
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter av 
nivågruppering 
 

 

En litteraturöversikt om nivågruppering i 

matematikundervisning  

 

 

 

 

 

 

 

KURS: Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp  

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs F-3 

FÖRFATTARE: Elin Billing, Maja Engsund 

EXAMINATOR: Annica Otterborg 

TERMIN: VT 18 

 

 

 

 

 



 
 

 
JÖNKÖPING UNIVERSITY       
School of Education and Communication              

 

SAMMANFATTNING 

__________________________________________________________________________ 

Elin Billing, Maja Engsund 

Nivågruppering i matematikundervisning  

En litteraturöversikt om nivågruppering i matematikundervisning 

      Antal sidor: 20 

___________________________________________________________________________ 

Lärare ansvarar för att möta alla elevers olika förutsättningar och behov i 

matematikundervisningen därför bör det finnas flera vägar att nå målen. Att differentiera 

undervisningen genom nivågruppering är en väg att gå för att möta alla elevers olikheter. 

Syftet med denna studie är att belysa hur begreppet nivågruppering berörs i 

matematikdidaktisk forskning. Arbetet är en litteraturstudie som baseras på elva 

forskningsstudier. Varav tio är internationella och en är nationell. Materialet som valts ut 

har granskats genom närläsning och en komparativ analys.  

I litteraturstudien har det framkommit att nivågruppering används för att skapa grupper 

med mindre elevvariation. Högpresterande elever är de som gynnas mest av 

nivågrupperingar i matematik och de presterar överlag bättre i en homogen grupp där alla 

elever har liknande kunskaper. Däremot missgynnas lågpresterande elever av 

nivågruppering och det medför att skillnaderna mellan elevers förmågor ökar. Att dela in 

elever i grupper kan påverka dem negativt om de kunskapsmässigt placeras i “fel” grupp 

och det kan leda till att de får en negativ inställning till matematik. Vår slutsats är att 

lärare bör utgå från flera olika aspekter vid arbete med nivågruppering och de bör grunda 

grupplacering på både provresultat och sina tidigare bedömningar för att skapa en god 

lärandemiljö för alla elever. 
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1 Inledning 

Utbildningen ska enligt läroplanen främja alla elevers utveckling och lärande. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov oavsett bakgrund, 

tidigare erfarenheter, kunskaper och språk (Skolverket, 2017b, s. 8). En pedagogisk 

utmaning för lärare är att skapa en undervisning vars innehåll och utformning inte är 

identisk för alla elever då alla lär sig på olika sätt. Då elevvariationen i dagens klassrum 

är stor ställer Wallby et al. (2001b, s. 11, 64) sig frågan om det finns möjlighet att 

använda sig av nivågruppering som är en form av differentiering i undervisningen. En 

differentierad undervisning innebär att elever delas in i grupper utefter exempelvis kön, 

intresse, förkunskaper och arbetskapacitet (Löwing, 2006, s. 108). Nivågruppering är 

därigenom ett sätt att skapa homogena grupper med mindre elevvariation och anpassa 

undervisningen till individen.  

En svårighet med nivågrupperingar i undervisningen är dock att Skolverket (2009, s. 31) 

förklarar att nivågrupperingar måste vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderade. Annars 

kan så kallade inlåsningseffekter uppstå. Inlåsningseffekter innebär att eleverna 

begränsas i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2009, s. 15).  

Vi har under vår utbildning arbetat mycket med att alla elever är olika och att 

undervisningen ska anpassas till alla. Däremot anser vi att våra kunskaper brister i att 

kunna möta alla elevers olikheter genom nivågruppering. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi stött på nivågruppering i viss form men det används inte kontinuerligt i 

den dagliga verksamheten. Det kan bero på att lärare inte har tillräckliga kunskaper om 

elevers förmågor, hur undervisning med nivågruppering bör bedrivas samt att 

användning av nivågruppering ska vara tillfällig.   

Det här är en litteraturstudie där vi har analyserat studier som belyser hur begreppet 

nivågruppering berörs. Publikationerna vi har använt oss av består av en nationell studie 

och tio internationella studier, som besvarar våra frågeställningar. Studierna som har 

analyserats och presenteras i föreliggande litteraturöversikt har främst fokus på elever i 

högstadie- och gymnasieskolor. Trots det anser vi att nivågruppering är applicerbart i 

årskurs F-3.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Vår litteraturstudie syftar till att belysa hur begreppet nivågruppering berörs i 

matematikdidaktisk forskning.  

 

Syftet kommer att uppfyllas genom att besvara följande frågeställningar: 

 På vilka grunder används nivågruppering i matematikundervisning? 

 Hur påverkas elevers lärande av nivågruppering i matematikundervisning? 

 Hur påverkas elevers självbild av nivågrupperingar i matematikundervisning? 
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3 Bakgrund 

För att få förståelse för studien kommer vi i bakgrunden presentera lärares uppgift, vad 

differentierad undervisning är samt nivågruppering i Sverige ur ett historiskt perspektiv.  

3.1 Lärares uppgift 

Lärare ska organisera och genomföra undervisning på så sätt att alla elever ska kunna 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras så att de kan använda 

och utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2017b, s. 14). Skolan och undervisningen ska 

vara likvärdig men det betyder inte att den ska utformas på samma sätt överallt 

(Skolverket, 2017b, s. 8). I kommentarmaterialet för matematik står det att lärare ska 

utveckla elevers intresse för matematik. Intresset för matematik underlättar elevers 

inlärning och deras intresse att söka nya kunskaper individuellt och tillsammans med 

andra (Skolverket, 2017a, s. 5). För att kunna skapa ett intresse måste undervisningen 

anpassas till varje elevs skilda förkunskaper och behov. Därför krävs det att lärare dels 

behärskar en didaktisk ämnesteori för matematik, dels kan organisera undervisning 

(Björklund & Grevholm, 2012, s. 12). Lärare bör också känna till olika elevers tankesätt 

vid arbete med matematik samt hur man kan besvara olika frågor på ett begripligt sätt för 

eleven (Löwing, 2006, s. 91).  

3.2 Differentierad matematikundervisning 

Matematikämnet har en hierarkisk karaktär och bör läras i en bestämd ordning 

exempelvis att elever behöver lära sig att räkna med tal innan algebra introduceras 

(Wallby et al., 2001b, s. 59). Att möta elevers olikheter är olika svårt i olika ämnen men 

matematik är ett av de ämnen som anses svårare än andra (Wallby et al., 2001a, s. 97-98). 

Elever visar tidigt i skolgången stora individuella variationer kunskapsmässigt i ämnet 

matematik och skillnaderna ökar med elevers stigande ålder (Häggblom, 2013, s. 15-16). 

