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Sammanfattning: 
Den svenska skolans styrdokument ålägger skolan och lärare att anpassa 
undervisningen till varje elevs enskild. Varje skola löser frågan på egen hand, där 
nivågruppering är en av många lösningar. Denna studie undersöker hur vanligt 
förekommande det är att grundlärare väljer att nivågruppera sina elever inom 
matematikundervisningen. Studien undersöker också vilka förtjänster för med sig, 
enligt lärarna själva. En surveyundersökning med tillhörande webbenkät har 
genomförts i en kommun i norra Stockholm, där matematikundervisande lärare från 
grundskolans samtliga årskurser inkluderades. Syftet med studien var inte att 
generalisera resultatet på en större population, då studien är av småskalig karaktär. 
Syftet var att belysa i vilken omfattning skolor och lärare i en kommun använder 
metoden samt vilka förtjänster lärarna upplever med metoden. Resultatet visar att 
flera av de lärare som använder nivågruppering inom matematikundervisningen 
också gör det frekvent. Många av lärarna anser att nivågrupperingen underlättar 
både planeringen och anpassningen av undervisningen. Utifrån analyserade data kan 
konstateras att den nivågruppering som förekommer i denna studie brottas med 
samma problem som internationell forskning lyfter fram. Det handlar om negativa 
påverkansfaktorer på elevernas lärande, orsakade av en kombination av 
organisatoriska och didaktiska frågor. 
 
 
 
Nyckelord: 
Nivågruppering, matematik, grundskola, förekomst, förtjänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................. 1 

2. Bakgrund .............................................................................................................. 3 

2.1 Definition av nivågruppering .......................................................................... 3 

2.2 Styrdokument .................................................................................................. 3 

2.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande ............................................................. 4 

2.4 Nivågrupperingens effekter på elevernas lärande ........................................... 5 

2.3.1 För- och nackdelar för nivågrupperade elevers lärande ......................... 5 

2.3.2 Faktorer som påverkar nivågrupperade elevers lärande ......................... 6 

2.4 Sammandrag av kapitlet.................................................................................. 7 

3. Syfte och frågeställningar .................................................................................... 8 

4. Metodologi ........................................................................................................... 8 

4.1 Metodansats .................................................................................................... 8 

4.1.1 Kvantitativ metod ..................................................................................... 9 

4.2 Reliabilitet och validitet .................................................................................. 9 

4.3 Etiska överväganden ..................................................................................... 10 

4.4 Utformande av enkät ..................................................................................... 11 

4.4.2 Population och urval .............................................................................. 11 

4.4.3 Skapandet av enkäten ............................................................................. 11 

4.5 Enkäten i sin helhet ....................................................................................... 12 

4.5.1 Demografiska frågor .............................................................................. 12 

4.5.2 Del 1 ....................................................................................................... 13 

4.5.3 Del 2 ....................................................................................................... 14 

4.6 Genomförande av enkätundersökning .......................................................... 15 

4.7 Analys av data ............................................................................................... 15 

4.8 Bortfallsanalys .............................................................................................. 16 

5. Resultat och analys ............................................................................................. 17 

5.1 Demografiska frågor ..................................................................................... 17 

5.2 Nivågrupperingens förekomst....................................................................... 18 

5.3 Nivågrupperingens förtjänster ...................................................................... 20 

5.4 Bivariat analys av samband .......................................................................... 23 

5.4.1 Svar från fråga 1 och 4 ........................................................................... 23 

5.4.2 Svar från fråga 5 och 6 ........................................................................... 24 

5.4.3 Svar från fråga 8 och 9 ........................................................................... 24 

5.4.4 Svar från fråga 10 och 11 ....................................................................... 25 

5.5 Sammanfattning av resultatet........................................................................ 26 

6. Diskussion .......................................................................................................... 27 



 

 
 

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................... 27 

6.1.1. Metodologi och giltighet ....................................................................... 27 

6.1.2 Undersökningens storlek ........................................................................ 27 

6.1.3 Enkätens utformning ............................................................................... 27 

6.1.4 Analysmetod ........................................................................................... 28 

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................ 28 

6.2.1 Nivågrupperingens omfattning ............................................................... 28 

6.2.2 Nivågrupperingens förtjänster ............................................................... 29 

6.2.3 Implikationer för verksamheten .............................................................. 31 

6.3 Förslag till fortsatt forskning ........................................................................ 32 

7. Referenser .......................................................................................................... 33 

8. Bilagor ................................................................................................................ 35 

8.1 Enkät inklusive missivbrev. .......................................................................... 35 

8.2 Brev till rektorer med motivering till deltagande. ........................................ 39 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

1. Inledning 
Undervisningen i matematik ska utformas efter varje elevs enskilda behov och 
förutsättningar (Skolverket 2011:8–9), samtidigt som skolan ska kompensera för, 
och uppväga skillnader i, elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
undervisningen (Sverige 2010: 1 kap., 4§). Skolan ansvarar således för den enskilda 
elevens måluppfyllelse och framsteg, med ambitionen att varje elev ska utvecklas 
så långt som möjligt (Skolverket 2011:8). Utbildningen som erbjuds 
grundskoleeleverna i Sverige ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i 
landet den anordnas (Sverige 2010: 1 kap., 9§). Ett sätt att uppnå dessa ovanstående 
mål är genom arbete med evidensbaserad undervisning (Skolverket 2013). Det 
innebär att undervisningen ska baseras på den mest säkra kunskapen vi känner till 
och som i sin tur visat sig gynna elevernas lärande (ibid). Evidensbaserad 
undervisning kan också beskrivas som undervisning som baserar sig på forskning, 
vilken i sin tur prövats och omprövats flera gånger med positivt utfall (Kornhall 
2014:46–80). 
 
Skolorna måste bli bättre på att kompensera för skillnader i elevers olika 
förutsättningar menar Skolverket (2012:46), som i sin rapport framhåller att 
skolorna i Sverige inte lyckas tillräckligt väl med detta uppdrag. Detta stämmer 
överens med vad den senaste PISA-undersökningen (2015:40) påvisar, nämligen att 
likvärdigheten i svensk skola ligger i linje med, eller strax under OECD-
genomsnittet. Hur pass likvärdig utbildning är kan mätas genom jämförelse av 
enskilda skolors resultat, klasserna emellan. Om resultatet mellan klasserna skiljer 
sig åt kan det tyda på en ökad differentiering av eleverna. Denna differentiering sker 
vanligtvis utefter uppvisad förmåga, och kallas i undervisningssammanhang för 
nivågruppering (Skolverket 2012:14).  
 
Nivågruppering innebär i praktiken att elever delas in i kunskapsbaserade 
undervisningsgrupper med huvudsakligt syfte att göra undervisningen mer 
tillgänglig och anpassad för eleverna (Wallby, Carlsson & Nyström 2001:36). Att 
nivågruppera eleverna kan dock medföra flera negativa konsekvenser för elevernas 
lärande (Skolverket 2012:14–15). För det första kan lärandet påverkas av 
kamrateffekter, vilket i detta fall handlar om att elever som omges av andra elever 
med låg prestationsnivå tenderar att själva prestera sämre. En annan negativ 
konsekvens som Skolverket (ibid.) beskriver i samma rapport är att lärarnas 
förväntningar tenderar att anpassas efter elevgruppens förmåga. Det kan resultera i 
sänkta krav på samtliga elever, vilket leder till problem med likvärdigheten (ibid.).  
 
Studier som kartlagt nivågrupperingens effekter på elevers lärande indikerar 
liknande resultat som ovan, där olika påverkansfaktorer på elevernas lärande kunnat 
identifieras. Resultaten visar att nivågruppering i matematikundervisning kan ge 
vissa positiva effekter för högpresterande elever, medan de lågpresterande elevernas 
lärande tvärtom missgynnas (Marks 2014:43) (Linchevski och Kutcher 1998:544–
545). Vidare har det framkommit att kunskapsgapet mellan elevgrupperna ökade, 
vilket i sin tur berodde på de lågpresterande elevernas akademiska förlust 
(Linchevski och Kutcher 1998:550). Andra studier har undersökt elevernas affektiva 
upplevelser av nivågruppering i matematik och då kommit fram till att många elever 
upplever oro och sänkt motivation vid nivågruppering (Boaler, Wiliam & Brown 
2000:635–643).  
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Orsakerna till resultaten ovan var flera. Lärarnas låga förväntningar på eleverna är 
en faktor som enligt forskare tenderar att påverka lärande och motivation negativt 
(MacQueen 2013:304;Marks 2014:48). Det har också framkommit att själva 
organisationen och upplägget av nivågruppering kan påverka lärandet åt olika håll. 
(Marks 2014-44-45). Boaler m.fl. (2000:644) hävdar dock att dessa 
påverkansfaktorer är sådana som skulle kunna undvikas, samtidigt som insikten om 
att de lätt uppstår, finns där.  Med detta i åtanke kan det fastslås att det inte finns 
någon evidens för att nivågruppering av elever leder till positiva utfall. Vikten av att 
omgivningen tror på den enskilda individens förmåga påtalas även av förespråkare 
för den sociokulturella teorin om lärande (Säljö 2010:190–192). Vidare kan sägas 
att en av lärarens främsta uppgift är att ge eleven utmanande uppgifter på passande 
nivå, för att dennes lärande ska utvecklas optimalt (ibid.). Detta går helt i linje med 
vad läroplanen skriver (Skolverket 2011:8–9) med också med vad forskning hävdar 
är den främsta orsaken till anammandet av nivågruppering inom matematik (Wallby 
m.fl. 2001:36). 
 
Denna studie ämnar sammanlänka den svenska skolans mål, dels rörande 
anpassning av undervisning efter elevers enskilda behov (Skolverket 2011:8–9) men 
också ambitionerna rörande likvärdighet i utbildningen som erbjuds (Sverige 2010: 
1 kap., 9§). När detta sätts i relation till aktuell forskning om konsekvenser av 
nivågruppering inom matematikundervisning samt teorin om lärande, väcks ett nytt 
intresse. Nämligen att undersöka i vilken omfattning grundlärare nivågrupperar 
elever inom matematikundervisning samt lärares uppfattning om förtjänster med 
nivågruppering.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel förklaras begreppet nivågruppering generellt, men också hur det 
används i denna studie. Därefter följer ett avsnitt rörande styrdokument och skollag 
för svensk grundskola. Efter detta presenteras forskningsresultat rörande 
nivågruppering av elever i matematik. Avsnittet belyser de akademiska 
konsekvenserna som framkommit, samt vilka faktorer som visat sig inverka. 
Tillsammans ämnar dessa olika delar motivera syftet med denna enkätstudie. 
 
2.1 Definition av nivågruppering 
I utbildningssammanhang innebär begreppet nivågruppering att eleverna delas in i 
särskilda undervisningsgrupper vilka baseras på uppvisad kunskap eller prestation. 
Syftet med nivågrupperingen är främst att göra undervisningen mer tillgänglig för 
alla elever, genom att skapa mer homogena elevgrupper (Wallby m.fl. 2001:36). Ett 
annat syfte kan vara att läraren vill få möjlighet att anpassa undervisningen till en 
annan nivå, som ändå passar fler elever än en (ibid. 2001:102). När en elevgrupps 
kunskapsnivå är förhållandevis lika, underlättas också lärarens planering av 
undervisningen, vilket kan fungera som ytterligare ett skäl till att lärare väljer att 
nivågruppera sina elever. Vanligt är att läraren skapar grupperna själv och att dessa 
varar över en längre tid (Wallby m.fl. 2001:37,48). I denna studie används begreppet 
nivågruppering för att beskriva när lärare delar in elever i skilda grupper, baserat på 
uppvisad förmåga. 
 
2.2 Styrdokument  
Undervisningen ska enligt läroplanen för matematik anpassas och utformas efter 
varje enskild elevs förutsättningar och behov (Skolverket 2011:8–9). Skollagen 
påtalar likaså vikten av att denna anpassning ska ske, men beskriver också hur 
skolan har ett ansvar att kompensera för, och väga upp för skillnader, i elevernas 
förutsättningar att ta till sig undervisningen (Sverige 2010: 1 kap., 4§). Den enskilda 
skolan ansvarar också för elevernas utveckling och måluppfyllelse. Varje elev ska 
utvecklas så långt som möjligt, vilket kan läsas i samma lagtext, där det tydligt 
framställes hur utbildningen skall vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i 
landet den anordnas (ibid 2010: 1 kap., 9§). Ett sätt för skolorna att uppnå detta är 
enligt Skolverket (2013) att bedriva undervisning som är evidensbaserad. Det 
innebär att skolorna ska arbeta utefter den mest säkra vetenskapen som finns idag 
rörande utveckling och lärande (ibid.). Evidensbaserad undervisning kan också 
beskrivas som undervisning som bygger på forskning, vilken i sin tur prövats och 
omprövats flera gånger med positiva resultat (Kornhall 2014:46–80).  
 
