenterats ovan, vilket sätts i relation till avsnitten bakgrund och teori. Syftet med 
detta är att genom reflektion presentera de slutsatser som denna litteraturstudie 
resulterat i. Slutligen ges förslag på önskvärd forskning för framtiden. Samtliga 
litteratur som ingått i resultatet är hämtad från andra länder än Sverige, på grund av 
ett begränsat svenskt utbud. Läsaren bör ha detta i åtanke vid läsning av diskussionen, 
som kommer att jämföra den internationella forskningen med bland annat svensk 
skollag och läroplan.  
 

7.1 Metoddiskussion 
I det följande diskuteras olika faktorer som kan ha påverkat denna litteraturstudies 
resultat i olika riktningar, i både positiv och negativ bemärkelse.  

7.1.1 Insamling och avgränsningar 
Detta är en litteraturstudie vars data är insamlad genom att med systematik söka och 
samla in forskning, för att på så vis svara på studiens frågeställningar samt uppfylla 
dess syfte. Sökningen och insamlingen av data föregicks av ett antal avgränsningar, 
vilka utarbetades för att begränsa antalet sökträffar och eliminera irrelevant litteratur. 
En avgränsning handlade om årtal, där litteratur som publicerats före år 2000 
automatiskt sorterades bort. Denna avgränsning fyllde sin funktion, men kan likväl ha 
orsakat att viktiga källor gick om intet och får i sådana fall anses som en svaghet i 
metodens insamling av data. Dock har en artikel som publicerades 1998 inkluderats i 
denna studies resultat. Att denna avvikelse accepterades berodde på den förmodade 
relevansen i studien. Detta får ses som en styrka för denna studie, då erkända 
forskares resultat inte förbisågs i och med detta. En annan avgränsning var de sökord 
som användes, vilka framförallt var på engelska. Eftersom att nivågruppering kan ske 
på lite olika sätt i olika länder används också flertalet ord för att beskriva detta 
fenomen i litteraturen. Detta kan ha orsakat ett bortfall av studier väl lämpade i detta 
sammanhang, vilket därmed blir en svaghet för studiens resultat. Den tredje 
avgränsningen som anses viktig att lyfta fram, är den angående accepterad ålder på de 
elever som medverkat i respektive studie. Åldersspannet breddades kraftigt med 
avsikt, då det beslutades att elever från grundskolans alla årskurser fick inkluderas. I 
efterhand anses detta sannolikt ha varit en fördel för denna litteraturstudies resultat, 
med tanke på hur pass lite forskning det finns om nivågruppering i de lägre 
årskurserna.  

7.1.2 Inkluderade artiklar 
Alla artiklar som är inkluderade i resultatet har använt sig av flera olika metoder vid 
studiet av elever i nivågruppering. Det betyder att deras datainsamling skett via en 
kombination av kunskapstest, intervjuer, observationer och enkäter. Samtliga studier 
har använt sig av mer än en av dessa metoder, varför risken för felaktiga slutsatser 
inom respektive artikel minskat, samtidigt som närmandet mot sanningen ökar. Detta 
blir en styrka hos denna studie och går således helt i linje med vad Larsen (2009:28) 
föreslår. Artiklarna har genom användandet av olika metoder samlat in elevdata, varav 
fyra av studierna har inkluderat mer än en skola. Två studier (Marks 2014 och 
MacIntyre & Ireson 2020), av de sex, har dock begränsat sin undersökning till endast 
en skola, vilket skulle kunna ses som en nackdel dels på grund av att ett lägre antal 
elever ingår.  Det som ändå talar för dessa två studiers reliabilitet är att de kommit 
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fram till liknande resultat som de större studierna. Det faktum att två manuella 
sökningar genomförts kan anses som en styrka för denna litteraturstudie, eftersom att 
artiklar från båda dessa träffas inkluderades i resultatet (Boaler 2000 & Linchevski & 
Kutscher 1998). Ytterligare en styrka för denna litteraturstudies resultat anses vara det 
faktum att forskningsresultat från tre delar i världen inkluderats; England, Israel samt 
Australien, i synnerhet med tanke på den ringa andel litteratur som bearbetats. 
Forskningen som använts för denna studies resultat har visat på liknande resultat trots 
att den är hämtad från tre olika världsdelar. Detta borde innebära att resultatet skulle 
bli mycket lika, om en litteraturstudie med liknande syfte skulle upprättas igen. Detta 
kännetecknar hög reliabilitet (Larsen 2009:41).  
 