Därför bör lärare vara medvetna om var undervisningens kunskapsribba läggs. Häggblom 

(2013, s. 232) ställer sig frågande till om lärare undervisar på en låg kunskapsnivå som 

alla elever kan och ska uppnå? Eller prioriterar lärare en högre kunskapsnivå som endast 

ett fåtal elever kan uppnå? Kilborn (1979) menar att lärare ofta inte är medvetna om 

elevers förkunskaper och det leder till att många elever arbetar med uppgifter som är 

olösbara för dem.   
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Nivågruppering är en form av differentiering och ett sätt för lärare att möta alla elevers 

olikheter inom klassens ram. Kraven som ställs på en elev anpassas till det enskilda 

lärandet (Solem, Alseth & Nordberg, s. 17-20). Nivågruppering är ett val av arbetsform 

som innebär att elever tillfälligt eller under en längre period delas in i grupper utifrån 

någon egenskap exempelvis ålder, kön, intresse, förkunskaper och arbetskapacitet 

(Löwing, 2006, s. 108). Grupperna kan benämnas som homogena
1
 eftersom eleverna i 

gruppen befinner sig på samma kunskapsnivå (Wallby et al., 2001b, s. 152). Det går även 

att differentiera undervisning i heterogena
2
 grupper. Här kan undervisningen 

differentieras genom att alla elever deltar i samma aktivitet men på olika sätt exempelvis 

vid arbete med problemlösning där lärare kan anpassa problemet genom att ha olika 

svårighetsgrad på uppgifterna.  

För att kunna nivågruppera och arrangera bra inlärningstillfällen för alla elever bör lärare 

ägna mycket tid till att försöka förstå elevers olika sätt att tänka. Detta för att kunna 

hjälpa eleven på bästa sätt då alla elever lär sig på olika sätt. Vissa elever lär sig genom 

att läsa och andra genom att lyssna eller genom praktiskt arbete (Löwing, 2006, s. 19). 

Trots att lärare enligt läroplanen (Skolverket, 2017b) ska anpassa sin undervisning till 

varje elevs enskilda behov skriver Skolverket (2009, s. 31) att användningen av 

nivågruppering i undervisningen är begränsad. Som nämnts tidigare måste 

nivågrupperingar vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderade annars kan så kallade 

inlåsningseffekter uppstå. Inlåsningseffekter innebär att elever begränsas i sin 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2009, s. 15).  

3.3 Nivågruppering i Sverige 

Differentieringsfrågan är utifrån ett historiskt perspektiv intressant att belysa.  Under 

1950-talet fram till 1980-talet var differentieringsfrågan ett aktuellt ämne att debattera i 

Sverige. Frågan som ställdes var hur länge man skulle kunna arbeta riskfritt med 

heterogena grupper i undervisningen, i avseende att uppnå kunskapsstandarden 

(Emanuelsson, 1989, s. 9). En svårighet som diskuterades var att högpresterande elever 

skulle kunna hindras i sin studietakt av lågpresterande elever i samma grupp. I timplaner 

                                                      
1
 Homogen betyder att något består av delar som är lika varandra. (Homogen,u.å.) 

2 Heterogen betyder att något består av delar som är olika varandra (Heterogen, u.å.) 
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och huvudmoment 1955 infördes alternativkurser för att lärare skulle kunna skapa mer 

homogena grupper (Wallby et al., 2001b, s. 25). Alternativkurserna blev en form av 

nivågruppering. De fanns som allmän- och särskild kurs i engelska och matematik på 

högstadiet. I kursplanerna fanns det inget skrivet om alternativa kurser utan de existerade 

endast av praxis (Wallby et al., 2001b, s. 31).  

Den allmänna kursen skulle vara en grundläggande kurs som var till för de flesta elever. 

Den särskilda kursen var till för mer "studiebegåvade" elever. Alternativkurserna visade 

sig inte fungera. En problematik med kursuppdelningen var att valet av kurs grundades 

på elevers egna val och hade samband med elevers sociala bakgrund. Elever fick själva 

välja mellan allmän- och särskild kurs och det minskade möjligheten att erhålla 

homogena grupper (Wallby et al., 2001b, s. 31). Det visade sig att elevers och deras 

föräldrars studieambitioner var större än förmodat. Fler elever valde därigenom särskild 

kurs och det medförde att kunskapsspridningen i de särskilda kurserna blev stor 

(Emanuelsson, 1989, s. 10, 31). Allmän kurs ansågs som en lättare kurs för 

lågpresterande elever för att deras studieförutsättningar inte räckte till för särskild kurs 

(ibid., s. 11). Många elever använde sig av taktikval och bytte från särskild till allmän 

kurs för att skaffa sig högre betyg (Emanuelsson, 1989, s. 12). Det fanns även elever som 

bytte från särskild kurs till allmän kurs för att de inte klarade av studietakten vilket också 

resulterade i stor kunskapsspridning i klasserna. Denna problematik är en anledning till 

att alternativkurserna avskaffades år 1994.   

I bakgrunden har stort fokus riktats mot svenska förhållanden till nivågruppering men vår 

litteraturstudie fokuserar främst på hur begreppet nivågruppering berörs internationellt.  
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4 Metod 

I följande avsnitt beskrivs genomförandet av vår dataproduktion och dataanalys. 

Analysen har utförts med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar.  

4.1 Dataproduktion och urval 

Syftet med litteraturstudien är att belysa hur begreppet nivågruppering berörs i 

matematikdidaktisk forskning. För att finna artiklar som var relevanta utifrån studiens 

syfte och frågeställningar användes sökord som ability grouping, mathematics 

instructions, mathematic education, homogeneous groups, nivågruppering och math. 

 Sökorden kombinerades med bland annat AND och OR för att få en mer specificerad 

sökning. För att precisera sökningarna än mer använde vi oss av frassökning och 

trunkering, exempelvis “ability group” och math*. 

Databaserna som användes för att söka efter vetenskapliga publikationer var ERIC och 

SwePUB. Dessa databaser valdes för att kunna ta del av internationell forskning inom det 

matematikdidaktiska området. ERIC valdes dels eftersom den har “thesaurus” som är ett 

hjälpmedel vid avancerad sökning, dels för att den har referenser till såväl böcker, 

tidskriftsartiklar, rapporter och avhandlingar inom pedagogik. Utöver ERIC och SwePub 

använde vi oss även av databasen MathEduc eftersom den riktar in sig på undervisning i 

matematik. I MathEduc fick vi liknande resultat som i ERIC och därför valde vi att 

använda alla artiklar från ERIC. Utöver sökningar i databaser utfördes kedjesökningar 

dels i referenslistor i redan hittade artiklar, dels genom författarsökningar.   

För att hitta studier som var relevanta och stämde överens med studiens syfte, var ett 

inklusionskriterium att studierna skulle behandla begreppet nivågruppering i ett 

matematiskt sammanhang. För att kunna begränsa våra sökningar när vi fått för många 

träffar användes bland annat fler sökord, trunkering och frassökning. Ett annat 

inklusionskriterium var att studierna skulle vara “peer- reviewed”, vilket betyder att de är 

vetenskapligt granskade. Vid en begränsad sökning gjordes ett urval utifrån titeln och 

ofta förekommande begrepp i studierna. Inklusionskriterium här var att artiklarna skulle 

innehålla begreppen ability och/eller group. Om en forskningsstudie verkade relevant 

efter att ha läst titeln och ofta förekommande begrepp lästes abstract för att få en 

tydligare bild av studiens innehåll. Vid läsning av abstract var fokus riktat på studiens 

metod, hur många deltagare studien hade och det resultat som presenterades. Ett 
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inklusionskriterium var att studiens abstract skulle fokusera på nivågruppering i 

matematik. Därför exkluderades en stor del av studierna. Vidare lästes studierna i sin 

helhet med fokus på metod- och resultatdelen för att se om de var relevanta utifrån våra 

forskningsfrågor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Visar flödesschema över sökprocessen. 