Likvärdighetsuppdraget som skolorna har kan förklaras som hur väl skolsystemet 
lyckas hantera elevers skilda förutsättningar som de har med sig hemifrån. 
Skillnader i elevers bakgrund tenderar att påverka deras studieresultat i olika 
riktningar, vilket är något som skolorna alltså aktivt ska förebygga. Detta är dock 
generellt problematiskt och den senaste PISA-undersökningen (2015:40) vittnar om 
att likvärdigheten i svensk skola ligger i linje med, eller strax under, OECD-
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genomsnittet. Elevernas bakgrund påverkar alltså i dagsläget hur väl de lyckas i 
skolan (Skolverket 2012:46). Likvärdighet i utbildning kan mätas på olika sätt; 
nationellt eller genom jämförelser mellan klassers resultat i enskilda skolor. Om 
resultaten skiljer sig åt, i det senare fallet, kan det tyda på en prestationsbaserad 
differentiering av eleverna, alltså att eleverna nivågrupperas (ibid 2012:14).   
 
Enligt läroplanen måste, som redan nämnts ovan, skolorna och lärarna anpassa 
undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar (Skolverket 2011:8–9). 
Det görs även gällande att det finns olika vägar för eleven att nå målen och att skolan 
har ett ansvar för elevens måluppfyllelse, i synnerhet för de elever som har svårt att 
nå hela vägen (ibid 2011:8,14). Dock skrivs det ingenting explicit om på vilket sätt 
denna anpassning ska, kan eller bör ske. Eftersom att läroplanen inte ger några 
riktlinjer avseende detta lämnas frågan öppet över till den enskilda skolan och 
dennes rektor (Stensmo 997:162). Frågan om på vilket sätt undervisningen ska 
utformas för att möta varje elevs enskilda behov kvarstår alltså. Flera olika faktorer 
kan därför påverka strukturen på undervisningen, till exempel skolans fysiska och 
ekonomiska förutsättningar. I vissa fall kan även önskemål från föräldrar väga in 
(ibid. 1997:35–37). Wallby m.fl. (2001:11) menar att skolans sätt att se på elevernas 
olikheter ofta präglar på vilket sätt undervisningen anpassas. En lösning är att 
nivågruppera eleverna utefter uppvisad förmåga och prestation, vilket är vanligt i 
bland annat matematik (ibid. 2001:49). Detta bekräftas av studier som Skolverket 
(2012:41) presenterar. Dessa indikerar att nivågruppering ökat, framförallt i 
samband med hanteringen av elever i skolsvårigheter (Skolverket 2012:41). 
 
2.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Den sociokulturella teorins syn på lärande, företrädd av ryska Lev Semenovich 
Vygotskij, är en av de mest etablerade och moderna teorierna om lärande. Dessutom 
har den haft störst inflytande både på hur lärare ser på sin uppgift, men också på 
skolan i stort (Säljö 2010:141–142). Av den anledningen har denna teori valts som 
utgångspunkt för denna empiriska studie.  
 
Företrädare för den sociokulturella teorin menar att människor lär sig i ett kulturellt 
och socialt sammanhang, av dem kallat mediering (Säljö 2010:184–186). Säljö 
(184-186) exemplifierar med att en triangel är en triangel för oss, på grund av att det 
är vad vi från början erbjuds att se, av vår mer kunniga omgivning. Vi har alltså ett 
begränsat utrymme att använda vår egen tolkning av omgivningen rörande 
exempelvis triangeln, eftersom att vi ingår i en social kontext med språkliga redskap. 
Utan dessa språkliga redskap och kulturella sammanhang skulle vår uppfattning om 
till exempel triangeln sannolikt inte vara lika överensstämmande som den är idag. 
Vygotskij menade att skolan framförallt är den miljö där eleven ska möta företeelser 
och begrepp, vilka inte är givna i vardagslivet (ibid. 2010:190–191). Han var också 
orubblig i sin övertygelse om att eleven, för sin utveckling och sitt lärande, är 
beroende av stöd och stöttning från sin mer kunnande omgivning. Med detta 
menades att vi människor generellt behöver ta hjälp av andra för att vår egen 
utveckling ska framskrida. Detta kan sättas i relation till andra teorier som betraktar 
eleven som självlärande, som på eget initiativ undersöker och upptäcker hur världen 
är beskaffad.  
 
Vidare ser den sociokulturella teorin på lärande och utveckling som en ständigt 
rådande process, som står i nära relation till det välkända engelska begreppet Zone 
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of Proximal Development (ZPD), som på svenska kan översättas till den närmaste 
proximala utvecklingszonen.  Det kan förstås som att när viss bekantskap stiftats 
med ett fenomen, är steget till att utveckla sina kunskaper ytterligare, inte stort (Säljö 
2010:192).  Som exempel ges, att när någon lärt sig att addera ensiffriga tal är steget 
inte stort till att lära sig addera tvåsiffriga (ibid. 2010:192). När ny kunskap och 
förståelse är inom passande räckhåll, befinner vi oss i vår proximala 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 eskalera då ett nytt, större steg skall tas. Denna idé, om att bygga ny 
kunskap på redan ägd, kallads för scaffolding och kan liknas vid en byggställning 
vid en husfasad (ibid. 2010:190–192). Kunskap måste byggas från grunden och ny 
kunskap bygger på redan etablerad. Vygotskij menade vidare att utveckling inte kan 
mätas genom standardiserade test, eftersom att inlärning sker i sociala samspel med 
andra. Med andra ord kan elever öka sin prestationsnivå betydligt genom möten med 
andras förväntningar på dennes förmåga (Säljö 2010:190–192). För att främja 
utveckling och lärande hos eleven behöver omgivningen ge rätt sorts stöd 
(Johansson 2012:24). Således kan sägas att en av lärarens uppgifter i klassrummet 
blir att ge eleven utmaningar på adekvat nivå samt stötta eleven i erövringen av ny 
kunskap (Säljö 2010:190–191).    
 
2.4 Nivågrupperingens effekter på elevernas lärande 
I det följande redogörs för de konsekvenser som framkommit vid studier av elever i 
nivågruppering i matematikundervisning. Avsnittet lyfter också fram troliga orsaker 
till dessa konsekvenser. 
 
2.3.1 För- och nackdelar för nivågrupperade elevers lärande 
Nivågruppering av elever kan medföra flera negativa konsekvenser för eleverna och 
deras lärande. Det menar Skolverket (2012:14–15) då de skriver om hur elevernas 
resultat kan påverkas negativt av kamrateffekter, innebärande att elever som omges 
av andra elever med låg kunskaps- och prestationsnivå riskerar att själva prestera 
sämre. Vidare ser Skolverket indikationer på att lärarnas krav och förväntningar på 
eleverna anpassas efter gruppens förväntande förmåga. Detta kan i sin tur leda till 
likvärdighetsproblem, inte minst om undervisningsinnehållet skiljer sig mycket åt 
mellan nivågrupperna (ibid. 2012:14-15).  
 
Flera studier har gjorts i ämnet för att utröna på vilket sätt eleverna påverkas av att 
grupperas kunskapsmässigt. Generellt kan sägas att den enda elevgruppen som 
gynnas akademiskt av nivågruppering är den högpresterande (Marks 2014:43–44). 
I aktuella studier har resultaten visat att denna elevkategori alltså kan gynnas 
akademiskt, men att många av eleverna ändå upplever känslomässigt negativa 
effekter av grupperingen. Boaler m fl. (2000:635–643) beskriver hur det genom 
elevintervjuer framkom att många av de högpresterande upplevde stress och oro 
inför nivågrupperade matematiklektioner. Vidare framkom det i samma studie att 
40 av 48 elever antingen ville byta grupp eller återgå till heterogen undervisning 
(ibid. 2000:635-643). En annan, än vanligare effekt, som syns i flertalet studier är 
att de lågpresterande elevgrupperna i stort sett alltid förlorar på att undervisas 
nivågrupperat. Marks (2014:43–44) beskriver hur det i hennes studie blivit 
uppenbart att de lågpresterande eleverna gynnats minst. Liknande resultat framkom 



 

6 
 

i den studie som MacQueen (2012:67–70) genomförde. De nivågrupperade, 
lågpresterande eleverna uppvisar alltså sämst akademisk utveckling av alla.  
 
Förutom att lärandet till övervägande del påverkas negativt vid nivågruppering kan 
även andra negativa konsekvenser uppstå. Vid nivågrupperingens inledning finns 
alltid en viss kunskapsmässig nivåskillnad mellan grupperna, vilket sannolikt är en 
av anledningarna till nivågrupperingens existens. Att detta kunskapsgap tenderar att 
öka har framkommit i flera studier (Marks 2014:43–44) (Linchevski och Kutcher 
1998:544–545). I dessa två studier är det gapet mellan den lägsta och de andra 
grupperna som ökat, vilket ytterligare lägger fokus på de negativa konsekvenserna 
för de allra svagaste eleverna. Dessutom berodde det ökade kunskapsgapet främst 
på de lågpresterande elevernas förlust, snarare än de högpresterandes vinst. 
Kunskapsgapet mellan hög- respektive lågpresterande elever som undervisades i 
heterogena sammansättningar var inte alls lika signifikant (Linchevski och Kutcher 
1998:550).  
 
En tredje negativ konsekvens som upptäckts i granskade studier är att framförallt de 
lågpresterande eleverna kände sig förfördelade och orättvist behandlade i relation 
till sina högpresterande kamrater (Marks 2014:46–47). Detta ledde till minskad 
motivation hos dessa elever, vilket i sin tur påverkade lärandet negativt. Utifrån detta 
kan konkluderas att nivågruppering inom matematikundervisning kan bringa både 
för- och nackdelar för elevers lärande och utveckling. Dock tar de negativa 
konsekvenserna över hand och drabbar de allra flesta eleverna, mer eller mindre. 
 
2.3.2 Faktorer som påverkar nivågrupperade elevers lärande 
Ovan beskrivna konsekvenser av nivågruppering i matematikundervisning är 
beroende av flera, i många fall samverkande, faktorer. En faktor som påverkade 
utfallet var på vilket sätt, samt på vilka grunder, lärarna valde att dela upp eleverna. 
Flera skolor som studerats valde att göra grupperna med lågpresterande elever så 
små som möjligt (Marks 2014:44–46) (MacQueen 2013:300,302), trots att 
forskningen inte kunnat säkerställa att det är en bra lösning (Marks 2014:46). I 
studien som Marks (ibid. 2014:44–45) genomförde uppvisade den lilla, 
lågpresterande elevgruppen sämst akademisk utveckling av alla, trots att de var färre 
elever per lärare och därför skulle kunna antas ha haft de bästa förutsättningarna till 
lärande. Orsaken till detta var att skolan varken prioriterade eller gav denna 
elevgrupp lika mycket resurser som de övriga. MacQueen (2013:300,302) kunde i 
sin studie se att storleksmässigt ojämna nivågrupper dels medförde att de 
högpresterande grupperna blev mycket stora, vilket gjorde undervisningen svår att 
individanpassa. Dessutom uppmärksammades det i samma studie att elever kunde 
placeras i grupper av andra skäl än kunskapsmässiga, till exempel för att reducera 
uppförandeproblematik. Detta blev såklart till nackdel för dessa elevers lärande av 
flera skäl. Det framkom nämligen att lärare i flera av de nivågrupperande skolorna 
inte ansåg att individualisering inom nivågrupperna var nödvändig. Lärarna var 
övertygade om att grupperna var tillräckligt kunskapsmässigt homogena. Detta 
bidrog dels till att den stora massan inte undervisades utefter sina förutsättningar. 
Men de som drabbades mest var givetvis de elever som var felplacerade, eftersom 
att undervisningen inte låg på adekvat nivå (MacQueen 2012:66).  
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Andra skäl till att elever var felplacerade kunde bero på lärarnas inställning till 
kunskap. De flesta lärare angav att de såg på kunskap som föränderlig, men underlät 
ändå i flera fall att utvärdera elevernas progression tillräckligt ofta. Detta resulterade 
i att elever blev kvar i sin gamla grupp trots att de låg på en annan kunskapsnivå 
(MacIntyre & Ireson 2002:255). Boaler m.fl. (2000:639) benämner detta som fixed-
ability-thinking, vilket kan översättas till att lärare arbetar utefter att kunskap är icke-
föränderlig. Återigen, det faktum att individualiseringen inom grupperna var så pass 
bristfällig påverkade elevernas lärande negativt. Ytterligare en studie kom fram till 
samma sak, att alltför sällsynt utvärdering av kunskapsprogression och tillhörande 
gruppbyte påverkade lärandet negativt (MacQueen 2013:301). I den studien 
framkom dessvärre att gruppbyten var svåra att genomföra, på grund av att 
undervisningstempot och innehållet skiftade mycket mellan de respektive 
nivågrupperna. Detta gällde enbart förflyttningar till en högre nivågrupp 
(ibid.2013:301). 
 