En svaghet hos denna studie kan sägas vara att det inte inkluderats någon svensk 
studie rörande nivågrupperingens effekter på lärandet. Anledningen till detta är att 
inte fanns någon sådan studie gjord som föll inom ramen för avgränsningarna för 
datainsamlingen. Detta medför att resultatet (6.) ovan baserade sig på en jämförelse av 
internationella resultat kring nivågrupperingens effekter kontra svenska styrdokument. 
Sannolikt utgör detta inte något problem, men det är likväl viktigt lyfta fram som en 
eventuell svaghet som i så fall beror på metoden. Det faktum att denna litteraturstudie 
inte accepterat forskning som inte anses gå helt i linje med syftet för studien resulterar 
å andra sidan i hög validitet. Validitet är enligt Larsen (2009:41) ett mått på kvalitet 
och giltighet, som svarar på i vilken omfattning undersökningen mäter det som var 
avsikten, samt använder sig av en passande metod för detsamma.  

7.1.3 Tid och språk 
Tiden som kunde avsättas för arbetet med denna litteraturstudie får anses vara en för 
författaren ej påverkningsbar faktor. Detta begränsade dock möjligheterna att göra en 
ännu mer noggrann och utökad genomsökning av tidigare genomförda studier och 
forskningsresultat i ämnet nivågruppering i matematik. Detta får anses som en negativ 
faktor för resultatet. Tidsramarna kan ha resulterat i att alltför få artiklar hann läsas 
igenom, vilket i så fall kan ge en orättvis bild av nivågruppering i matematik för 
elevers lärande. Dock medverkar flera erkända forskare till denna litteraturstudies 
resultat, vilket ses som en styrka. En annan orsak till att för få artiklar eventuellt hann 
läsas igenom kan vara att alla studier med uppskattad relevans gavs på engelska. Dessa 
artiklar behövde översättas mer eller mindre, vilket tog tid i anspråk. Vid översättning 
av text finns alltid en risk för missförstånd eller feltolkning. Men, det faktum att de 
olika studierna (efter översättning) visat på liknande resultat avseende konsekvenser 
för elevers lärande indikerar att några stora missförstånd inte inträffat.   

 
7.2 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik analyseras det resultat som presenterats tidigare, under rubrik 6. 
Egna tankar och reflektioner kommer att framföras för att på så vis synliggöra den 
förståelse som växt fram hos författaren till denna litteraturstudie. 
 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka konsekvenser av 
nivågruppering i matematikundervisning ur ett lärandeperspektiv. Utifrån detta har 
dessa två frågeställningar arbetats fram: 
 

 Vilka för- respektive nackdelar avseende elevers lärande i matematik 
har framträtt vid nivågruppering? 

 Vilka faktorer för lärande spelar in vid nivågruppering i 
matematikundervisning? 
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Genom att jämföra svaren på dessa frågeställningar utifrån 6.Resultat med 2.Bakgrund 
och 3.Teori om lärande kan följande slutsatser dras.  

7.2.1 Nivågrupperingens effekter 
Nivågruppering i matematik kan gynna elevers lärande om rätt förutsättningar ges 
(Marks 2014:43). Det har dessvärre visat sig vara svårt att skapa dessa gynnsamma 
förutsättningar, varför nivågruppering ofta mynnar ut i att framförallt de 
lågpresterande elevernas lärande påverkas negativt. Det faktum att de lågpresterande 
elevernas lärande reduceras, samtidigt som de högpresterande eleverna ofta fortsätter 
att prestera på liknande nivå, gör att ett kunskapsgap uppstår mellan de två grupperna 
(Linchevski och Kutcher 1998:550). Kunskapsmässiga skillnader finns hos eleverna 
redan från början, vilket i sig är en anledning till att vissa skolor väljer att 
nivågruppera sina elever (Stensmo 1997:35–37) (Wallby m.fl. 2001:11). Men att dessa 
skillnader växer vid nivågruppering, trots motsatta välmenande intentioner från 
utbildningsväsendets håll, gör att insatserna kan ifrågasättas (Linchevski och Kutcher 
1998:550). En fråga som också bör ställas är hur dessa skillnader korrelerar med de 
nationella riktlinjer vi har rörande utbildningen i den svenska skolan. Skolan är skyldig 
att ta hänsyn till elevers olikheter och kompensera för de olika förutsättningar de bär 
med sig (Sverige 2010: 1 kap., 4§) (Skolverket 2011:8–9). Detta för att öka chansen 
för eleven att tillgodogöra sig högkvalitativ utbildning (PISA 2015:34). Ytterligare en 
intressant aspekt är om nivågruppering, utifrån hur det beskrivs i forskningen, kan 
hävdas ge de förutsättningar som krävs i relation till det sociokulturella perspektivet 
på lärande (Johansson 2012:24). Det är intressant hur en enskild åtgärd, som att 
nivågruppera elever i ett ämne, kan resultera i det flertalet konsekvenser som 
beskrivits hittills. Dessa olika perspektiv ligger till grund för de slutsatser och 
antaganden som kommer att göras i det följande. 