 

Databassökning ERIC 

Sökord: math* and "ability grouping" 
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Exkluderade 191 
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läsning av abstract 

 

 

 
    43 träffar  

Exkluderade 121 

Urval: läsning av fulltext med fokus 

på metod och resultat 

   9 träffar  

Exkluderade 34 
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Föreliggande litteraturstudie behandlar elva vetenskapliga artiklar från olika länder och 

de flesta är från England och USA. Utöver de nio artiklarna som söktes fram i databasen 

ERIC se figur 1, fann vi de resterande artiklarna genom kedjesökning. Artikeln Lika barn 

leka bäst? - en gymnasielärardiskurs om nivågruppering i matematik (Nyström, 2003) 

söktes fram i databasen SwePub med sökordet “nivågruppering”. Vidare utfördes en 

kedjesökning i Nyström (2003) och vi fann artikeln Students' Experience of Ability 

Grouping-disaffection, polarisation and the construction of failure Boaler (2000). Mer 

utförlig och översiktlig information om inkluderat material återfinns i tabell 1 och än mer 

detaljerat i bilaga 1. Det utvalda materialet sträcker sig från år 1980 till år 2014 vilket har 

gett oss en möjlighet att följa utvecklingen av forskning om nivågruppering inom 

matematikundervisning samt att vi fått en bredare kunskap om det berörda ämnet.  
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Tabell 1. Översikt över inkluderat material 

Författare  Titel År Publikationstyp 

Boaler, J., William, D. & Brown, M. Students' experiences of ability 

grouping - disaffection, polarisation 

and the construction of failure 

2000 Vetenskaplig artikel 

Brassel, A., Petry, S. & Brooks, D.M Ability grouping, mathematics 

achievement and pupil attitudes 

toward mathematics 

1980 Vetenskaplig artikel 

Cahan,S., Linchevski,L., with Ygra, 

N. & Danziger, I. 

The cumulative effect of ability 

grouping on mathematical 

achievement: A longitudinal 

perspective 

1996 Vetenskaplig artikel 

Dimitriadis, C. Developing mathematical ability in 

primary school through a 'pull-out' 

programme: a case study 

2011 Vetenskaplig artikel 

Fuligini, A.J., Eccles, J.S. & Barber, 

B.L. 

The long term effects of seventh grade 

ability grouping in mathematics 

1995 Vetenskaplig artikel 

Ireson, J. & Hallam, S Academic self-concepts in adolescene: 

Relations with achievement and ability 

grouping in schools 

2008 Vetenskaplig artikel 

Leonard, J. How group composition influenced 

the achievement of sixth-grade 

mathematics students 

2001 Vetenskaplig artikel 

Marks, R. Educational triage and ability-grouping 

in primary mathematics: a case study 

of the impacts in low-attaining pupils 

2014 Vetenskaplig artikel 

Nyström, P. Lika barn leka bäst? En 

gymnasielärardiskurs om 

nivågruppering i matematik 

2003 Vetenskaplig artikel 

Reuman, D.A. How social comparison mediates the 

relation between ability-grouping 

practices and students' achievement 

expectancies in mathematics 

1989 Vetenskaplig artikel 

Venkatakrishnan, H. & Wiliam, D. Tracking and mixed-ability grouping 

in secondary school mathematics 

classroom: a case study 

2003 Vetenskaplig artikel 
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4.2 Dataanalys 

Efter urvalet av vetenskapliga artiklar utfördes en analys av det utvalda materialet och 

analysen genomfördes i två steg. 

Steg ett var att läsa publikationerna enskilt och sedan hade vi en gemensam diskussion 

för att jämföra de olika publikationerna. Vi analyserade hur de olika studierna 

genomförts samt vad som har presenterades i deras resultat- och diskussionsdel för att 

jämföra studierna. Efter det skrevs en sammanfattning till varje enskild publikation som 

skrevs in i en översiktstabell där syfte, metod och resultat i studierna presenterats, se 

bilaga 1. Översiktstabellen gav en tydlig bild över likheter och skillnader mellan 

studierna. Därför var den ett bra hjälpmedel i vår analys.  

Steg två var att kategorisera materialet utifrån litteraturstudiens tre forskningsfrågor. De 

var som tidigare nämnt: På vilka grunder används nivågruppering i 

matematikundervisning, hur påverkas elevers lärande av nivågruppering i 

matematikundervisning samt hur påverkas elevers självbild av nivågruppering i 

matematikundervisning. Vid kategoriseringen av det utvalda materialet användes 

färgkodning för att tydliggöra vilken eller vilka forskningsfrågor studien berörde. Varje 

enskild studie tilldelades en eller flera färger. Utöver våra tre forskningsfrågor studerades 

även för- och nackdelar med nivågruppering i de olika publikationerna.  
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5 Resultat 

Resultaten i den forskning som finns om nivågrupperingars effekter på elevers lärande i 

matematikundervisningen är komplexa eftersom det inte finns något enkelt svar på om 

det är bra eller dåligt när man ser till elevers prestationer. Den forskning som finns 

baseras på lärares och elevers erfarenheter och föreställningar om nivågruppering samt 

vad det finns för möjligheter och svårigheter med nivågruppering. Litteraturstudiens 

resultat kommer att redovisas utifrån tre huvudrubriker som består av våra 

forskningsfrågor. 

5.1 Grunder till att använda nivågruppering i 

matematikundervisning  

Elever visar skillnader i intresse, motivation och ambition inom klassen och detta 

beskriver lärare som problematiskt, störande och svårhanterat (Nyström, 2003, s. 233). 

Nyström, 2003, s. 233) menar att ett av de viktigaste skälen till att nivågruppera i skolan 

är elevvariationen, att alla elever har olika förkunskaper. Matematik är ett ämne där 

elevers förkunskaper varierar i högre grad än i andra ämnen (Leonard, 2001, s. 196).  

Lärare upplever att de genom nivågruppering kommer åt alla elevers olika 

studieambitioner och kan hålla undervisningsnivån så nära elevers kunskaper och 

förmågor som möjligt. Därmed minskar problemen som uppstår när en klass har stor 

elevvariation (Nyström, 2003, s. 233). 

I merparten av studierna som har analyserats är det lärare som har placerat elever i 

grupper utifrån prestation, kunskaper och förmågor som har bedömts genom exempelvis 

prov (Fuligini, Eccles & Barber, 1995, s. 66; Marks, 2014, s. 42; Cahan, Linchevski, 

Ygra & Danziger, 1996 s. 32; Reuman, 1989, s. 181). Vid indelning utefter elevers 

prestation använder sig studierna av tre olika nivågrupper och benämner elever som låg-, 

medel- och högpresterande elever, beroende på vilken grupp de tillhör. 