En annan negativt påverkande faktor var skolornas skeva fördelning av lärare. 
Marks (2014:47) uppmärksammade att den mest kapabla läraren undervisade den 
högpresterande elevgruppen, medan den lågpresterande gruppen undervisades av 
olika lärare vid olika tillfällen, vilka i sin tur inte alltid var behöriga att undervisa 
inom matematik. Snarlika resultat framkom i studien som Boaler m.fl. 
(2000:637,638) genomförde. Dock är den mest framträdande orsaken till de negativa 
effekterna på elevernas lärande orsakad av lärarnas felaktiga, oftast för låga, 
förväntningar på elevernas förmåga. Marks (2014:48–50) påvisade i sitt resultat att 
lärarnas låga förväntningar på de lågpresterande eleverna starkt bidrog till bristen 
på utveckling och lärande, eftersom att eleverna inte gavs tillräckliga utmaningar. 
Boaler m.fl. (2000:637) upptäckte också att lärarna hade alldeles för låga 
förväntningar på de lågpresterande eleverna vilket reducerade deras motivation samt 
lärande.  Dessutom ställde lärarna för höga krav på de högpresterande eleverna, 
vilket resulterade i att dessa elever upplevde både stress och oro inför 
matematiklektionerna (ibid. 2000:635–637). Boaler m.fl. (2000:644) hävdar dock 
att dessa påverkansfaktorer är sådana som skulle kunna undvikas, samtidigt som 
insikten om att de lätt uppstår, finns där.   
 
2.4 Sammandrag av kapitlet 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att effekten på elevernas lärande vid 
nivågruppering beror på flera faktorer. Gruppernas storlek kan påverka lärandet 
negativt, i synnerhet då resursfördelningen inte är jämlik (MacQueen 2013:300,302) 
(Marks 2014:44–45). Likaså påverkas lärandet negativt då elever placeras eller blir 
kvar i felaktiga nivågrupper (MacIntyre & Ireson 2002:255). Detta delvis med 
anledning av att lärarna i de granskade fallen inte individanpassade undervisningen 
inom grupperna (MacQueen 2012:66). Att lärarna heller inte arbetade utefter att 
kunskap är föränderlig medförde att eleverna inte fick undervisning på rätt nivå, 
vilket påverkade deras akademiska utveckling negativt (Boaler m.fl. 2000:639). 
Slutligen kan den mest negativt påverkande faktorn anses vara lärares felaktiga 
förväntningar på elevers förmåga (Marks 2014:48–50). För låga förväntningar 
medförde reducerad motivation och utveckling, medan för höga krav och 
förväntningar stressade eleverna (Boaler m.fl. 2000:637). Vygotskij och den 
sociokulturella teorin bekräftar detta. De menar att elevens motivation och därmed 
resultat präglas starkt av omgivningens förväntningar på densammes kapacitet 
(Säljö 2010:190–192). Elevers kunskapsutveckling och lärande påverkas i olika 
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riktningar, av fler faktorer än den ovan beskrivna. För att optimera utvecklingen bör 
undervisningsnivån i skolan vara anpassad efter elevens faktiska kunskapsnivå, för 
att på så vis utmana i rimlig omfattning. Eleven är i behov av stöttning av mer 
kunniga personer för att möjliggöra utveckling och lärande, vilka i sin tur inte 
nödvändigtvis måste innefattas av läraren (ibid.2010:190-192).  
 
Om Vygotskijs kriterier för lärande accepteras och sätts i relation till de ovan 
presenterade forskningsresultaten rörande nivågrupperingens konsekvenser för 
elevers lärande, blir flera frågor relevanta. Enligt vald teori om lärande är eleverna 
i behov av stöttning av en mer kompetens person, vars urval sannolikt reduceras vid 
undervisning i homogena grupper. Vidare gynnas elevens kunskapsprogression av 
uppgifter som ligger inom deras individuella, proximala utvecklingszon. De behöver 
alltså få nivån på lärostoffet anpassat efter sina förutsättningar, vilket riskerar att 
försvåras om undervisningen inte anpassas inom nivågrupperna. Används 
nivågruppering inom svensk grundskola och iså fall i vilken omfattning? Hur ser 
omständigheterna ut kring nivågrupperingen, enligt praktiserande lärare? Och vilka 
förtjänster och uppfattar de praktiserande lärarna vid nivågrupperad undervisning? 
Det kan även diskuteras kring styrdokumentens relation till detta. Möter denna 
undervisning verkligen läroplanens och skollagens krav på individanpassning, 
likvärdighet och en skola för alla? Dessa är frågor som ligger till grund för syftet 
med denna studie.  
 
 
3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka omfattning och uppfattning av 
nivågrupperad matematikundervisning i grundskolan, ur ett lärarperspektiv. 
 
Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 
 
 I vilken omfattning förekommer nivågruppering inom 

matematikundervisning i grundskolan, enligt undervisande grundlärare? 
 Vilka förtjänster medför nivågruppering enligt undervisande grundlärare? 

 
 
4. Metodologi 
Detta kapitel presenterar och motiverar studiens val av metodansats och metod för 
insamling av data för denna studies resultat. Detta följs av avsnitt rörande reliabilitet 
och validitet samt forskningsetik. Arbetet med utformandet av enkätundersökningen 
presenteras steg för steg, för att sätt motivera de val och avgränsningar som gjorts. 
Därefter presenteras den färdiga enkäten i sin helhet, varpå analysmetoden 
preciseras. Slutligen görs en bortfallsanalys.   
 
4.1 Metodansats 
Att välja metodansats går hand i hand med valet av fenomen att undersöka (Fejes & 
Thornberg 2015:32–33). Inför valet av metodansats har hänsyn tagits till de 
frågeställningar som listas av Fejes och Thornberg (2015:34). De skriver bland annat 
om hur metodansatsen begränsar valmöjligheterna både avseende perspektiv och 
datainsamlingsmetod för det fenomen som ska undersökas. Metodansatsen styr 
också analysmöjligheterna av insamlad data, varför det är viktigt att välja en 

Kommenterad [JE1]: Även kvalitativ 
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passande ansats för det som ska undersökas (ibid. 2015:34). En surveyundersökning 
är en metodansats som blivit allt vanligare på senare tid, i synnerhet har 
omfattningen av webbenkäter ökat (Ekström och Larsson 2010:87). 
Surveyundersökningar används ofta då forskare vill möjliggöra generaliseringar 
från ett mindre urval till en betydligt större population, till exempel nationellt. Att 
göra generaliseringar är inte helt riskfritt (ibid. 2010:88), men det är heller inte syftet 
med denna studie. För att kunna dra mer generella slutsatser behöver andra 
undersökningar genomföras (ibid.2010:88). Dock valdes surveyundersökningen 
ändå som metodansats för denna studie, eftersom att det är en passande ansats av 
andra skäl. Ett skäl är att denna studie utgår från forskningsfrågor som ska 
undersökas, vilka växt fram genom inläsning av litteratur och forskningsresultat 
inom området. Surveyundersökningar lämpar sig väl för denna typ av frågor 
(Bryman 2011:77). Ett annat skäl är att denna studie bland annat ämnar undersöka 
människors åsikt och uppfattning kring ett fenomen. Detta är karaktäristiskt för en 
surveyundersökning varför denna typ av metodansats återigen anses vara ett 
lämpligt val (ibid. 2011: kap 7). 
 
4.1.1 Kvantitativ metod 
När det kommer till att samla in data från en grupp människor är det vanligt att 
enkätundersökningar används (Eliasson 2013:28). På ett relativt enkelt sätt går det 
att undersöka hur olika variabler fördelar sig inom en population. En 
enkätundersökning består av ett antal frågor som förslagsvis kan genomföras i ett 
internetbaserat format. Trots att ändamålet med undersökningen inte är att ge svar 
som går att generalisera över hela nationen, utan är av småskalig karaktär, är det 
viktigt att få så många svar som möjligt. Ett alltför lågt antal svarande kan nämligen 
ge ett missvisande resultat (ibid. 2013:28). Som metod för insamling av data 
användes därför en kvantitativ, webbaserad enkätundersökning (ibid. 2013:31).  
 
4.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär i praktiken att underökningen är pålitlig och sannolikt skulle ge 
liknande svar om den gjordes igen (Eliasson 2013:14–16). Ett sätt att öka 
reliabiliteten vid kvantitativa enkätundersökningar är att ställa flera frågor till 
samma variabel. På detta sätt ökar sannolikheten att ett representativt svar uppnås. 
Det är också viktigt att göra noggranna förberedelser innan själva enkäten skickas 
ut. Hög reliabilitet ger goda grunder för hög validitet (ibid.). Denna studies 
enkätundersökning har föregåtts av noggranna överväganden, både etiska (4.3) samt 
praktiska. Med praktiska överväganden syftas till de överväganden som gjorts 
avseende population och urval (4.4.2) men även beslut som fattats rörande 
formulering och placering av enkätfrågorna (4.4.3). Då syftet med denna studie inte 
är att generalisera resultatet på en betydligt större population än den tillfrågade, kan 
reliabilitet hävdas. Om liknande frågor skulle riktas till lärare i samma kommun i 
vilken denna undersökning genomförts, skulle sannolikt liknande svar framkomma. 
Validitet handlar om giltighet, alltså om i vilken utsträckning undersökningen mäter 
det den säger sig mäta samt att rätt metod används. För att öka validiteten bör 
forskaren vara mycket noggrann vid formuleringen av frågorna (Trost & Hultåker 
2016:63). Utformandet av denna studies enkätundersökning har föregåtts av 
noggranna förberedelser.  Som exempel inleddes valet av metodansats med 
inläsning av olika ansatser för att hög validitet skulle uppnås. Vidare undersöktes, 
av samma skäl, noga vilken metod som lämpade sig bäst utifrån studiens 
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forskningsfrågor och vald metodansats. Detta ger sammantaget en god grund för 
hög validitet.  
 
4.3 Etiska överväganden 
God forskningsetik handlar i huvudsak om att hitta en balans mellan de intressen 
som finns. Intresset och fördelarna med ny kunskap måste alltid vägas mot möjliga 
risker för de som medverkar och bidrar (Hermerén 2011:10). Forskaren ska alltid 
tala sanning om sina resultat och redovisa dessa på ett medvetet sätt, samt hålla god 
ordning på allt sitt material. Detta skapar transparande och underlättar för yttre 
granskning (ibid. 2011:12). Vid utformningen av denna studie och dess 
enkätundersökning har dessa krav tagits i beaktande. 
 
Vetenskapsrådet (2002:6) framhåller fyra huvudsakliga krav för god forskningsetik:  
 
Informationskravet innebär att de medverkande ska informeras om att deras 
medverkan är frivillig och att de kan avbryta sitt deltagande om de så önskar. 
Eventuella risker med deltagandet ska också förtydligas. Forskaren ska också vara 
tydlig med vem denna är samt vilket syfte studien har, vilket förhoppningsvis ökar 
motivationen att delta i undersökningen. Denna information bör ges senast i 
samband med enkätundersökningen (Vetenskapsrådet 2002:7). I missivbrevet för 
denna studies enkätundersökning beskrevs först att denna studie respekterar 
Vetenskapsrådets fyra huvudsakliga krav. Detta följdes av en beskrivning av syftet 
och nyttan med undersökningen, varpå det gick att läsa att deltagandet är frivilligt. 
Slutligen lämnades namn och kontaktuppgifter till frågeställaren. 
 
Samtyckeskravet är beroende av undersökningens karaktär. Samtycke behöver inte 
lämnas innan genomförandet då det handlar om enkätundersökningar, utan 
samtycket räknas in då svaren returneras till frågeställaren. Återigen har de 
medverkande rätt att när som helst avbryta sin medverkan, utan motivering. Ett 
eventuellt utträde ur undersökningen får inte medföra negativa konsekvenser för 
individen, som heller inte får utsättas för påtryckningar för att fortsätta delta 
(Vetenskapsrådet 2002:9–10). Detta krav har tillgodosetts genom beskrivning av 
frivilligt deltagande i enkätens missivbrev. Samtycket signerades i och med att de 
medverkande sände in sina enkätsvar. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagares medverkan är sekretessbelagd. 
Eventuella personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del 
av dem. Personlig information får inte föras vidare, eftersom att risken för 
identifikation alltid finns (Vetenskapsrådet 2002:12–13). Denna studie respekterar 
detta krav då de svar som inkommit endast behandlats av frågeställaren. För övrigt 
var alla medverkande anonyma, vilket förstärker sekretessen. Slutligen arkiveras 
alla svar i samband med enkätundersökningen på ett sådant sätt att ingen annan än 
frågeställaren har tillgång till materialet.  
 
Nyttjandekravet berättar om att insamlad data endast får användas för det 
huvudsakliga syftet, som deltagarna informerats om innan undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2002:14–15). Även detta har respekterats i denna 
enkätundersökning, då insamlad data endast använts för denna studies resultat och 
analys. 
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4.4 Utformande av enkät 
I det följande presenteras de val och avgränsningar som gjorts rörande population 
och urval. Därefter presenteras arbetsgången vid skapandet av enkäten och dess 
frågor samt en beskrivning av hjälpmedlet som använts vid insamlingen av data.  
 