7.2.2 Påverkansfaktorer – didaktiska och organisatoriska 
De negativa konsekvenser som ofta uppstår vid nivågruppering i matematik beror 
enligt forskningen på flera olika faktorer, som är mer eller mindre beroende av 
varandra. Vissa forskare (Boaler m.fl. 2000:644) menar till och med att dessa negativa 
effekter skulle kunna undvikas, vilket i så fall betyder att det är skolornas organisation 
av nivågrupperingen som påverkar utfallet mest. En faktor som påverkar elevernas 
lärande är på vilka grunder eleverna nivågrupperas (MacQueen 2013:300,302). Enligt 
praxis ska eleverna grupperas utefter uppvisad prestation och inte utefter 
organisatoriska aspekter eller uppförande. I de fall då eleverna har grupperats 
godtyckligt har oanade negativa effekter uppstått. MacQueen (2012:66) beskriver i sin 
studie hur eleverna i de högpresterande, stora grupperna inte kunde få nivån anpassad 
efter sina förutsättningar. Det berodde dels på att läraren hade alldeles för många 
elever i samma grupp, dels på att flera lärare antog att individualisering inte var 
nödvändigt inom nivågrupperna. Detta stämmer inte, menar MacQueen (2012:66), 
eftersom att eleverna aldrig är helt lika kunskapsmässigt. Boaler m.fl. (2000:636) kom 
dessutom fram till att elever i högpresterande grupper upplevde stress och oro inför 
nivågrupperad matematikundervisning. Skälen var liknande som ovan, lärarna 
anpassade inte undervisningen till de enskilda eleverna inom gruppen. De krav som 
ställdes på gruppen var för höga för flera av eleverna. Detta strider mot läroplanens 
(Skolverket 2011:8–9) bestämmelser avseende skolans skyldighet att anpassa 
undervisningen till varje elevs förutsättningar. En självrådande fundering som detta 
mynnar ut i är om nivågruppering blir överflödigt, för de fall lärarna väljer att agera på 
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detta sätt. Sannolikt hade det gynnat alla elever att få nivån anpassad till sig inom den 
heterogena gruppen. 
 
Lågpresterande elever hamnar ofta i betydligt mindre grupper, vilka påverkas på andra 
vis, av andra faktorer. Marks (2014:44-45) visar i sin studie att de lågpresterande 
eleverna, som trots att gruppen var så liten, uppvisade sämst utveckling av alla. Hon 
(Marks 2014:46-47) beskriver hur eleverna nedprioriterades och knappt fick några 
resurser till sitt förfogande. De hade inget ordinarie klassrum, dålig tillgång på 
material samt obehöriga lärare. Dessutom förväntade sig skolan att dessa elever inte 
skulle nå de nationella målen. Detta visade sig i de låga förväntningar lärarna hade på 
eleverna och gav dem därför alldeles för enkla uppgifter att jobba med. Detta skapade 
känslor av exkludering samtidigt som elevernas motivation reducerades, vilket i sin tur 
påverkade lärandet negativt (Marks 2014:48-50). Detta är ett tydligt exempel på 
misslyckad undervisning. För det första är metoden med smågrupper inte baserad på 
evidens och vetenskap (Kornhall 2014:46-80), vilket går emot Skolverkets (2013) 
rekommendationer. Men bara det faktum att så få elever särskildes från de övriga, 
orsakade sannolikt stigmatisering. Eleverna sa också att det kände sig exkluderade och 
förfördelade på flera sätt (Marks 2014:43–44). Skolan lever heller inte upp till sin 
skyldighet att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar (Skolverket 
2011:8–9). De misslyckas också med sitt kompensationsuppdrag (Sverige 2010: 1 
kap., 4§) samt med att ge eleverna en likvärdig utbildning (Sverige 2010: 1 kap., 9§).  
 