Lärare bör överväga hur gruppering påverkar alla elevers inlärning och prestation. 

Leonard (2001, s. 196) menar att gruppkonstellationer har större effekt på elevers lärande 

och prestationer inom ämnet matematik än i andra ämnen. Skillnaden förklaras bero på 

matematikens hierarkiska karaktär och behovet av att bygga vidare på förkunskaper. Ett 

exempel på matematikens hierarkiska karaktär är att elever behöver lära sig att räkna med 

tal innan algebra introduceras (Wallby et al., 2001b, s. 59).  
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Flera studier menar att matematikundervisning i en homogen grupp där lärare fokuserar 

på elevers individuella nivåer bidrar till mer intresse för ämnet (Leonard, 2001, s. 198; 

Boaler, 2000, s. 243). Elever skapar en mer positiv bild av matematikämnet och 

uppskattar att de kan arbeta i sin egen takt och på rätt svårighetsgrad (Dimitriadis, 2011, 

s. 478).  I en heterogen grupp anpassar sig lärare till alla elevers kunskaper och 

undervisningen blir därför oftast på en medelnivå. Medelnivån är för hög för vissa elever 

och andra elever upplever att de inte får tillräcklig stimulans (Nyström, 2003, s. 235). 

5.2 Nivågrupperingars påverkan på elevers lärande i 

matematikundervisning  

Nivågruppering i undervisningen skapar större skillnader mellan elevers prestationer. 

Nyström (2003, s. 237) menar att nivågruppera lågpresterande elever i homogena grupper 

inte bidrar till elevers möjligheter att lära. Flera studier visar att lågpresterande elever 

missgynnas av nivågruppering i en homogen grupp (Fuligni et al., 1995, s. 71; Cahan et 

al., 1996, s. 37; Venkatakrishnan & Wiliam, 2003, s. 201, Marks, 2014, s. 50). 

Homogena grupper med lågpresterande elever har en tendens att påverka varandra 

negativt. För att den lågpresterande gruppen kan bestå av elever som behöver mycket 

stöd eller elever som inte ens försöker och som inte har några ambitioner (Nyström, 

2003, s. 237).  

Enligt Leonard (2001, s. 182) presterar högpresterande elever på liknande sätt i både en 

homogen- och en heterogen grupp i matematik. De påverkas således inte av 

gruppsammansättningen i samma utsträckning som medel- och lågpresterande elever. 

Flera andra forskare (Cahan et al. 1996, s. 37; Venkatakrishan & Wiliam, 2003, s. 201; 

Reuman, 1989, s. 186, Fuligini et al., 1995, s. 71) menar att högpresterande elever är de 

som gynnas mest av nivågruppering i matematik. De har kommit fram till att 

högpresterande elever presterar bättre i en homogen grupp än i en heterogen grupp där 

alla elever har olika kunskaper och förmågor. Även Dimitriadis (2011, s. 478) kommer i 

sin studie fram till att homogena grupper med högpresterande elever har mest att vinna 

på en nivågruppering. De högpresterande eleverna fick en mer positiv syn på 

matematiken och de uppskattade att de kunde jobba i sin egen takt och på rätt 

svårighetsgrad. Däremot visar Boaler (2000, s. 637) i sin studie att högpresterande elever 

är de som är mest negativa till matematik efter att ha grupperats, då de anser att 

svårighetsgraden på undervisningen är för hög och de känner sig pressade. 
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Högpresterande elever uttrycker att lärare har en annan syn på deras lärande, exempelvis 

att de inte behöver detaljerad hjälp, tid till att tänka eller utrymme till att göra fel (ibid., 

s.637).  

Gruppsammansättningen påverkar elever på olika sätt i matematik (Leonard, 2001 s. 

195). Flera studier menar att medel- och lågpresterande elever presterar bättre i en 

heterogen grupp än om de är grupperade utefter förmåga i en homogen grupp (Leonard, 

2001, s. 195; Venkatakrishnan & Wiliam, 2003, s. 200; Fuligini et al., 1995, s. 71; 

Reuman, 1989, s. 182; Boaler, 2000, s. 643). En anledning till att elever presterar bättre i 

en heterogen grupp kan vara att diskussionerna är rikare och mer utförliga, för att elever 

med olika förmågor ingår i samma grupp (Leonard, 2001, s. 194). Boaler (2000, s. 643) 

benämner högpresterande elever som “mini-matematiker”, då de håller ett högt tempo 

och arbetar med svåra uppgifter. Lågpresterande elever betraktades som 

“misslyckanden”, då de endast kunde arbeta med lätta uppgifter eller bara skriva av det 

läraren skrev på tavlan (Boaler, 2000, s. 643).  

En svårighet med att arbeta med nivågruppering är risken för felval eller felplacering av 

elever. Att dela in elever i grupper kan påverka dem negativt om de hamnar i "fel" grupp 

(Nyström, 2003, s. 235-236). Nivågruppering kan leda till att elever får en negativ 

inställning till matematik för att de placeras i en grupp där undervisningen är för 

avancerad eller en grupp där det inte ges möjlighet till stimulans och utveckling. Elever 

som ligger på gränsen mellan två grupper gynnas av att placeras i den högre gruppen 

(Nyström, 2003, s. 236). Boaler (2000, s. 635) refererar till en tidigare studie som han 

genomförde år 1997. Studien visar att minst en tredjedel av de elever som placerades i en 

högpresterande grupp missgynnades av sin placering. Eleverna klarade inte av 

arbetstempot och nivån på undervisningen var för avancerad.  Elever i lågpresterande 

grupper var istället upprörda och irriterade över den låga nivån på arbetet i gruppen. De 

upplevde att deras möjligheter till lärande missgynnades (Boaler, 2000, s. 638).        I 

Nyströms studie (2003, s. 237) framkommer det att elever upplever att de blir bedömda 

på olika grunder beroende på vilken grupp de tillhör. Elever uttrycker att de är rädda för 

att de ska få ett lägre betyg om de placeras i en lågpresterande grupp. Lärarna i denna 

studie använder sig av samma matematikprov för alla grupper och kan därigenom 

säkerställa att alla elever bedöms på samma grunder (ibid., s. 237). 
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Enligt Nyström (2003, s. 236) är en lösning på problemet felval och felplacering att 

elever själva får välja vilken grupp de ska tillhöra eller har möjligheten att byta grupp. I  

Nyströms studie (2003, s. 234) baseras grupplacering på elevers egna val med viss 

vägledning av lärare. I flera andra studier har gruppindelningen däremot baserats på 

elevers provresultat (Marks, 2014, s. 42; Dimitriadis, 2011, s. 472, Cahan et al., 1996, s. 

33). Det förekommer även studier där nivågrupperingen baserats på både provresultat 

och lärares tidigare bedömningar (Leonard, 2011, s. 180; Reuman, 1989, s. 181; Fuligini 

et al., 1995, s. 65). 

Enligt Venkatakrishnan och Wiliam (2003, s. 196) är det svårt att nivågruppera för att 

högpresterande elever är för få för att kunna skapa en egen grupp. Därför behöver lärare 

blanda hög- och medelpresterande elever i den grupp som benämns som högpresterande. 