4.4.2 Population och urval 
Enkäter bör riktas till en i förväg utvald grupp människor, vilket i detta fall var 
grundlärare som undervisar i matematik. Dock kan omöjligen alla 
matematikundervisande grundlärare i Sverige kontaktas, varför ett urval gjordes, i 
linje med vad Trost & Hultåker (2016:22–32) beskriver. Beslut fattades om att 
enkäten skulle nå så många matematikundervisande grundlärare som möjligt, i en 
kommun i norra Stockholm. I teorin kallas detta för en avgränsning avseende 
population med ett icke-slumpmässigt kvoturval (ibid. 2016:22–32). Totalt 
kontaktades 23 skolor vilket genererade 70 möjliga informanter. Ytterligare en 
avgränsning som gjordes var att de lärare som arbetar på skolor som riktar sig till 
speciella målgrupper, exempelvis elever inom autismspektrumtillstånd, inte 
kontaktades. Anledningen till att dessa skolors lärare exkluderades var på grund av 
att de ofta har andra förutsättningar för sin undervisning. Till exempel är klasserna 
ofta mycket små och personaltätheten mycket hög. Detta befarades snedvrida 
utfallet av undersökningen.   
 
4.4.3 Skapandet av enkäten 
Vid utformandet av enkätfrågorna gjordes flera överväganden för att skapa en enkät 
med hög kvalitet och lämpliga frågor. Till exempel är det bra om frågorna är så 
preciserade, korta och neutrala som möjligt (Eliasson 2013:40). Det är viktigt att 
bara ställa en fråga per fråga, samt använda ett enkelt språk med undvikande av 
negationer (Trost och Hultåker 2016:80–84). Vidare gjordes överväganden 
avseende om frågorna skulle vara öppna eller icke-öppna (ibid. 2016:74). Icke-
öppna frågor har fasta svarsalternativ, med nackdelen att de inte lämnar utrymme 
för egna reflektioner i informantens svar. Fördelen är att denna typ av frågor ofta är 
enkla för informanten att besvara och frågeställaren kan därför räkna med att de svar 
som inkommer är relevanta i relation till forskningsfrågorna (ibid.). Öppna frågor 
innebär således det motsatta; informanten har goda möjligheter att själv uttrycka det 
den tycker är viktigt. Dessa frågor kan därför ge mer djup i undersökningen. 
Nackdelen med detta är att svaren behöver analyseras schematiskt vilket är mer 
tidskrävande. Dessutom ökar risken för missförstånd, hos både informanten och 
frågeställaren (Eliasson 2013:36–37). Trost och Hultåker (2016:74) avråder från 
öppna frågor i enkätundersökningar, då de menar att riskerna och svårigheterna är 
många. De exemplifierar med att vissa individer kan ha svårt att uttrycka sig i skrift 
och därför undviker att svara. Detta uppfattas inte som ett problem med tanke på 
den målgrupp denna enkät riktar sig till. Andra risker med öppna frågor är att svaren 
kan vara svåra att förstå (ibid.). Även detta är en risk som uppfattas som liten i 
sammanhanget. Eliasson (2013:37) hävdar å sin sida att om en öppen fråga har större 
fördelar än nackdelar, bör denna användas. Enkäten för denna studie konstruerades 
med mestadels icke-öppna frågor, vilka i sin tur kompletterades med en öppen fråga 
i slutet, efter funderingar kring argumenten ovan. Enkäten innehåller heller inte 
begreppet nivågruppering. Istället landade valet i att använda begreppet 
kunskapsbaserad elevgruppering i olika former. Anledningen till undvikandet av 
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nivågruppering är att ordet kan anses vara värdeladdat, i linje med vad Trost och 
Hultåker (2016:88) påpekar. Sådana ord kan påverka svaren åt oönskat håll.  
 
Det är också nödvändigt att fundera över sammansättningen av frågorna. Trost och 
Hultåker (2016:93) menar att demografiska frågor med fördel placeras i början av 
ett formulär eftersom att de är enkla att besvara. Enkla frågor kan öka motivationen 
till fortsatt deltagande då de handlar om den egna personen (ibid.). Det främsta 
skälet till att dessa frågor lades först i denna enkät var medvetenheten om att vissa 
informanter skulle avsluta enkäten redan efter den fjärde frågan. Den fjärde frågan 
skiljde nämligen ut de nivågrupperande lärarna från de icke nivågrupperande, vilka 
ombads avsluta enkäten och sända in den. Att slussa den svarande vidare i enkäten 
är något som Ekström och Larsson (2010:103) förespråkar. De demografiska 
frågorna kom alltså först i enkäten, för att minska risken för svarsbortfall på grund 
av missförstånd från informantens sida. Ekström och Larsson (2010:103) 
rekommenderar också att frågorna kategoriseras innehållsmässigt, vilket också 
gjordes för denna enkät. Frågorna kategoriserades i två delar, exklusive den 
demografiska delen. De två delarna baserades på denna studies två frågeställningar 
och den färdiga enkäten innehåll tolv frågor totalt. Enkäten skapades med hjälp av 
Google Forms. Det är ett program som underlättar vid skapande av bland annat 
webbaserade enkätundersökningar. Programmet hjälper till med både insamling och 
sammanställning av insamlad data i form av exempelvis ett kalkylblad (Google 
forms 2017).   
 
4.5 Enkäten i sin helhet 
I det följande presenteras och motiveras frågorna ur enkäten. Enkäten innehåller inte 
frågor som helt täcker upp för alla påverkansfaktorer som presenteras i bakgrunden. 
Anledningen till detta är att vissa faktorer är avhängiga andra och att det för denna 
småskaliga studie inte var möjligt att ställa följdfrågor av mer avancerad karaktär. 
Insikten fanns också att en lång och mer avancerad enkät sannolikt skulle minska 
antalet deltagande skolor. Enkäten föregicks av ett missivbrev där syfte och innehåll 
presenterades. Där ingick även information om Vetenskapsrådets etiska huvudregler 
avseende frivilligt deltagande med mera, samt kontaktuppgifter och information om 
mig som student. Enkäten bilägges i sin helhet i slutet av detta dokument. 
 
4.5.1 Demografiska frågor 
Fråga 1. Jag undervisar idag årskurs:  
F-3 
4-6 
7-9 
Denna fråga inledde enkäten av flera skäl. Dels är den enkel att svara på, den är inte 
alltför personlig utan anses snarare tilltala informanten som får dela med sig av sig 
själv. För studiens ändamål anses frågan viktig då intresse ligger i att se 
nivågrupperingens förekomst i grundskolans olika årskurser. 
 
Fråga 2. Antal år som verksam lärare: 
0-9 år 
10-19 år 
20-29 år 
Mer än 30 år 
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Denna fråga togs med då intresse finns att eventuellt undersöka om det finns något 
samband mellan antalet år en lärare undervisat och användandet av nivågruppering 
i matematik. Frågan är också av personlig karaktär, med intresset riktat mot 
informantens historia. 
 
Fråga 3. Min ålder:  
<25 
25-34 år 
35-44 år 
45-54 år 
55 < 
Den tredje och sista demografiska frågan togs med av flera skäl. För det första är det 
mycket vanligt förekommande att åldern efterfrågas, vilket för denna enkät skedde 
då eventuella samband liknande det beskrivna i den föregående frågan vill 
undersökas.   
 
4.5.2 Del 1 
Denna del söker svar på den första frågeställningen; i vilken omfattning förekommer 
nivågruppering inom matematikundervisning i grundskolan?  
  
Fråga 4. Jag arbetar med undervisning av kunskapsbaserade elevgrupper inom 
matematikundervisning. 

o Ja 
o Nej 

Den första frågan har ett huvudsakligt syfte, nämligen att skilja de nivågrupperande 
lärarna från de som inte använder metoden i sin undervisning. De lärare som svarade 
Nej på denna fråga ombads sända in sina svar och avsluta undersökningen. 
 
Fråga 5. Hur ofta undervisas eleverna inom sina respektive grupper? 

o Varje matematiklektion 
o Varannan matematiklektion 
o Endast vid enstaka matematiklektioner 
o Kan inte svara 

Denna fråga ställdes för att söka svar på hur stor del av den totala matematikunder-
visningen som bedrivs nivågrupperat, något som i sin tur kan relateras till i vilken 
utsträckning elevernas lärande påverkas. Elever som bara undervisas inom sina 
grupper vid enstaka tillfällen påverkas sannolikt mindre än de elever som alltid 
undervisas nivågrupperat. 
 
Fråga 6. Hur ofta byter elever från en kunskapsbaserad grupp till en annan? 

o Oftare än en gång per termin 
o Ungefär en gång per termin 
o Mer sällan än en gång per termin 
o Kan inte svara 

Motivet till att den sjätte frågan ställs är för att undersöka om nivågrupperna inom 
matematikundervisningen är av mestadels statisk eller dynamisk karaktär. Tanken 
är att svaren på denna fråga skall kunna analyseras och jämföras med andra svar i 
undersökningen för att på så vis generera en mer helhetlig bild av fenomenet.  
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4.5.3 Del 2 
Den andra delen i enkäten undersöker vilka förtjänster som nivågrupperingen 
medför ur ett lärarperspektiv, vilket motsvaras av denna studies andra frågeställning. 
Frågorna utgår från presenterad bakgrund med elevers lärande som mål. 
 
Fråga 7. Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det enklare för 
mig som lärare att planera undervisningen. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

Frågan ställs för att undersöka i vilken utsträckning detta är ett skäl till att lärare 
väljer att nivågruppera eleverna i matematik. Enligt Wallby m.fl. (2001:102) är det 
ett av de vanligaste skälen till nivågruppering inom matematikundervisning, 
eftersom att det är enklare att planera undervisning för en homogen grupp, än för 
enskilda individer i en heterogen grupp. 
 
Fråga 8. Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det enklare för 
mig som lärare att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

Denna fråga fanns med av samma skäl som ovan. Wallby m.fl. (2001:36) menar att 
undervisningen genom detta kan göras tillgänglig för fler elever. Dessutom kan 
lärare uppleva att detta möjliggör anpassning av undervisningen till en nivå som 
passar fler än en individ (ibid. 2001:201).  
 
Fråga 9. Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör att jag inte 
behöver individualisera undervisningen inom gruppen, eftersom att eleverna 
befinner sig på nästan samma kunskapsnivå. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

Frågan ingick i undersökningen eftersom att det finns forskningsresultat som tydligt 
visar att lärare uppfattar det som icke nödvändigt att individanpassa undervisningen 
alls för nivågrupperade elever (MacQueen 2012:66).  
 
Fråga 10. Man kan ställa samma krav på alla kunskapsbaserade elevgrupper i 
matematik. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
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o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

Frågan ställdes med anledning av att lärares förväntningar på elevernas förmåga har 
visat sig påverka elevernas utveckling, lärande och motivation, i flera sammanhang 
(Skolverket 2012:14) (Säljö 2010:190–192) med flera. Vidare har studier rörande 
effekter vid nivågruppering, till exempel Marks (2014), tydligt visat hur lärarens 
krav och förväntningar påverkar elevernas akademiska progression. Dessa argument 
anses motivera denna fråga.  
 
Fråga 11. Undervisningstakten är den samma i alla kunskapsbaserade elevgrupper i 
matematik. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

Denna fråga ansågs relevant eftersom att om undervisningstakten skiljer sig åt 
mellan nivågrupperna kan det resultera i att byten mellan grupper blir problematisk 
(MacQueen 2013:301). Eleverna i de lägre nivågrupperna ligger ständigt efter de 
högpresterande, vilket således orsakar denna problematik, som i sin tur kan få andra 
följder (ibid.). 
 
Fråga 12. Har du några andra tankar om vad som är bra eller dåligt med undervisning 
av kunskapsbaserade elevgrupper? Skriv dem gärna här. 
Sista frågan i enkäten är öppen, trots avrådan från Trost & Hultåker (2016:74). 
Anledningen till denna frågas medverkan är att enkäten ville ge informanterna en 
chans att komplettera med relevanta tankar och åsikter, med syfte att gynna och 
komplettera denna studies kommande resultat.  
 
4.6 Genomförande av enkätundersökning 
Den första kontakten skedde med de respektive skolornas rektor, som via telefon 
förvissades om nyttan med undersökningen. När rektorerna jakat till deltagande i 
undersökningen sändes e-post ut med skriftlig information rörande detsamma, samt 
en länk till enkäten. Denna länk vidarebefordrade rektorerna i sin tur till skolans 
matematikundervisande lärare med uppmaningen att medverka. Enkäten sändes 
således ut till så många matematikundervisande grundlärare som möjligt, i 
kommunen. Även de lärare som inte undervisar nivågrupperat fick bli en del av 
resultatet. Dock avslutades deras deltagande om det visade sig att de inte 
praktiserade nivågrupperad matematikundervisning. Kvar fanns de lärare som 
kunde bidra med ytterligare information rörande de resterande delarna ur denna 
studies syftesbeskrivning. Totalt mottogs enkäten av tjugoen skolor, där antalet 
medverkande lärare uppskattades till totalt sjuttio. Enkätundersökningen stängdes 
efter sammanlagt sju dagar och då hade fyrtio svar inkommit. 
 