Nivågrupperna som förekommer i de granskade artiklarna är förhållandevis statiska. I 
flera av de granskade studierna framkommer det att elever befinner sig i fel 
nivågrupper. MacQueen (2013:301) beskriver hur eleverna i hennes studerade skolor 
hade begränsade möjligheter att byta grupp, mycket på grund av att arbetstempot och 
uppgifterna skiftade mellan grupperna. Elever som skulle behöva flyttas upp från en 
lägre grupp kunde oftast inte det på grund av otillräckliga förkunskaper. Dock var den 
nuvarande, lägre nivågruppens undervisning på för låg nivå, för samma elev. Även 
Boaler m.fl. (2000: 639) fann, att deras studerade elever hade begränsade möjligheter 
att byta nivågrupp. MacIntyre & Ireson (2002:254) redovisar antalet felplacerade 
elever med hjälp av de kunskapstester som eleverna genomförde. Deras resultat visar 
att ett mycket stort antal elever befaras befinna sig i fel nivågrupp, hela 122 av 143 
elever. Dessa felplaceringar hämmar elevernas kunskapsutveckling av olika skäl 
(MacQueen 2013:304). 
 
Felplacerade elever finns i flera av de granskade artiklarnas resultat. Anledningarna till 
att eleverna är felplacerade beror på delvis olika saker, men samtliga elever påverkas 
ändå negativt av detta. Det faktum att många av de tillfrågade lärarna inte anpassade 
undervisningen inom nivågrupperna påverkar i sin tur kunskapsutvecklingen negativt. 
Det kan tyckas märkligt att de underlät att individualisera inom grupperna med tanke 
på deras påstådda uppfattning rörande kunskap, nämligen att kunskap är föränderlig. 
Vidare framkom det också att byten mellan nivågrupper var sällsynt, dels på grund av 
att både arbetstempot och uppgifterna skiftade kraftigt mellan grupperna. Detta 
resulterar i att undervisningen som eleverna utsätts för inte blir likvärdig, vilket ju går 
helt tvärt emot Skollagen (Sverige 2010: 1 kap., 9§). Det går heller inte i linje med vad 
läroplanen skriver om anpassning av undervisningsinnehåll (Skolverket 2011:8–9). 
Detta är ett tydligt exempel på negativa faktorer som hade kunnat undvikas med hjälp 
bättre planering och tydligare struktur. Lärarna borde naturligtvis arbeta efter de 
åsikter de framfört, nämligen att kunskap är föränderlig. De borde arbeta närmare 
läroplanen och se till att varje elev arbetade med uppgifter som passade dennes nivå. 
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Genom att vara noggrann med detta skulle eventuella felplaceringar av elever också 
upptäckas tidigare. Skillnaderna mellan nivågrupperna skulle heller inte vara så stor 
för de elever som befann sig på gränsen mellan två nivåer, vilket sannolikt skulle 
underlätta för ett gruppbyte.  

7.2.3 Nivågruppering och teori om lärande 
Vidare kan paralleller dras till Vygotskijs teori om lärande, vilken beskriver hur eleven 
är i behov av stöttning från någon mer kunnig person (Säljö 2010:190–191). I denna 
grupp fanns bara mycket svaga elever som ofta undervisades av obehöriga lärare. 
Johansson (2012:24) beskriver också hur elever kan öka sin prestationsnivå i närvaro 
av andras förväntningar på dem. I detta fall hade lärarna, som bekant, låga 
förväntningar på dessa elever. Vygotskijs begrepp Den närmaste proximala 
utvecklingszonen (ZPD) innebär i praktiken att läraren måste ge eleverna utmanande 
uppgifter på rätt nivå för att lärandet ska utvecklas (Säljö 2010:190–191). Inte heller 
detta kriterium lyckas skolan uppfylla för denna elevgrupp. Det blir genom detta 
intressant att fundera kring det faktum att skolan inte förväntade sig att de svaga 
eleverna i grupp fyra skulle nå upp till de nationella målen. Även frågan rörande i 
vilken utsträckning detta präglade skolans didaktiska upplägg för dessa elever, blir 
relevant i sammanhanget. Sannolikheten är stor att eleverna kände av dessa låga 
förväntningar redan innan nivågrupperingen sattes in, och att de nya bristerna i och 
med nivågrupperingen ytterligare spädde på detta. Sammanfattningsvis är det inte 
svårt att förstå varför dessa lågpresterande elever inte utvecklade sitt lärande; skolans 
prioriteringar och organisering av nivågrupperingen var grundorsaken som ledde till 
skeva förväntningar och bristande matematikundervisning. 