Det medför att skillnaderna mellan elevers matematiska förmågor och kunskaper ökar. 

Gruppen är dock fortfarande heterogen, vilket lärarna i studien försökte komma ifrån 

genom nivågruppering. Effekterna av nivågruppering blir därför inte densamma.  

5.3 Nivågrupperingars påverkan på elevers självbild i 

matematikundervisning  

Nivågruppering påverkar inte enbart elevers prestationer utan den kan även påverka deras 

självbild (Ireson & Hallam, 2008 s. 205). Brassel, Petry och Brooks (1980, s. 24) 

kommer i sin studie fram till att vid användning av nivågruppering är självbilden den 

största skillnaden mellan elever. Självbild är ett begrepp som ständigt dyker upp när 

begreppet nivågruppering studeras. Ireson och Hallam (2008, s. 210) utförde en studie 

som syftade till att undersöka effekter av nivågruppering och hur elevers akademiska och 

allmänna självbild påverkas. Deras studie visar att nivågruppering har effekt på elevers 

akademiska självbild men inte på deras allmänna självbild. Elever i högpresterande 

grupper har betydlig bättre självbild än elever i medel- och lågpresterande grupper 

(Ireson & Hallam, 2008, s. 207). Ireson och Hallam (2008, s. 210) visar i sin studie att 

elevers självbild är mer positiv i skolor med heterogena grupper. Reuman (1989, s. 184) 

kommer i sin studie fram till att nivågruppering gynnar högpresterande elevers självbild 

och att de ser matematik som ett “lätt ämne”. Till skillnad från lågpresterande elever vars 

självbild missgynnas genom nivågrupperingar i matematik och får svårare att lyckas i 

skolan (Reuman, 1989, s. 184).  
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Elevers självbild kan påverka deras prestationer i matematik och senare utvecklas till 

ångest (Brassel et al., 1980, s. 27). Lärare bör arbeta med att höja elevers självbild och 

minska deras ångest i matematikundervisningen (Brassel et al., 1980, s. 27-28). Att 

använda sig av varierande arbetssätt i undervisningen såsom film, spela spel eller 

gemensamma diskussioner kan bidra till att elevers ångest minskar. Undervisning bör 

innehålla aktiviteter som enligt elever upplevs som lustfyllda. Brassel et al. (1980, s. 28) 

menar att det är ett sätt att arbeta med att minska elevers ångest.  
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6 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i tre avsnitt. I det första avsnittet diskuteras litteraturstudiens 

material och informationsanalys utifrån styrkor och svagheter. I det andra avsnittet 

diskuteras studiens resultat och i det tredje avsnittet diskuteras fortsatt forskning om 

nivågruppering i matematikundervisning.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi började våra sökningar med att använda oss av frasen “primary school” men märkte 

att det var fel väg att gå. Den frasen begränsade istället vår sökning och gav ett snävt 

resultat för att forskning som berör nivågruppering inte riktar sitt fokus mot elever i lägre 

årskurser. Därför valde vi att bredda vår sökning och inkludera även andra årskurser. 

Vilket underlättade vår sökning då forskning som berör nivågruppering främst riktar in 

sig på elever som studerar på högstadiet och gymnasiet. Det kan ses som en svaghet i vår 

studie eftersom hela skolgången därmed inte ingår i vår analys.  

Vår informationssökning utgick främst från frassökning och trunkering i form av “ability 

group*” och math*, tillsammans gav begreppen lyckade sökningar och vi fann många 

studier. Vi har läst många olika studier men alla har inte varit relevanta för oss, i syfte att 

de ska besvara våra frågeställningar. Däremot har allt läsande bidragit till att vi fått en 

bredare bild om ämnet samt fått klarhet i vad vi faktiskt letat efter.  

Materialet har valts ut och grupperats utifrån våra forskningsfrågor.  Materialet har lästs 

enskilt och sedan sammanställts under en gemensam diskussion, vilket har minskat 

risken för missförstånd och egna tolkningar. Under sammanställningen jämförde vi 

likheter och skillnader i publikationerna. Jämförelserna har gett oss en djupare förståelse. 

Våra utvalda studier har utförts på olika sätt, bland annat genom observationer, 

intervjuer, prover och enkäter med både elever och lärare. Trots att studierna har utförts 

på olika sätt har vi uppmärksammat att de har kommit fram till liknande resultat vilket 

ökar trovärdigheten. I flera studier förekommer det att forskare refererar till varandra 

vilket både kan stärka och försvaga studiens trovärdighet. Merparten av studierna vi har 

använt oss av är stora och har testats på många elever och skolor, vilket ökar 

trovärdigheten i både deras och vårt resultat.  
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Vi kan inte förbise att vår utvalda data endast har bestått av elva olika studier och att 

resultatet därmed hade kunnat se annorlunda ut om vi hade utfört en litteraturstudie med 

fler publikationer. En hel del forskning har exkluderats då den inte riktade in sig på 

nivågruppering i matematik utan i andra ämnen. Det kan ses som både en styrka och 

svaghet att rikta in sig på forskning inom matematik, då det finns mycket forskning kring 

nivågruppering även i andra ämnen. En fråga man kan ställa sig är hur resultatet och 

effekterna av nivågruppering påverkas beroende på skolämne.  

De flesta av våra utvalda artiklar har studerat nivågruppering i USA och England vilket 

vi antar beror på att nivågruppering förekommer mer och får användas fritt i dessa länder. 

Eftersom vi har funnit internationell forskning från olika länder har det bidragit till ett 

bredare perspektiv på ämnet. Vår litteraturstudie består mestadels av internationell 

forskning som är skriven på engelska och det kan ses som en svaghet då studierna 

innehåller svåra begrepp och formuleringar som kan ha missuppfattats. Det hade varit 

intressant att söka efter forskning om varför nivågruppering inte får förekomma i lika stor 

utsträckning i Sverige. Publikationerna vi har använt oss av är från 1980-talet och framåt. 

Det har gett oss en bred syn och även möjlighet att se utvecklingen av forskningen och 

det ser vi som en styrka i vårt analysarbete. För att studierna har kommit fram till 

liknande resultat oavsett när de är utförda.  

6.2 Resultatdiskussion 

Felval eller felplacering av elever är en svårighet med nivågrupperade grupper. Elever 

som placeras i fel grupp och kan missgynnas av sin placering (Nyström, 2003, s. 236; 

Boaler, 2000). Prov där elevers matematikkunskaper bedöms i sin helhet kan vara grund 

för nivågruppering. I flera studier baseras nivågruppering på elevers provresultat (Marks, 

2014, s. 42; Dimitriadis, 2011, s. 472, Cahan et al., 1996, s. 33). Det förekommer även 

studier där nivågruppering har baserats på både provresultat och lärares tidigare 

bedömningar (Leonard, 2011, s. 180; Reuman, 1989, s. 181; Fuligini et al., 1995, s. 65). 