4.7 Analys av data 
Innan dataanalysen påbörjas bör det säkerställas vilken analysansats som skall antas. 
Då denna studie går ut på att utifrån undersökningsbara forskningsfrågor ta reda på 
hur något förhåller sig, är det rimligt att använda en induktiv analysansats (Fejes & 
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Thornberg 2015:23–24). En induktiv analysansats lämpar sig väl då det inte finns 
någon regel eller hypotes som vill testas, utan då det istället handlar om att söka dra 
slutsatser utifrån en mänga insamlad data. Genom att samla in data med hjälp av en 
surveyundersökning kan så småningom slutsatser dras. I detta fall via en induktiv 
analysansats i kombination med en lämplig analysmetod (ibid.). Det finns många 
metoder att välja på vid analys av data och det är enligt Bryman (2011:314) mycket 
viktigt att det på förhand bestäms vilken analysmetod som ska anammas, innan 
själva undersökningen tar form. Detta för att det finns ett begränsat antal metoder 
att välja på vid exempelvis analys av kvantitativa data i enkätform, vilka i sin tur 
beror på frågornas variabler. Enkäten för denna studie innehåller frågor av olika 
karaktär. Bryman (2011: kap 14) exemplifierar något som liknar denna studies 
utformning och omfattning, då han i sin bok beskriver en metod för analys av 
kvantitativ data som samlats in genom en surveyundersökning. Av dessa 
anledningar valdes kvantitativ dataanalys som analysmodell för denna studie. I linje 
med vad litteraturen förespråkar gjordes dessa val i ett tidigt stadium av detta arbete. 
 
Data från enkätfrågor kan analyseras var för sig vilket kallas för en univariat analys 
(Bryman 2011:322). Denna typ av analys presenteras gärna i antingen en 
frekvenstabell eller ett diagram, beroende på vilken typ av variabel frågan har (ibid. 
2011:324–325). Om två variabler analyseras i relation till varandra kallas det för en 
bivariat analys, vilket alltså används för att se samband. Återigen styrs valet av 
teknik av frågornas respektive variabler (ibid. 2011:326). För denna enkäts frågor 
har både univariat och bivariat dataanalys anammats. Det innebär att samtliga frågor 
har underkastats en univariat analys, där den enskilda frågan varit i fokus och 
analyserats. Därefter har vissa frågor analyserats bivariat för att på så vis upptäcka 
samband och möjliggöra slutsatser. Den tolfte, öppna frågan fick väldigt få svar, 
varför den endast presenteras som en kort sammanfattning. 
 
4.8 Bortfallsanalys 
Det förekommer alltid ett visst bortfall vid enkätundersökningar men hur stort det 
är kan variera (Ekström & Larsson 2010:94). För denna enkät var det ursprungliga 
urvalet 70 personer från sammanlagt 23 skolor. Av dessa var det 40 lärare som 
svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 57 %. Anledningen till att 43 % inte 
inkommit med svar kan bero på flera saker (ibid. 2010:95), men för detta fall antas 
tidsbrist eller ointresse/glömska vara den största orsaken. Skälet till denna hypotes 
är att de skolor som redan från början avböjde medverkan förklarade det med 
tidsbrist. Ointresse och glömska ses som oundvikliga, mänskliga faktorer. Det finns 
dock ingen anledning att tro att bortfallet påverkar undersökningens utfall.  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas det resultat som framkommit genom analys av 
surveyundersökningens insamlade data. Den univariata analysen, alltså de enskilda 
frågornas resultat, presenteras i lämpliga figurer samt i löpande text. Resultatet är 
uppdelat i två delar, som baserar sig på studiens två frågeställningar, vilka även 
enkäten var uppbyggt utifrån. Därefter redovisas frågorna som analyserats bivariat, 
varpå slutsatser beskrivs och motiveras. 
 
Vid inläsning av enkätundersökningens svar upptäcktes att några individer inte följt 
anvisningen i fråga 4, nämligen huruvida de skulle fortsätta svara på enkäten eller 
ej. Vid en närmare granskning visade det sig att en person svarat Nej till arbete med 
nivågruppering men ändå svarat på de följande frågorna. Detta tolkas som ett fel 
ifyllt svar på den fjärde frågan, och kategoriseras därför till Ja-svararna. Dessutom 
är de en person som svarar Ja till arbete med nivågruppering, men sedan avslutat 
sitt deltagande. Även här tolkas detta som ett fel ifyllt svar och informanten flyttas 
till gruppen Nej.  Dessa två kvittas mot varandra för denna frågas resultat.  
Ytterligare tre av Nej-svararna har fortsatt sitt deltagande men på samtliga frågor 
uppgett Kan inte svara. Dessa personers svar kommer systematiskt att uteslutas från 
samtliga frågor efter fråga fyra.  
 
 
5.1 Demografiska frågor 
Nedan redovisas inkomna svar på de demografiska frågorna. 
 

 
Den första demografiska frågan ger information som kan vara viktig i samband med 
kommande diskussion av resultaten, då den svarar på i vilken årskurs informanterna 
är verksamma. Samtliga lärare som deltagit undervisar i matematik på 
grundskolenivå och i stapeldiagrammet syns fördelningen tydligt. Hela 65 % av 
informanterna som deltagit arbetar med årskurserna f-3. 21 % arbetar med årskurs 
4-6 och övriga 15 % jobbar med årskurs 7-9. Det stora antalet f-3-lärare kan anses 
extra intressant för denna studie vars författare kommer att vara verksam inom de 
lägre årskurserna. 

Åk f-3

Åk 4-6

Åk 7-9

0 5 10 15 20 25 30

1. Jag undervisar idag:

Kommenterad [JE3]: analys 
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Den andra demografiska frågan ger också information som skulle kunna användas 
för analys då den ger svar på hur länge de respektive lärarna arbetat som lärare. 
Många, 41 %, är förhållandevis nya inom yrket då de arbetat mindre än tio år som 
lärare. Sedan följer den grupp som arbetat mellan 10 och 19 år, vilket motsvaras av 
43 % av de tillfrågade. Övriga 18 % har arbetat i 20 år eller mer, varav 60 % (5 
personer) av dessa varit verksamma i 30 år eller mer.  

 
Den tredje frågan redovisar ålder på informanterna. De flesta, 43 %, av lärarna i 
undersökningen är i yngre medelåldern, det vill säga mellan 36 till 45 år gamla. 
Spridningen till de närmast omkringliggande svaren, tio år yngre respektive äldre, 
fördelar sig ganska jämnt med 23 % och 20 %. 12 % är 56 år eller äldre och endast 
2 % av informanterna är under 25 år. Svaren på denna fråga kan, precis som svaren 
ovan, användas för diskussion och analys av resultatet. 
 
5.2 Nivågrupperingens förekomst  
Nedan redovisas svaren på de frågor som konstruerats utifrån denna studies första 
frågeställning; i vilken omfattning förekommer nivågruppering inom 
matematikundervisning i grundskolan? 
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4. Jag arbetar med undervisning av kunskapsbaserade elevgrupper inom 
matematikundervisning. 

 
Det fjärde påståendet är speciellt till sin karaktär då det verkar avskiljande på de 
lärare som arbetar med nivågrupperad matematikundervisning och de som inte gör 
det. Det var också efter detta påstående som många avslutade sin medverkan efter 
uppmaning från frågeställaren. Endast de lärare som aktivt arbetar med någon form 
av nivågruppering uppmanades att fortsätta delta. Resultatet visar att 18 av totalt 40 
lärare, det vill säga 45 %, arbetar med nivågruppering inom matematikundervisning 
medan 22 lärare anger att de inte gör det. Detta innebär att de följande frågornas 
svar utgörs av dessa 18 positivt svarande lärare.  
 
 
5. Hur ofta undervisas eleverna inom sina respektive grupper? 

 
Den femte frågan handlar om hur ofta eleverna undervisas inom sina respektive 
nivågrupper. Majoriteten av de lärare som nivågrupperar sina elever i matematik 
undervisar dem också alltid inom dessa grupper. Detta går att utläsa av diagrammet 
ovan; 44 % av lärarna uppger att de alltid undervisar sina elever nivågrupperat i 
matematik och därpå följer de 29 % som anger att eleverna undervisas nivågrupperat 
varannan matematiklektion. Endast tre lärare menar att de bedriver denna typ av 
undervisning endast vid enstaka tillfällen. De två lärare som inte kan svara får antas 
växla mellan undervisningsmetoder beroende på när tillfälle ges eller andra 
omständigheter.  
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6. Hur ofta byter elever från en kunskapsbaserad grupp till en annan? 

 
Den sjätte frågan handlar om hur ofta lärarna flyttar elever från en nivågrupp till en 
annan. Den svarar således också indirekt på hur ofta lärarna utvärderar 
kunskapsnivåerna inom de respektive grupperna. Svaren på denna fråga är väldigt 
spridda. 39 % av lärarna utvärderar och flyttar eleverna mellan grupperna oftare än 
en gång per termin. Denna siffra ligger ganska nära kategorin lärare som inte kan 
svara på frågan (33 %). Däremellan anger 23 % av lärarna att eleverna byter grupper 
uppskattningsvis en gång per termin, och bara en lärare menar att flytt mellan 
grupper sker mer sällan än så.  
 
5.3 Nivågrupperingens förtjänster  
Nedan redovisas svaren på de frågor som konstruerats utifrån denna studies andra 
frågeställning; vilka förtjänster medför nivågrupperingen enligt undervisande 
grundlärare? 
 
7. Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det enklare för mig 
som lärare att planera undervisningen. 

 
Den sjunde frågan ger information om anledningen till att lärarna väljer att arbeta 
med nivågruppering inom matematikundervisning. Hela 94 % av de tillfrågade 
lärarna menar i stort, att nivågrupperingen gör det enklare för dem att planera 
matematikundervisningen, vilket också får ses som ett angivet skäl till 
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implementerandet av metoden. En lärare menar att nivågrupperingen inte påverkar 
undervisningsplaneringen åt något håll. De övriga svarsalternativen fick noll svar. 
 
8. Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det enklare för mig 
som lärare att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. 

 
Det åttonde påståendet ger, precis som det föregående, information om vilka 
eventuella förtjänster nivågrupperad matematikundervisning medför enligt de 
medverkande lärarna. Detta kan således ses som ytterligare en förklaring till varför 
lärarna i fråga väljer att arbeta med nivågruppering i matematik. Av svaret ovan kan 
förstås att de flesta lärarna anser att nivågrupperingen gör det enklare för dem att 
anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. Sexton lärare, 
motsvarande 88 %, håller med om påståendet medan endast två lärare menar att 
nivågrupperingen inte påverkar möjligheten till individanpassning överhuvudtaget.  
 
 
9. Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör att jag inte behöver 
individualisera undervisningen inom gruppen, eftersom att eleverna befinner sig på 
nästan samma kunskapsnivå. 

 
Det nionde påståendet ämnar undersöka i vilken grad lärarna anser att individuell 
anpassning av undervisningen är nödvändig inom nivågrupperna. Av resultatet att 
döma, anser 44 % av lärarna att anpassning inom nivågruppering inte är helt 
nödvändig, vilket kan tolkas som att de litar fullt ut på de kunskapsmätningar och 
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justeringar som föregått placeringarna av eleverna.  Detta skulle vid en första 
anblick kunna tolkas negativt i relation till forskningens resultat ovan, vilket 
kommer att diskuteras senare. 24 % av lärarna svarar att de trots nivågruppering 
måste anpassa undervisningen inom grupperna. Närmare 30 % angiver att 
påståendet ”stämmer varken bra eller dåligt” vilket i detta fall får tolkas som att 
vissa anpassningar behöver göras, men inte för alla elever. Slutligen är det en lärare 
som inte anser sig kunna svara alls.  
 
10. Man kan ställa samma krav på alla kunskapsbaserade elevgrupper i matematik. 

 
 
Det tionde påstående har till uppgift att ta reda på om lärarna ställer samma krav på 
eleverna i de respektive nivågrupperna. Påståendet ger också indirekt svar på frågan 
om lärarna har likvärdiga förväntningar på elevernas förmåga oavsett 
grupptillhörighet. Av resultatet att döma ställer majoriteten av lärarna inte samma 
krav, och har därmed inte samma förväntningar, de olika nivågruppernas elever i 
matematik. Endast två lärare, motsvarande 12 %, menar att samma krav ställs på 
samtliga elever oavsett grupptillhörighet. Ytterligare två lärare anger ”stämmer 
varken bra eller dåligt”, vilket får tolkas kraven som ställs är ganska lika mellan 
grupperna, men långt ifrån helt. Detta ska jämföras med de 67 % som tvärtom menar 
att de inte har samma krav och förväntningar på eleverna, vilket alltså är avhängigt 
grupptillhörighet. Slutligen är det två lärare som inte kan svara på frågan. 
 