7.2.4 Nivågruppering och likvärdighet 
Likvärdighet i utbildningen är intressant att reflektera kring, parallellt med 
resonemangen hittills om själva lärandet. Likvärdigheten i skolans uppdrag bygger på 
visionen om att utbildningen ska vara likvärdig i hela landet (Sverige 2010: 1 kap., 9§). 
Det handlar dels om att skolorna måste kompensera för elevernas skilda 
förutsättningar. Men det bör också handla om att eleverna skall få rätt utmaningar och 
stöd beroende på utvecklad förmåga. Med detta i åtanke drabbas både de hög- och 
lågpresterande eleverna i de undersökta studierna av en icke likvärdig utbildning. 
MacQueen (2012:66–67, 71) drar samma slutsats, nämligen att likvärdigheten 
påverkas negativt om undervisningen inte anpassas efter elevens nivå och 
förutsättningar. Linchevski och Kutchers studie (1998:550) visade tydligt att det 
kunskapsgap som uppträdde vid nivågruppering berodde på de lågpresterande 
elevernas akademiska förlust. Återigen indikerar forskningen att nivågruppering av 
elever inte främjar en likvärdig utbildning.   

7.2.5 Summering 
Resultatet som framkommit genom att studera nivågrupperingens effekter på elevers 
lärande, har öppnat upp för nya insikter hos mig. Till att börja med anser jag att 
Skolverket borde ta ställning i frågan om nivågruppering och uppdelning av elever. 
Likvärdigheten i den svenska skolan skulle i och med det öka om det åtminstone 
fanns vissa riktlinjer kring på vilket sätt skolor bör hantera elevers olikheter. Av 
resultatet har framkommit att nivågruppering av elever i matematikundervisning 
sällan eller aldrig gynnar de lägst presterande eleverna, vilket automatiskt påverkar 
likvärdigheten och lärandet negativt. Detta har resulterat i ökade insikter om vikten av 
eftertänksamhet och planering, i både ett organisatoriskt- och didaktiskt perspektiv. 
Vidare har intresset för elevens enskilda förutsättningar i relation till skolans uppdrag 
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växt sig ännu starkare. Detta intresse kan komma att ligga till grund för framtida, 
empiriska undersökningar i ämnet nivågruppering i matematik, i Sverige. 
 

8. Fortsatt forskning 
Samtliga artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie speglar nivågrupperingens 
effekter i andra länder. Dock är det väldigt ont om färsk, svensk forskning rörande 
detsamma, och detta efterfrågas därför starkt. Anledningarna är flera till att vi behöver 
detta. Till att börja med är att den forskning som finns relativt gammal. En annan 
orsak är att det inte finns några riktlinjer i aktuella styrdokument rörande 
nivågruppering, utan endast skrivelser om att undervisningen ska anpassas till den 
enskilda individens förutsättningar (Skolverket 2011:8). Det faktum att det varken 
finns rekommendationer eller avrådanden kring hur dessa anpassningar kan utformas, 
gör att det blir upp till respektive skola att själv designa sitt upplägg. Vi vet från denna 
litteraturstudies bakgrund att nivågruppering tillämpas i Sverige (TIMSS 2011:95). Vi 
vet också att nyare forskning (se 6. Resultat)  visat på hur nivågruppering, världen över, 
påverkat elevernas lärande på ett negativt sätt. Ytterligare ett skäl att forska kring 
nivågruppering i Sverige är att inget land har exakt samma förutsättningar som ett 
annat. Vi har vår läroplan, vår lärarutbildning och våra särskilda omständigheter, 
varför det är svårt att helt anamma någon annans koncept.  
 
Det skulle vara intressant att reda ut i vilken omfattning våra svenska skolor tillämpar 
nivågruppering. Av intresse skulle också vara att se resultatet från svenska skolor som 
nivågrupperat sina elever i matematik, samt hur dessa elevers lärande utvecklats över 
tid. Slutligen borde forskningen uppmärksamma dessa lärares och elevers känslor och 
uppfattning av detsamma. Boaler m.fl. (2000:644) drar slutsatsen att de negativa 
konsekvenser som ofta uppstår vid nivågruppering i matematik skulle kunna 
undvikas. Med hänvisning till detta, samt till resultatdiskussionen ovan (7.2), skulle det 
vara intressant att se om det är möjligt att utforma någon form av nivågruppering i 
matematik som faktiskt gynnar alla elevers lärande. En tanke är att nivågruppering 
med mindre statiska grupperingar skulle vara en mer fördelaktig lösning, vilka i sin tur 
inte behöver inbegripa samtliga matematiklektioner. Istället skulle eleverna växelvis 
arbeta nivågrupperat vid vissa lektioner, för att sedan återföras till en heterogen 
undervisning. Dessa tillfälliga homogena nivågrupper skulle kunna utformas särskilt 
för de elevgrupper som behöver extra stöd, men också de som behöver extra 
utmaningar. Med denna växelvisa undervisning skulle samtliga elever få ta del av de 
olika fördelarna som hetero- respektive homogen undervisning kan tillföra lärandet.  
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