Nyström (2003, s. 235) kommer däremot i sin studie fram till att det är positivt att elever 

själva får välja vilken grupp de ska tillhöra och det kan enligt honom vara en lösning på 

svårigheten med felval och felplacering. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

nivågruppering förekommit i viss form. Lärare har under vissa lektioner delat in elever i 

nivågrupper exempelvis vid arbete med problemlösning. Gruppindelningen har baserats 

på lärares tidigare bedömningar. Eftersom det skiljer sig avseevärt hur lärare väljer att 
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gruppera kan man ställa sig frågande till vilken metod som är bäst lämpad för att avgöra 

vilken grupp en elev ska placeras i. Om elevers placering endast bedöms på ett prov är 

det bara deras matematiska kunskaper som påverkar placeringen. Om lärare väger in sina 

tidigare bedömningar berörs inte bara elevers kunskaper utan även andra egenskaper 

exempelvis inlärningsförmåga, delaktighet och arbetstempo. En tolkning vi har gjort är 

att det är bättre att utgå från flera aspekter vid grupplacering. Lärare bör utgå från både 

provresultat och sina tidigare bedömningar för att skapa en bred bild av en elev och en så 

rättvis placering som möjligt. 

När nivågruppering användes i svenska skolor baserades gruppindelningen på elevers 

egna val. Vilket skiljer sig från hur andra länder nivågrupperar. Därför ställer vi oss 

frågan om nivågrupperingar hade använts i Sverige i större utsträckning idag om valet av 

grupp hade baserats på provresultat och lärares bedömningar istället för att elever själva 

fick välja. Problemet med kunskapsspridningen som uppstod i och med att elever själva 

fick välja utifrån sina egna studieambitioner hade enligt oss inte uppstått om lärare hade 

bestämt vilken grupp eleven skulle tillhöra. Det här är inte enda anledningen till att 

nivågruppering inte används i så utsträckning i Sverige idag, utan det finns förmodligen 

fler anledningar.  

En annan fråga man kan ställa sig är om placering i respektive grupp kan påverkas av hur 

snabbt en elev arbetar. Kan lågpresterande elever anses som lågpresterande på grund av 

att de inte arbetar tillräckligt snabbt? En lågpresterande elev kan besitta samma 

kunskaper som en medelpresterande elev men arbetar inte tillräckligt snabbt för att 

placeras i en medelpresterande grupp. Snabb och duktig kan anses som synonymt. En 

elev som arbetar snabbt kan upplevas duktig och säker men så behöver fallet inte vara. 

För att en elev som arbetar långsamt kan ha god förståelse (Wallby et al., 2001b, s. 12).  

Att skapa homogena grupper bjuder in till en intressant diskussion vilket är något vi har 

funderat över under arbetets gång. Studierna vi har använt oss av använder begreppet 

homogena grupper men vad definierar egentligen en homogen grupp, mer än att de elever 

som ingår i en grupp befinner sig på samma kunskapsnivå (Wallby et al., 2001b, s. 152). 

Vi ställer oss frågan om det verkligen finns någon grupp som är helt homogen eller är 

grupperna snarare mer eller mindre homogena. Det borde vara omöjligt för lärare att 

skapa en grupp där alla elever har samma förutsättningar och behov. Det lärare kan 
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uppnå är en grupp som är mer homogen där elevernas kunskaper och förmågor liknar 

varandra.  

I vår bakgrund presenteras nivågruppering utifrån ett historiskt perspektiv i Sverige. Det 

framkom att allmän- och särskild kurs som var en form av nivågruppering, avskaffades år 

1994. En problematik med alternativkurserna var att elever och föräldrars 

studieambitioner var större än förmodat, vilket ledde till att fler elever valde särskild kurs 

(Emanuelsson, 1989, s. 10). Det blev ett problem då kunskapsspridningen i grupperna 

blev stor (ibid., s. 31).  Att elever själva fick välja kurs minskade möjligheten att erhålla 

homogena grupper (Wallby et al., 2001b, s. 32).  

Effekter av nivågruppering i matematik 

En intressant diskussion är om elevers betyg i matematik påverkas av nivågruppering. 

Läroplanen och kursplanen är tydliga när det gäller att alla elever ska ha mål att uppnå 

och mål att sträva mot (Wallby et al., 2001b, s. 74). Kan nivågrupperingar påverka vilket 

betyg varje enskild elev får? Blir det exempelvis lättare för en elev som placeras i en 

högpresterande grupp att nå betyget A till skillnad från en elev som placeras i en 

lågpresterande grupp? Enligt Nyströms studie (2003, s. 237) framkommer det att elever 

upplever att de blir bedömda på olika grunder beroende på vilken grupp de tillhör. Elever 

uttrycker att de är rädda för att de ska få ett lägre betyg om de hamnar i en lågpresterande 

grupp. Lärarna i denna studie använder sig av samma matematikprov för alla grupper och 

kan därigenom säkerhetsställa att alla elever bedöms på samma grunder (ibid., s. 237). 

Det är ett sätt att se till att elever bedöms på samma grunde däremot kan undervisningen i 

de olika grupperna variera sig. Om lärare alltför ensidigt fokuserar på elevers 

förutsättningar ges inte tillräckliga möjligheter för elever att möta utmaningar i 

matematiken (Wallby et al., 2001b, s. 66). En risk med nivågruppering i matematik kan 

vara att lärare har för låga förväntningar på elever. Elever ska ges möjlighet till 

utmaningar men det är lärares bedömning som avgör vilka utmaningar som är lämpliga 

för en elev (Wallby et al., 2001b, s. 66).  Elever i lågpresterande grupper ges inte 

tillräckligt med möjligheter att möta de matematiska områden som lärare bedömer som 

svåra. Ett matematikområde som lärare anser vara svårt kan leda till att elever får nya 

insikter som kan hjälpa dem att förstå tidigare moment (Wallby et al., 2001b, s. 67). 

Wallby, Carlsson & Nyström (2001b, s. 13) menar att det är undervisningen som ger 

resultat i form av nya kunskaper och inte själva grupperingen. 
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6.3 Fortsatt forskning 

Trots att studierna vi har analyserat har utförts på högstadiet och gymnasiet. Anser vi att 

nivågrupperingar kan appliceras i viss mån även i årskurs F-3.  

 

Utöver att besvara frågeställningarna i vår litteraturstudie hade det varit intressant att 

intervjua lärare i årskurs 1-3 och undersöka hur de tar hänsyn till varje enskild elevs 

förutsättningar och behov i sin undervisning. Vi skulle vilja undersöka om 

nivågruppering förekommer i årskurs 1-3, vad lärare har för erfarenhet av det och hur de 

ser på nivågruppering som metod. För ytterligare fortsatt forskning kan man undersöka 

hur matematikläromedel som förekommer i årskurs 1-3 är uppbyggda och hur lärare 

använder sig av dem i sin undervisning. Det finns matematikläromedel som baseras på 

olika svårighetsgrader och det hade varit givande för oss att ta reda på hur lärare anpassar 

sin undervisning till alla elever. Har elever olika svårighetsgrad på sina böcker? Isåfall, 

hur avgör lärare vilken svårighetsgrad varje enskild elev bör ha? 
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Bilaga: översikt över analyserad litteratur  

Författare 

Titel 

Publikationsår 

Land 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Ability grouping, 

mathematics 

achievement and 

pupils attitudes 

toward mathematics 

Anna Brassell  

Susan Petry  

Douglas M Brooks. 