11. Undervisningstakten är den samma i alla kunskapsbaserade elevgrupper i 
matematik. 

 
 
Det elfte påståendet undersöker om undervisningstakten skiljer sig åt mellan de 
respektive nivågrupperna. Om det är stora skillnader på undervisningstakten mellan 
de respektive grupperna, kan byten mellan nivågrupper bli problematisk. Detta 
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indikeras starkt i färsk forskning (MacQueen 2013:301), vilken presenterats tidigare 
i arbetet.  Av svaren att döma är det endast en knapp fjärdedel (24 %) som hävdar 
att undervisningstakten är densamma för alla nivågrupper. Hela 71 % anger att 
undervisningstempot skiljer sig åt mellan grupperna, vilket kommer att undersökas 
under kommande avsnitt.  En lärare befinner sig någonstans i mitten, vilket här 
tolkas som att takten skiljer sig åt, men inte jättemycket.    
 
12. Har du några andra tankar om vad som är bra eller dåligt med undervisning av 
kunskapsbaserade elevgrupper? Skriv dem gärna här. 
Då endast sex lärare med egna ord svarade på den sista frågan, görs ingen djupare 
kvalitativ analys av svaren. Dock framträder ett gemensamt mönster i 
kommentarerna, nämligen att nivågruppering i matematikundervisning uppfattas 
medföra flera fördelar. Lärarna skriver sammanfattningsvis att ”… eleverna får 
möjlighet att ställa fler frågor” och ”Jag som lärare känner mig inte lika stressad”. 
En kommentar handlar om att ”… tillfälliga grupper fungerar bra för upphämtning 
av kunskaper eller befästande av nya.”. Den sista kommentaren handlar om vikten 
av att stärka och bibehålla elevernas tilltro till den egna förmågan samt varnar för 
risken med att eleverna identifierar sig med sin grupptillhörighet; ”… eleverna 
måste fortfarande känna att de är duktiga och ska inte känna att de är bättre eller 
sämre än någon annan.”.  
 
5.4 Bivariat analys av samband 
Detta avsnitt presenterar de bivariata analyser som gjorts mellan vissa utvalda frågor 
och dess insamlade data. Anledningen till att denna typ av analys görs är för att 
försöka få syn på en eventuell relation mellan två variabler. Viktigt att ha i åtanke 
är att fokus ligger på samband och relationer, inte orsak och verkan (Bryman 
2011:326). De bivariata analyserna i det följande redovisas i ett fall i ett 
stapeldiagram och i de övriga tre i korrelationstabeller.  
 
5.4.1 Svar från fråga 1 och 4  
En bivariat analys har genomförts av den första enkätfrågan ”Jag undervisar idag 
årskurs” och den fjärde ”Jag arbetar med undervisning av kunskapsbaserade 
elevgrupper inom matematikundervisning”. Anledningen till att dessa två frågor 
valdes för bivariat analys var att det ansågs intressant att synliggöra 
nivågrupperingens förekomst i de olika årskurserna. Som synes (diagram 1) verkar 
nivågruppering av elever i matematikundervisning förekomma i hela grundskolan, 
bland de undersökta skolorna. I årskurs f-3 använder sig 42 % av lärarna av 
nivågruppering. I årskurs 4-6 är motsvarande siffra 62 % och i 7-9 är den 33 %. 
Diagram 1 
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5.4.2 Svar från fråga 5 och 6  
En bivariat analys har genomförts av den femte frågan ”Hur ofta byter elever från 
en kunskapsbaserad grupp till en annan?” och den sjätte frågan ”Hur ofta 
undervisas eleverna inom sina respektive grupper?”. Valet av dessa frågor 
motiveras med intresset att ta reda på hur ofta de konstant nivågrupperade eleverna 
får möjlighet att byta grupp. Genom att utgå från de elever i fråga fem, som alltid 
undervisas nivågrupperat och jämföra med samma lärares svar på fråga sex, kan 
intressanta iakttagelser göras. Analysen har gjorts genom att koda de respektive 
svaren med siffror. Bara de kombinationer som finns med i svaren presenteras. 
Tabell 1 visar vilka svarskombinationer som blivit funna samt vilket antal. Den visar 
också vad de respektive kombinationerna står för i praktiken.  
 
Tabell 1 
Antalet svar 
med denna 
kombination 

Hur ofta undervisas  
eleverna inom  
grupperna, fråga 5  

Hur ofta byter eleverna 
nivågrupp, fråga 6 

5 Varje lektion  Oftare än en gång per termin 
2 Varje lektion  En gång per termin 
1 Varje lektion  Mer sällan än en gång per termin 

1 Varannan lektion  Oftare än en gång per termin 
2 Varannan lektion En gång per termin  
2 Varannan lektion Läraren kan inte svara  
1 Enstaka tillfällen  Oftare än en gång per termin  
2 Enstaka tillfällen  Läraren kan inte svara  
2 Läraren kan inte svara Läraren kan inte svara  

 
Tabellen ovan beskriver utfallet av svaren från de lärare som arbetar med 
nivågruppering inom matematik. Som synes är det allra vanligaste att eleverna 
undervisas inom sin nivågrupp varje matematiklektion samt får möjlighet att byta 
grupp oftare än en gång per termin. Därefter följer flera kombinationer som 
förekommer lika många gånger var och är markerade med siffran 2, i kolumn 2. 
Svarskombination 1+3 kommer att diskuteras i nästa kapitel, då det representerar 
elever som alltid undervisas inom nivågrupperat, samtidigt som gruppbyten 
förekommer förhållandevis sällan. 
 
5.4.3 Svar från fråga 8 och 9 
Påstående åtta ”Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det 
enklare för mig som lärare att anpassa undervisningen efter elevernas individuella 
behov” och påstående nio ” Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå 
gör att jag inte behöver individualisera undervisningen inom gruppen, eftersom att 
eleverna befinner sig på nästan samma kunskapsnivå, har också genomgått en 
bivariat analys. Tabell 2 visar vilka svarskombinationer som blivit funna samt vilket 
antal. Den visar också vad de respektive kombinationerna står för i praktiken. 
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Tabell 2 

Antalet svar 
med denna 
kombination 

Nivågrupperingen gör det 
enklare för mig som lärare att 
anpassa undervisningen efter 
elevernas individuella behov, 
fråga 8 

Nivågrupperingen gör att jag inte 
behöver individualisera 
undervisningen inom gruppen, 
eftersom att eleverna befinner sig 
på nästan samma kunskapsnivå, 
fråga 9  

3 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra 
2 Stämmer helt och hållet Stämmer varken bra eller dåligt 
1 Stämmer helt och hållet Kan inte svara 
5 Stämmer ganska bra Stämmer ganska bra 
3 Stämmer ganska bra Stämmer varken bra eller dåligt 
1 Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt 
1 Stämmer ganska bra Stämmer inte alls 
1 Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt 
1 Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer inte alls 

 
Tabellen synliggör lärarnas inställning till individualisering inom grupperna i 
relation till det eventuella underlättandet som nivågrupperingen för med sig 
avseende just individuell anpassning av undervisningen. Av svaren framträder flera 
olika synsätt, men det vanligaste är att lärare tycker att nivågrupperingen hjälper 
dem att anpassa undervisningen till varje elevs nivå. Samma lärare anser också att 
individualisering inom grupperna inte blir lika nödvändigt som det kanske skulle ha 
varit vid undervisning av en heterogen elevgrupp. Det finns dock lärare som svarar 
att nivågrupperingen visserligen underlättar individanpassningen, men att de för den 
sakens skull definitivt inte kan utesluta anpassning inom grupperna.  
  
5.4.4 Svar från fråga 10 och 11  
Ytterligare en bivariat analys har genomförts på den tionde frågan ”Man kan ställa 
samma krav på alla kunskapsbaserade elevgrupper i matematik” och den elfte 
frågan ”Undervisningstakten är den samma i alla kunskapsbaserade elevgrupper i 
matematik”. Skälet till att dessa frågor valdes för en bivariat analys var att få ökad 
kunskap om kombinationens förekomst i klassrummen. Det vill säga; hur vanligt är 
det att lärarna ställer samma krav på alla elever och att undervisningstakten inte 
skiljer sig åt mellan nivågrupperna? Tabell 3 visar vilka svarskombinationer som 
blivit funna samt vilket antal. Den visar också vad de respektive kombinationerna 
står för i praktiken. 
 
Tabell 3 

Antalet svar 
med denna 
kombination 

Man kan ställa samma krav på 
alla elever i nivågrupperna, 
fråga 10  

Undervisningstakten är den 
samma i alla nivågrupperna, 
fråga 11  

2 Stämmer ganska bra Stämmer ganska bra 
1 Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer varken bra eller dåligt 
1 Stämmer varken bra eller dåligt Stämmer ganska dåligt 
1 Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra 
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7 Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska dåligt 
1 Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls 
1 Stämmer inte alls Stämmer ganska bra 
1 Stämmer inte alls Stämmer ganska dåligt 
1 Stämmer inte alls Stämmer inte alls 

 
Av tabellen framgår att det i särklass vanligast svaret är att lärarna inte ställer samma 
krav på eleverna i de olika nivågrupperna och att undervisningstakten skiljer sig åt 
ganska mycket mellan grupperna, alltså svarskombination 4+4. En lärare menar att 
det inte alls går att varken ställa samma krav eller hålla samma tempo vid 
undervisning av de olika grupperna. Två lärare hävdar motsatsen, nämligen att de 
visst kan ställa liknande krav på eleverna och att undervisningstakten inte skiljer sig 
åt särskilt mycket mellan grupperna.   
 
5.5 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet kan sammanfattas genom att först konstatera att antalet informanter till 
största delen kommer från undervisande lärare i årskurserna f till 3. Dessa lärare har 
olika lång erfarenhet från läraryrket, men majoriteten har 0 till 19 års erfarenhet av 
undervisning. De flesta befinner sig i den yngre medelåldern, då de är mellan 36-45 
år. Av samtliga 40 informanter visade det sig att ungefär hälften, 18 grundlärare, 
aktivt arbetar med nivågruppering av elever inom matematikundervisning. I denna 
undersökning visar det sig att nivågruppering av elever förekommer i hela 
grundskolan och att skillnaderna mellan de olika årskurserna inte verka skilja sig 
markant. Baserat på informanterna i denna enkätundersökning framkommer att den 
vanligaste formen av nivågruppering är den som sker vid varje matematiklektion. 
Dock finns det lärare representerade som uppger att de använder nivågrupperingarna 
mer sällan. Gruppbyten sker med olika frekvens men det vanligaste verkar vara att 
eleverna ges möjlighet att byta grupp oftare än en gång per termin. Vid den bivariata 
jämförelsen mellan användandet av nivågrupperingarna och frekvensen av 
gruppbyte, framkommer att de lärare som använder nivågruppering som 
huvudsaklig metod också ger eleverna täta tillfällen att byta mellan nivågrupperna.  
 
Vidare har det framkommit ur enkätsvaren att det finns flera skäl till att lärare väljer 
att arbeta med nivågruppering inom matematikundervisning. Majoriteten av lärarna 
anser att arbetssättet underlättar vid planering av undervisningen. Det är ingen lärare 
som tycker att nivågrupperingen försvårar detta arbete. Ett annat skäl till valet av 
metod verkar vara att lärarna upplever det som enklare att individanpassa 
undervisningen till den enskilda eleven. Här förekommer heller ingen lärare som 
anser att metoden försvårar just individualiseringen. Många av lärarna anser dock 
att nivågrupperingen medför att de inte behöver individanpassa undervisningen 
inom grupperna. Vid en jämförelse av underlättandet av individualiseringen kontra 
behovet av individualisering inom grupperna framkommer vissa olikheter i svaren. 
Det vanligaste är att lärarna upplever att nivågrupperingen förenklar 
individanpassningen av undervisningen och att behovet av individualisering inom 
grupperna minskar. Slutligen kan också konstateras att många av de tillfrågade 
lärarna inte anser att de kan ställa samma krav på alla elever. Det visar sig också att 
undervisningstempot inte är detsamma för de olika nivågrupperna. Vid en närmare 
jämförelse visar det sig att de lärare som inte tycker att de kan ställa samma krav på 
eleverna också anger att tempot skiljer sig åt mellan grupperna.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel diskuterar och problematiserar metoden som helhet, som präglat denna 
studies resultat på flera sätt, som en helhet. Det förs också en diskussion rörande 
resultatet i relation till den forskning som presenterats under kapitlet Bakgrund. 
Slutligen presenteras författarens tankar kring implikationer för verksamheten samt 
förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras faktorer som kan ha påverkat denna empiriska studies 
resultat i olika riktningar, i både positiv och negativ bemärkelse.  
 
6.1.1. Metodologi och giltighet 
Denna undersökning baserar sig på en webbaserad enkätundersökning av kvantitativ 
art. Kvantitativa metoder lämpar sig väl, då intresset ligger i att försöka förklara 
något fenomen samt mäta det i siffror (Trost & Hultåker 2016:17–18). Syftet med 
undersökningen spelar givetvis stor roll för vilken undersökningsmetod som ska 
användas (ibid.). I detta fall undersöktes förekomsten av nivågruppering samt lärares 
uppfattningar om förtjänster med metoden. I efterhand kan tänkas att en kvalitativ 
studie likväl hade kunnat bidra till ett intressant resultat, men det finns inget som 
tyder på att den kvantitativa metoden på något vis var ett mindre bra val. Viktigt vid 
kvantitativa enkätundersökningar är att enkäten och dess frågor förbereds noggrant, 
för att minska risken för bias (Eliasson 2013:14–16). Denna studies 
enkätundersökning har föregåtts av noggranna överväganden både vad gäller 
frågeformulering och enkätutformning men också rörande etiska aspekter. Då denna 
studie heller inte har för avsikt att generalisera resultatet på en större population 
minskar därmed risken för felbedömningar och tvivelaktiga slutsatser. Detta 
tillsammans ger goda grunder för hög reliabilitet och validitet, vilket således 
indikerar undersökningens kvalitet (ibid.) (Trost & Hultåker 2016:63).  
 
6.1.2 Undersökningens storlek 
En risk som alltid föreligger med enkätundersökningar, oavsett form, är att för få 
svar inkommer (Eliasson 2013:29). Denna undersökning hade ett bortfall på 43 % 
vilket i sammanhanget kan anses normalt. Dock kontaktades endast 70 lärare, varför 
undersökningen måste klassas som småskalig. Enkätfråga fyra Jag arbetar med 
undervisning av kunskapsbaserade elevgrupper inom matematikundervisning, 
gallrade bort ytterligare drygt hälften av de svarande lärarna. Det gjorde att 
resterande delar av enkäten endast besvarades av 18 personer. Detta kan ses som en 
svaghet för denna studies resultat. Dock var det svårt att på förhand veta hur stort 
bortfallet skulle bli på grund av den fjärde, utgallrande enkätfrågan. Om 
undersökningen skulle genomföras på nytt skulle ett större antal lärare kontaktas 
från början med förhoppning om att öka antalet informanter.  
 
6.1.3 Enkätens utformning 
Vid enkätundersökningar finns det även en risk för missförstånd, då mänsklig 
kontakt saknas (Eliasson 2013:29). Det är svårt att säga om denna undersökning 
drabbats av detta. Svarsalternativet Kan ej svara fanns med i enkäten och användes 
av flera respondenter. Det är svårt att säkerställa varför dessa personer inte kunde 
svara på vissa frågor, men utgångspunkten är inte att de valde svarsalternativet för 
att de inte förstod frågan. Sannolikt förhöll det sig så att de övriga svarsalternativen 
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inte stämde tillräckligt bra överens med informantens egen uppfattning eller åsikt. 
Till en annan gång skulle varje fråga därför inkludera ett alternativ där informanten 
ges möjlighet att själv uttrycka sitt svar, med förhoppningen att antalet Kan inte 
svara minskar. Dessutom genererade fråga tolv endast sex svar av arton möjliga. 
Vad det beror på är svårt att avgöra, men sannolikt handlar det om att informanterna 
uppfattat frågan som frivillig, vilket den visserligen var. Till en annan gång skulle 
frågan formulerad på ett annat sätt, för att på så vis förmå fler lärare att formulera 
ett öppet svar. Svarsbortfallet på frågan anses dock inte påverka resultatet för denna 
studie, även om innehållsrika formuleringar hade kunnat berika resultatets 
helhetsbild. Sist min inte minst, skulle enkäten ha kompletterats med en fråga 
rörande skillnader i undervisningsinnehåll för de respektive nivågrupperna. 
Forskningen som redovisas i bakgrunden visar att en tydlig risk med nivågruppering 
inom matematikundervisning, är att eleverna inte får ta del av samma innehåll. Detta 
påverkar på sikt de lågpresterande elevernas utveckling och lärande negativt och är 
i sin tur kopplat till bland annat likvärdighetsproblem (Skolverket 2012:14–15).  
 
6.1.4 Analysmetod 
De analyser som gjorts av insamlad data består i en univariat och en bivariat del. 
Den univariata analysen är enkel till sin karaktär och går ut på att granska en variabel 
i taget. Anledningen till att denna analysmetod användes för de flesta enkätfrågorna 
var att på ett enkelt sätt kunna redovisa de data som frågorna genererat, i linje med 
vad Bryman (2011:322) beskriver. Förutom detta analyserades vissa frågor bivariat, 
vilket innebär att två variabler jämförs sida vid sida för att på så vis upptäcka 
samband (ibid. 2011:326). Den bivariata analysen kan för denna studie ha bidragit 
till att mer befogade slutsatser kunnat dras, vilka presenteras i följande avsnitt (se 
Resultatdiskussion). Val av analysmetod får därför ses som en styrka för denna 
studie. Samtidigt skulle mer avancerade analyser sannolikt kunnat genomföras, men 
möjligheterna till detta begränsades till viss del av författarens analytiska 
förkunskaper.   
 
6.2 Resultatdiskussion 
Detta avsnitt diskuterar och drar slutsatser kring det resultat som presenterats 
tidigare. Författarens personliga reflektioner kommer att framföras för att synliggöra 
dennes upptäckter i samband med analysen av data. Syftet med denna empiriska 
studie har varit att undersöka omfattningen av nivågrupperad 
matematikundervisning i grundskolan, där förtjänster med metoden efterfrågas ur 
ett lärarperspektiv och detta har mynnat ut i frågeställningarna; i vilken omfattning 
förekommer nivågruppering inom matematikundervisning i grundskolan?, samt 
vilka förtjänster medför nivågrupperingen enligt undervisande grundlärare?. Genom 
att jämföra svaren på dessa frågeställningar med kapitlet Bakgrund kan följande 
slutsatser presenteras. 
 
6.2.1 Nivågrupperingens omfattning 
Känt är att skolorna, enligt svensk läroplan, är skyldiga att utforma undervisningen 
så att den passar varje enskild elev, utifrån dennes enskilda behov och 
förutsättningar (Skolverket 2011:8–9). Det finns dock inte några riktlinjer om på 
vilket sätt skolorna ska uppfylla denna individanpassning. En lösning för detta kan 
vara att nivågruppera eleverna kunskapsmässigt (Wallby m.fl. 2001:49). Dock kan 
nivågruppering medföra negativa konsekvenser för elevernas lärande, dels på grund 
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av att lärarnas förväntningar på elevgruppernas förmåga tenderar att variera. Detta 
kan i sin tur orsaka bland annat likvärdighetsproblem (Skolverket 2012:14–15). 
Resultatet från denna studies enkätundersökning visar att nivågruppering av elever 
i matematikundervisning förekommer i grundskolans alla år (se 5.4.1). Detta trots 
att det inte finns evidens som stärker användandet av undervisningsmetoden. 
Dessutom har flera granskade studier rörande nivågrupperingens effekter visat att 
de positiva effekterna på elevernas lärande till största del är obefintliga och att de 
lågpresterande eleverna nästan alltid drabbas negativt av detsamma (Marks 
2014:43–44). Vid analys av insamlad data från enkätundersökningen kan även 
konstateras att många av de lärare som använder metoden gör det ofta. Undervisning 
av nivågrupperade elever sker varje (44 %) eller varannan (29 %) matematiklektion. 
En egen slutsats är att ju mer frekvent ett fenomen förekommer, desto större blir 
effekten. I detta fall dras paralleller till den forskning som visat negativa effekter på 
framförallt de lågpresterande elevernas lärande. Och ju mer frekvent metoden 
används, ju mer påverkas elevernas lärande av metoden. 
 
Ytterligare en aspekt i sammanhanget blir frekvensen av förflyttningar av elever från 
en nivågrupp till en annan. Studerad forskning tyder på att frekvensen av lärarens 
utvärdering av elevernas kunskapsprogression påverkar antalet förflyttningar av 
eleverna mellan grupper (MacIntyre & Ireson 2002:255). Den sjätte enkätfrågan 
behandlar just den variabeln. I resultatet för denna studie visar det sig att 39 % av 
lärarna utvärderar elevernas progression oftare än en gång per termin. Detta 
möjliggör förflyttningar av elever lika ofta, vilket var vad frågan handlade om. På 
grund av att det även visade sig att 33 % av lärarna inte kunde ange svar på frågan, 
genomfördes en bivariat analys av svaren (se 5.4.2). I analysen av de två frågorna 
framkom tydligt att de flesta lärare som arbetade frekvent med nivågruppering också 
utvärderade elevernas progression ofta. Likaså visade det sig att många av de 33 % 
som inte kunde ange hur ofta förflyttningar skedde, också var de lärare som använde 
sig av metoden endast vid enstaka tillfällen. Slutsatsen av detta blir således att de 
nivågrupperande lärarna i denna undersökning också är noggranna med att utvärdera 
elevernas progression. Detta sker alltså i relation till i hur frekvent metoden används, 
och ses i denna studie som ett mycket positivt resultat.  
 
6.2.2 Nivågrupperingens förtjänster  
Enkätens sjunde och åttonde fråga söker svar på vilka möjliga anledningar som kan 
finnas till att lärare väljer att nivågruppera elever i matematikundervisning. Frågorna 
baserar sig på de två huvudsakliga skäl som Wallby m.fl. (2001:36,102) anger, 
nämligen underlättandet av både individanpassning och planering av undervisning 
och innehåll. Lärarna i denna enkätundersökning svarade som förväntat. De allra 
flesta (94 %) menade att nivågrupperingen helt eller delvis underlättade planeringen 
av undervisningen. Endast 6 % hävdade att nivågrupperingen inte påverkade 
planeringsmöjligheterna åt något håll. Likaså menade 88 % av de medverkande 
lärarna att nivågrupperingen gör det enklare för dem att anpassa undervisningen till 
varje individs enskilda behov. Endast 12 % menade att individualiseringen inte 
påverkades åt något håll. En egen slutsats som baserar sig på detta är att många 
lärare tycker att nivågrupperingen underlättar deras arbete av åtminstone dessa två 
skäl.  
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Vidare undersöker fråga nio i vilken utsträckning lärarna anser det nödvändigt att 
individanpassa inom nivågrupperna. Forskningen indikerar som bekant att många 
lärare inte anser det nödvändigt att individualisera inom nivågrupperna eftersom att 
eleverna är tillräckligt kunskapsmässigt homogena (MacQueen 2012:66). Svaren 
från den nionde frågan indikerar att många lärare anser att behovet av anpassning 
vid undervisning av nivågrupperade elever minskar. Dock är det en dryg femtedel 
av lärarna som inte håller med om detta, utan tvärtom menar att behovet av 
individualisering kvarstår trots mer homogena elevgrupper. För att sätta denna 
undersöknings svar i perspektiv till aktuell forskning i ämnet, kan jämförelser göras 
med de granskade studierna rörande detsamma. Det finns forskningsstudier som 
funnit negativa samband mellan bristen på individualisering och nivågrupperade 
elevers lärande (MacQueen 2012:66). Anledningen till att lärarna inte 
individualiserande inom grupperna, var att de antog att eleverna var så pass 
homogent sammansatta att ytterligare anpassning blev överflödigt (ibid.). Den 
bivariata analysen av fråga åtta och nio visar att flera lärare i denna undersökning 
resonerar likadant. Dock kan påpekas att de fyra lärare som anser att 
nivågrupperingen inte förenklar individanpassningen generellt, heller inte anser att 
anpassning inom grupperna är överflödigt. Tvärtom menar de att behovet av 
anpassning kvarstår. Detta går helt i linje med vad aktuella forskningsresultat visar 
(ibid.). 
 
Med facit i hand träder insikten fram om behovet av ytterligare en analys. Resultatet 
av frågan om individanpassning inom grupperna och den bivariata analysen 
innehållande förekomsten av gruppbyte skulle vara mycket intressant för denna 
studies resultat. En sådan analys har inte genomförts här, vilket får anses som en 
svaghet för resultatet. Om analysen genomförts, skulle den kunna visa om de lärare 
som minskat individanpassningen inom grupperna, är samma lärare som utvärderar 
elevernas kunskapsprogression mycket ofta. I det scenariot blir de negativa 
konsekvenserna för elevernas lärande givetvis betydligt mindre. 
 