1980 

USA 

Syftet var att undersöka om elevers 

självbild, personlighet och motivation. Det 

har visats sig att ångest är en vanlig faktor 

för att bestämma elevers inställning till 

matematik. Syftet var även att undersöka 

elevers attitydskillnader mellan tilldelade 

mattegrupper. Fyra hypoteser testades.  

 

 

Den specifika åldersgruppen som var utvald för att 

årskurs 6 och 7 har visat sig vara betyg kritiska i 

utvecklingen av matematiska attityder. 50% av 

eleverna på dessa nivåer upplever en förändring i sina 

attityder gentemot matematiken 

 

 

 

 

 

 

 

Hur självbild och ångest står i relation till 

elevers prestationer i matematik. Elevers 

självbild och motivation var den största 

skillnaden för låg/medel/högpresterande 

elever.  

De låg och medelpresterande eleverna 

ansågs ha minst bra självbild.  Medan de 

högpresterande eleverna hade bäst 

självbild. För att minska elevers 

ångestbild och förbättra elevers självbild 

bör lärare arbeta med självbildsförhöjning 

och ångestminskning i 

matematikundervisningen 

 

 

Academic self-

concepts in 

adolescene: Relations 

with achievement and 

ability grouping in 

schools  

Judith Ireson and Susan 

Hallam 

Att visa på relationen mellan att 

nivågruppera och elevernas självbild. 

Undersöka i vilken utsträckning elevers 

självbild påverkas av nivågrupperingar. 

 (akademisk självbild och allmänna 

självbild) 

 

 

23 skolor, 14 -15år  

- matematik, vetenskap och engelska 

- En longitudinell studie- man undersöker 

studieobjekten under en viss tid och följer upp och 

gör upprepande mätningar.  

 - Självbeskrivningsformulär och frågeformulär 

-       - Hög, medel och låg förmåga(grupper) 

Att vara en del av en mixad skola har 

positiv inverkan på elevernas akademiska 

självbild. 

- Tjejer har mindre positiv självbild en 

killar, dock inget att oroa sig för enligt 

forskarna då tjejer har bättre resultat och 

betyg överlag. 

- Elever i grupp med hög förmåga hade 

betydligt bättre självbild än eleverna i 

medel- och låggrupperna. (effekten var 
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2008 

England 

 

 

dock liten??) 

- Elevers självbild är mer positiv i skolor 

med färre nivågrupperingar. 

- En hög grad av stratifiering av förmåga 

inom skolorna har ett negativt inflytande 

på elevernas akademiska självbild. 

 

 

Developing 

mathematical ability 

in primary school 

through a ‘pull-out’ 

programme: a case 

study. 

 

Cristos Dimitriadis 

(2011)  

 England, Wales 

 

 

- Att utveckla matematiska förmågor 

genom "pull-out" program. Ta ut 

högpresterande elever från klassrummet. 

 

- en skola, 350 elever. 

-Semistrukturerade intervjuer (en och en) och 

observationer.  (inspelade och transkriberade 

intervjuer) 

-3 lektioner, mindre grupper med talangfulla elever. 

-Självvärdering och utvärdering (eleverna) 

 

 

- Eleverna visade stor framgång på kort 

tid 

- Eleverna blev mer positiva till 

matematiken, gillade att de kunde jobba i 

sin takt och på rätt svårighetsgrad. 

- Positiva resultat på både utveckling och 

attityder. Svårt att avgöra om det är 

lärarens kunskaper och metod eller att det 

arbetade i små grupper 

 

 

Educational triage 

and ability- grouping 

in primary 

mathematics: a case 

study of the impacts 

on low-attaining 

pupils  

Rachel Marks  

- Undersöka erfarenheterna hos elever med 

låg förmåga, elever som är under tröskeln 

och behöver resurser. 

- Studera effekterna av pedagogisk triage 

på de lägst uppnående eleverna i 

matematik. 

 

Longitudstudie under 1 år i grundskolan. 

- 88 elever i årskurs 6 

- I matematik, eleverna delades in i 4 grupper med 

olika förmågor 

- 3 elever som representerar resultatområdet.  

- Semistrukturerad intervju (lärare och elev) 

-6 st formella klassrumsobservationer (ej deltagande)  

 

9 elever i grupp, de elever med lägst 

förmåga. Eleverna fick ökade insatser och 

även högre vinster. 

- Att ha en grupp med endast 

lågpresterande elever kan vara en faktor 

till att sänka elevernas matematiska 

framgångar och detta vidgar gapet mellan 

eleverna.  
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(2014) 

 

England, London 

 

 

 

 
- I en grupp med lågpresterande elever får 

eleverna uppleva framgång 

- En kursplan med låga krav kan ha 

begränsat elevernas potentiella 

matematiska utveckling 

 

 

How group 

composition 

influenced the 

achievement of sixth-

grade mathematics 

students  

 

Jacqueline Leonard  

2001 

USA 

 

Syftet var att avgöra om lärande och 

prestationer var optimala i heterogena eller 

homogena grupper. Är homogena och 

heterogena grupper olika i matematik 

prestationer? 

En studie genomfördes, tester användes för att 

bedöma elevers lärande. 

Delade in elever i en homogen och en heterogen 

grupp.  

Kvalitativ och kvantitativ studie 

Lågpresterande och medelpresterande 

elever uppnådde högre poäng på testet i 

heterogena grupper 

 

För högpresterande elever fanns det ingen 

skillnad på testerna om de var placerade i 

en homogen eller heterogen grupp.  

How social 

comparison mediates 

the relation between 

ability-grouping 

practices and 

Student’s 

achievement 

expectansies in 

mathematics. 

David A. Reuman 

- att visa hur skillnader grupper "mellan 

klassrum" (homogena klasser) och grupper 

i klassrummet påverkas av 

nivågrupperingar. 

-Between classroom grouping - homogen 

nivå av akademisk förberedelse inom varje 

klassrum. En enda kursplan till alla. (efter 

betyg och förmåga) 

-Within classroom grouping - olika 

instruktioner i samma klassrum beroende 

- årskurs 6 Michigan. 

- 580 elever i 27 klasser. 

- Lärarna graderade förmågorna (hög, mellan och 

låg) 

- Test i matematiska förmågor samt frågeformulär 

 

 

Läraren höjer förväntningarna på eleverna 

med god förmåga och sänker för de elever 

med låg förmåga. 

- I de senare årskurserna ökar 

homogenagrupper.. (varför?) 

-Högpresterande elever gynnas och 

lågpresterande elever halkar efter om man 

ser till självbild, att kunna lyckas och att 

matematik är ett lätt ämne. 

- Tjejer visar på sämre självbild än killar i 
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(1989) 

 

USA, Michigan 

av tidigare resultat. 

 

 

matematik. 

- Att arbeta i en “vanlig” klass ökar risken 

att eleverna jämför sig med någon som 

har bättre eller sämre förmågor (någon 

som är annorlunda). 

- Elever som är nivågrupperade. Hög- 

jämförde sig med sämre. Låg- jämförde 

sig med bättre. Mellan- jämförde sig inte 

med någon. 

 

 

Lika barn leka bäst- 

en 

gymnasielärardiskurs 

om nivågruppering i 

matematik 

 

Peter Nyström 

2003  

 

Sverige 

 

 

Syftet är att beskriva och tolka hur 

matematiklärare i en gymnasieskola 

uttrycker sina erfarenheter av och 

föreställning om differentiering av 

gymnasieskolans matematikundervisning. 

Studien är genomförd utifrån ett 

lärarperspektiv 

 

 

Studien är gjord efter en intervjuundersökning. Den 

handlar om lärares föreställningar och tar sin 

huvudsakliga utgångspunkt i form av diskursanalys. 

Gymnasielärare i matematik, 6st i ålder 39 och 58 år 

och som har lång erfarenhet av undervisning. 

 

Varför man ska niåvgruppera? Ett skäl till 

att nivågruppera är elevvariationen som 

finns inom klassens ram.  Nivågruppering 

uppfattas som ett sätt att kunna hjälp 

elever på ett effektivt sätt. Lärare anser att 

fler elever kan hänga med på 

genomgångar ifall elever är 

nivågrupperade. 

 

Svårigheter med nivågruppering? 

Felval och felplacering av elever. De får 

konsekvenser då det kan ge en tråkig 

inställning till matematik. Elever borde få 

möjlighet att byta grupper. 

 

Möjligheter med nivågruppering är att 

stimulera de duktiga eleverna och till och 

med skapa möjligheter.  

 

 

Students’ experiences 
I det här dokumentet redovisas resultat 

Genom användningen av frågeformulär som Det visar sig att en minst tredjedel av 
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of ability grouping - 

disaffection, 

polarisation and the 

construction of 

failure. 

 

Jo Boaler och Dylan 

Wiliam och Margaret 

Brown 

British Educational 

research journal 2000 

 

England, London 

 

från de första två åren av en fyraårig 

longitudinell studie om hur elevernas 

inställning till och prestation i matematik 

är inducerade av förmåga gruppering i sex 

skolor.  

 

administreras till hela 944 eleverna, spåras intervjuer 

med 72 elever och cirka 120 timmars observation av 

klassrummet, relativ prestation i och förändringar i 

attityder mot matematik när eleverna flyttar från år 8 

till år 9, med studenter i fyra av de sex skolorna 

flyttar från blandad förmåga gruppering till homogen 

förmåga grupper eller "uppsättningar 

dataanalys, observationer av matematiklektioner. 

Enkäter om elevers attityder och övertygelser i 

matematik 

 

elever som placeras i en högpresterande 

grupp missgynnades av deras placering 

för att de inte kunde klara av det snabba 

tempot och arbetet på den höga nivån. 

Elever i lågpresterande grupper var 

upprörda och irriterade på den låga 

kunskapsnivån på arbetet de fick. De 

lågpresterande eleverna visste att deras 

möjligheter till att lära sig mer skulle 

missgynnas.  

Beroende på vilken grupp elever blev 

tilldelade blev eleverna konstruerade som 

antingen framgång eller misslyckanden. 

De högpresterande eleverna som mini 

matematiker som arbetade med ett högt 

tempo och svåra uppgifter.  

Medan lågpresterande elever betraktades 

som “misslyckanden”, då de endast kunde 

arbeta med lätta uppgifter eller än värre 

bara skriva av det läraren skrev på tavla 

 

 

The cumulative 

effect of ability 

grouping on 

mathematical 

achievement: a 

longitudinal 

perspective. 

- att undersöka den kumulativa (växande) 

effekten av nivågruppering i matematik. 

 

- En "longitud" studie utfördes, med flera tester av 

samma elever.. 

- Eleverna grupperades efter betyg Förtester 

- För- och eftertester genomfördes 

- 12 skolor. 

 

Att gruppera elever enligt nivågruppering 

ökar klyftorna mellan de olika 

studiegrupperna. 

- Elever med samma "före- resultat", 

slumpmässigt placerade ut i olika 

grupper(med olika nivå) skulle 

prestationerna hos de elever i den bättre 

gruppen vara större i genomsnitt än för de 
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(Sorel Cahan and 

Liora Linchevski 

with Naama Ygra 

and Irit Danziger) 

(1996) 

 

Israel 

 
elever som placerats i en sämre grupp. 

- Elever med låg förmåga gynnas inte och 

skillnaderna mellan elevernas förmågor 

ökar. 

- Denna klyfta kan förekomma även i 

heterogena klassen. 

-Nivågruppering visar sig ha en positiv 

effekt på prestationen. 

 

 

The long-term effects 

of seventh grade, 

ability grouping in 

mathematics 

Andrew J Fuligni  

Jacquelynne S Eccles 

Bonnie. L Barber 

1995 

USA 

 

 

Syftet var att få definitiva svar finns som 

konsekvenserna av nivågruppering för 

barns utveckling. Kanske de mest 

signifikanta källorna till denna 

inkonsekvens har varit avsaknaden av 

longitudinella perspektiv och långsiktiga 

studier av effekten av nivågruppering på 

barns utveckling. För att tillgodose detta 

behov undersökte den här studien de 

långsiktiga korrelaten att placeras i 

nivågrupper inom matematik gymnasiet  

 

En longitud studie genomfördes.  

Lärare bedömde elever utifrån test, prestationer och 

kunskaper vilken grupp elever skulle tillhöra, (låg, 

medel eller högpresterande grupp).  

 

 

 

Resultatet visade att låg- och medel 

presterande elever presterar bättre i en 

icke grupperad klass än i en 

nivågrupperad klass. Däremot visar det 

sig att lågpresterande elever placerad i en 

medelpresterande klass bättre än i en icke 

grupperad klass. Högpresterande elever 

presterade bättre i nivågrupperade klasser. 

Medelpresterande elever presterade  

 

 

Tracking and Mixed- 

ability grouping in 

secondary school 

mathematics 

classrooms: a case 

Undersöka varför man ska introducera 

“tracking” och undersöka effekterna av 

det.  

- Tracking - att lära sig på olika nivåer. 

- Intervjuer 

- Kvantitativ data 

- “Mixed”- and “fast” track 

- Analys av 3 lärare 

Svårt att nivågruppera de högpresterande 

då de är för få. Måste blandas för att skapa 

en hel grupp. 

- Beteende problem var vanligare i 

blandade klasser (s.195) 
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study 

Hamsa 

Venkatakrishnan and 

Dylan Wiliam. (2003) 

  

England, London 

 

 

 

 

- Eleverna blev stämplade med etiketter 

(s. 195) 

-Självförtroendet påverkas 

- En heterogenklass verkar vara det som 

“underlättar” för majoriteten av eleverna 

utifrån flera aspekter (s.200) 

- Nivågruppering- Högpresterande elever 

gynnas medan det sänker resultaten för 

“mellan” och låg presterande 

elever.(s.201) 

Effekterna av att gruppera elever är 

komplexa (s. 202) 

- Fördelarna är begränsade till de högst 

uppnående eleverna på bekostnad av de 

elever med låg förmåga. (s.202) 

 

 