Forskningen menar att den enskilt största, negativt påverkande faktorn för elevers 
lärande vid nivågruppering är då lärarna har felaktiga förväntningar på elevernas 
förmåga. Det är då framförallt de alltför låga förväntningarna som syftas på (Marks 
2014:48–50). Samma upptäckt gjordes av andra forskare, vilka dessutom insåg att 
det inte bara var för låga förväntningar som påverkade lärandet negativt. För de fall 
då för höga krav ställdes på eleverna, upplevde de stress och oro inför att inte 
motsvara dessa (Boaler m.fl. 2000: 635–637). Elevernas lärande påverkas som 
bekant av omgivningens förväntningar (Säljö 2010:190–192). Därmed blir det 
aktuellt att återigen lyfta det sociokulturella begreppet scaffolding (ibid.). Studierna 
visar hur eleverna inte mäktar med att ta alltför stora akademiska kliv (Boaler m.fl. 
2000:635–637).  Enkätfrågorna tio och elva handlar om variabeln rörande just 
lärarnas krav och förväntningar, samt konsekvensen av desamma. Den tionde frågan 
ämnar undersöka om lärarna anser sig kunna ställa samma krav på alla elevgrupper. 
Resultatet från undersökningen visar att de flesta lärarna inte anser det möjligt att 
ställa samma krav på alla, dock finns en viss spridning åt båda håll. Två av lärarna 
anser att de i stort sett kan ställa likvärdiga krav på samtliga elever, men övriga 
håller inte med. Resultatet var inte helt oväntat med tanke på vad som framkommit 
i de granskade forskningsstudierna, där det framkommit hur vanligt det är att lärare 
anpassar sina krav efter nivågruppernas förväntade förmåga (Marks 2014:48–50). 
Samma studie visade hur lärares för låga förväntningar bidrog till negativa effekter 
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på elevernas lärande och utveckling (ibid.). Paralleller kan också dras till utvald teori 
om lärande, där vikten av lärarens förväntningar på elevernas förmåga lyfts fram 
som mycket viktig (Säljö 2010:190–192). En egen slutsats är att om denna studies 
lärare har för låga förväntningar på eleverna, kan det resultera i att både innehåll och 
tempo sänks i undervisningen. Detta skulle i sin tur kunna påverka elevernas lärande 
än mer negativt, men också skapa likvärdighetsproblem.  
 
Fråga elva i denna studie hänger samman med den föregående, och handlar om 
huruvida undervisningstakten är densamma i alla grupper. Forskning visar att 
möjligheten till gruppbyte blir minskar, för de fall då tempot skiljer sig kraftigt åt 
mellan de respektive grupperna (MacQueen 2013:301). Undervisningstempot 
förutsätts här hänga samman med vad lärarna tror att de respektive grupperna klarar 
av. På frågan rörande detta svarade 24 % av lärarna att undervisningstakten är 
densamma för alla grupper. 71 % svarade att tempot skiljer sig åt mellan grupperna.  
I den bivariata analysen (5.4.4) visade det sig att majoriteten av de lärare som inte 
ansåg att de kunde ställa samma krav på alla elever, dessutom undervisade 
elevgrupperna i olika högt tempo. Två lärare menar dock att de visst kan ställa 
samma krav och undervisa grupperna i liknande tempo, vilket får anses mycket 
positivt. En egen slutsats som dras blir således att lärarnas förväntningar generellt 
hänger samman med hur de sedan utformar sin undervisning. En annan slutsats är 
att resultatet av denna studie skulle ha gynnats av en kompletterande fråga rörande 
eventuella skillnader i undervisnings-innehåll. Tanken är att om 
undervisningsinnehållet inte skiljer sig åt mellan grupperna, bör den negativa 
effekten bli mindre.  
 
Sammanfattningsvis visar sig denna enkätundersöknings resultat i helhet stämma 
relativt bra överens med internationell forskning med tillhörande påverkansfaktorer. 
Denna studies lärares förutsättningar och omständigheter kan skilja sig på flera sätt, 
jämfört med lärarna i de granskade forskningsstudierna Dessutom är denna 
enkätundersökning av småskalig karaktär, vilket innebär att resultatet inte går att 
generalisera till en större population. Heller kan dessa svar inte garanterat anses 
svara upp för den genomsnittliga grundläraren i den för undersökningen utvalda 
kommunen. Dock finns det alltid utrymme för en välmenande tanke; forskning om 
nivågruppering (Boaler m.fl. 2000:644) i matematik visar att ju mer idog och 
detaljerad undervisningen, planeringen och uppföljningen är, desto mindre är risken 
för negativa konsekvenser.  
 
6.2.3 Implikationer för verksamheten 
Efter att ha genomfört denna empiriska studie, analyserat svaren och diskuterat 
resultaten kan några egna slutsatser dras, samt tankar inför framtida yrkesliv 
presenteras. För det första har den egna förståelsen för nivågruppering som 
arbetsmetod ökat, samtidigt som fenomenet nu kan ses från nya perspektiv. Skolorna 
och lärarna har många skyldigheter gentemot eleven, i detta fall syftas på individuell 
anpassning av undervisningen, som de inte får några explicita riktlinjer kring hur de 
ska organisera. Detta kan jämföras med andra yrken, där det bara finns en eller två 
lösningar för varje problem. Läraryrket är därmed komplext och det handlar om att 
tänka brett och varierat. Samtidigt bör det alltid finnas evidens för att vald metod 
fungerat i andra liknande situationer. Detta ger i sin tur frihet under ansvar, vilket 
kan anses både attraktivt och skrämmande på samma gång. För det andra kan mycket 
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som framkommit under detta arbete användas i framtida yrkesliv. Sannolikt kommer 
författaren till denna studie göra flera överväganden innan arbete med 
kunskapsbaserade elevgrupper implementeras. Det verkar som att det går att lyckas 
med metoden, men likväl verkar det vara lätt hänt att som lärare trilla ner i de 
konstaterade fallgroparna, så som felaktiga förväntningar på eleverna eller för få 
utvärderingar av kunskapsprogressionen. Eller varför inte nämna de lågpresterande 
eleverna som i samtliga forskningsstudier visat sig missgynnas av arbetssättet, på 
grund av dessa fallgropar. En sista slutsats är att nya arbetssätt alltid borde föregås 
av en metaanalys, för att på så vis komma fram till vad som passar bäst för läraren, 
klassen och de övriga förutsättningarna som råder på skolan. 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Med tanke på ovan förd diskussion har författaren till denna studie önskemål om en 
storskalig studie av mer omfattande karaktär. Anledningarna till att detta efterfrågas 
är flera. Dels är skolorna enligt lag skyldiga att anpassa undervisningen till elevernas 
individuella förutsättningar, men trots detta finns varken regler eller riktlinjer kring 
hur skolorna löser det på ett bra sätt. Men också på grund av att nivågruppering av 
elever inom matematikundervisning förekommer i hela grundskolan, trots att 
positiva evidens för metoden saknas. Internationell forskning om nivågruppering av 
elever i matematikundervisning visar hur negativa effekter på elevernas utveckling 
och lärande framträder, men menar samtidigt att de negativa konsekvenserna kan 
reduceras med hjälp av bland annat god undervisningsplanering och uppföljning. 
 
En större empirisk studie skulle dels kunna bidra med mer kunskap om våra svenska 
förutsättningar för individualisering, samt ge exempel på evidensbaserade lösningar 
som redan existerar ute i skolorna. Syftet med detta skulle vara att sprida mer 
kunskap antingen om hur individualisering inom matematikundervisning kan lösas 
med evidensbaserade metoder, alternativt sätta upp tydligare ramar för att minska 
djupet i nivågrupperingens fallgropar. 
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8. Bilagor 
I det följande bilägges de dokument vilka skapats och använts för denna studies 
datainsamling. 
 
8.1 Enkät inklusive missivbrev. 
 
Matematikundervisning i grupp 
En kartläggning om hur matematikundervisning kan planeras i grundskolan för att 
tillgodose varje elevs individuella behov. 
 
Frågeformulär 
Min studie ämnar undersöka hur svenska grundlärare utformar sin 
matematikundervisning, i syfte att anpassa undervisningen efter varje elevs 
individuella behov. Denna undersökning kommer att utgöra empiriskt underlag för 
mitt Examensarbete 2, inom ämnet matematikdidaktik vid Högskolan Dalarna, 
våren 2017. Konfidentialitet garanteras, då jag som student behandlar alla inkomna 
svar enligt Vetenskapsrådets etiska huvudregler*. Detta innebär att ingen utom jag 
har insyn i insamlade data, varför din identitet heller inte kan spåras. 
 
Undersökningen är kort och består av endast 9 frågor. 
 
Dina svar betyder mycket för resultatet av min empiriska studie. Jag är därför 
mycket tacksam för ditt deltagande! 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Miranda Estius 
Student vid Högskolan Dalarna 
0707-72 00 22 
miranda.estius@hotmail.se 
 
Februari 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan i enlighet 
med informationskravet och samtyckeskravet. Undersökningen är belagd med 
sekretess i enlighet med konfidentialitetskravet. Insamlade data kommer endast att 
användas för denna studies resultat, i enlighet med nyttjandekravet.  
 

mailto:miranda.estius@hotmail.se
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Bakgrundsfrågor 
Jag undervisar idag årskurs:  
F-3 
4-6 
7-9 
 
Antal år som verksam lärare 
0-9 år 
10-19 år 
20-29 år 
Mer än 30 år 
 
Min ålder:  
<25 
25-34 år 
35-44 år 
45-54 år 
55 < 
 
Del 1 
Frågeställning – I vilken omfattning förekommer nivågruppering inom 
matematikundervisning i grundskolan? 
 
Jag arbetar med undervisning av kunskapsbaserade elevgrupper inom 
matematikundervisning. 

o Ja 
o Nej 

 
Om du svarat Nej på ovanstående fråga, ber jag dig att återsända formuläret nu. 
Följande frågor riktar sig enbart till de lärare som arbetar med kunskapsbaserade 
elevgrupper inom matematikundervisning. Om du svarat Ja ber jag dig därför 
fortsätta med enkätundersökningen. 
 
Hur ofta undervisas eleverna inom sina respektive grupper? 

o Varje matematiklektion 
o Varannan matematiklektion 
o Endast vid enstaka tillfällen 
o Kan inte svara 

 
Hur ofta byter elever från en kunskapsbaserad grupp till en annan? 

o Oftare än en gång per termin 
o Ungefär en gång per termin 
o Mer sällan än en gång per termin 
o Kan inte svara 

 
Del 2 
Frågeställning - Vilka förtjänster medför nivågrupperingen enligt undervisande 
grundlärare? 
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Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det enklare för mig som 
lärare att planera undervisningen. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

 
Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör det enklare för mig som 
lärare att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

 
Att undervisa elevgrupper med liknande kunskapsnivå gör att jag inte behöver 
individualisera undervisningen inom gruppen, eftersom att eleverna befinner sig på 
nästan samma kunskapsnivå. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

 
Man kan ställa samma krav på alla kunskapsbaserade elevgrupper i matematik. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

 
Undervisningstakten är den samma i alla kunskapsbaserade elevgrupper i 
matematik. 

o Stämmer helt och hållet 
o Stämmer ganska bra 
o Stämmer varken bra eller dåligt 
o Stämmer ganska dåligt 
o Stämmer inte alls 
o Kan inte svara  

 
Har du några andra tankar om vad som är bra eller dåligt med undervisning av 
kunskapsbaserade elevgrupper? Skriv dem gärna här: 
 
Kan du tänka dig att bli kontaktad för ytterligare, kompletterande frågor.  
Tack för din medverkan. Den betyder oerhört mycket för mig som student! 
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8.2 Brev till rektorer med motivering till deltagande.  
Hej 
 
Vi talades vid alldeles nyss och här kommer lite information, samt en länk att 
vidarebefordra. 
 
Mitt namn är Miranda Estius och jag studerar till grundlärare med inriktning f-3, vid 
Högskolan Dalarna. Jag examineras till våren 2017 och skriver nu mitt 
examensarbete 2 på avancerad nivå, inom matematikdidaktik.  
 
Examensarbete 2 är tänkt att vara som en förlängning av examensarbete 1 och jag 
genomför nu en empirisk, kvantitativ studie rörande undervisning med 
kunskapsbaserade elevgrupper i matematik. Syftet med studien är att få kunskap 
dels om i vilken omfattning undervisningsmetoden anammas. Syftet är också att 
undersöka de praktiserande lärarnas uppfattning rörande förtjänster för elevernas 
lärande, vid undervisning av kunskapsbaserade elevgrupper. Studien riktar sig till 
alla matematikundervisande lärare i hela grundskolan och metoden för insamling av 
data består av en enkätundersökning.  
 
Min förhoppning är att jag med denna studie kommer kunna bidra med relevant 
information rörande det ovan beskrivna. Av den anledningen kontaktar jag Dig och 
din skola, med en förfrågan om Era lärares deltagande. Ni kommer att få 
återkoppling med resultatet inom snar framtid. 
 
Länk att vidarebefordra till berörda lärare: 
https://goo.gl/forms/9aHJ9TTlGlpbIEN13 
 
Enkätundersökningen består av 12 frågor och tar mellan 1-5 minuter att besvara. 
Lärarnas deltagande betyder mycket för min studie och för mig som lärarstudent! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Miranda Estius 
Lärarstudent vid Högskolan Dalarna  
Miranda.estius@hotmail.se  
070-772 00 22 

https://goo.gl/forms/9aHJ9TTlGlpbIEN13
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