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Sammanfattning 
 
All undervisning skall sträva efter att vara individanpassad. Nivågruppering kan vara ett sätt 
att nå de mål som finns uppsatta av Skolverket. Det är viktigt att forska kring hur eleverna 
upplever denna nivågruppering.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka om differentiering inom Idrott och Hälsa är 
lämpligt som verktyg i undervisningen samt att granska vad eleverna anser om 
nivågruppering som metod. Tidigare forskning visar på både negativa och positiva effekter av 
denna metod. En risk är att elever i den mindre avancerade gruppen upplever att de är sämre 
och får en lägre status på skolan. En positiv aspekt av nivågruppering är att eleverna kan få en 
undervisning som de själva känner att de behärskar och i och med detta motiveras till rörelse 
och motion.  
 
Studien har genomförts på en skola i Mellansverige där eleverna kan välja att gå i grupp 1, 
som är den mer avancerade gruppen, eller att gå i grupp 2, som är den mindre avancerade 
gruppen. Undersökningen har genomförts genom två gruppintervjuer med elever från år nio. 
Val av metod motiveras med att författarna ville få fram ett resultat som skildrade ett fåtal 
elevers tankar kring differentiering. Med en gruppintervju kunde vi få svar på frågor som inte 
varit möjligt vid t.ex. en enkätundersökning. Till att börja med intervjuades fyra elever från 
grupp 1. Sedan intervjuades fem elever från grupp 2. Båda intervjuerna spelades in på en 
minidisc för att återge ett så korrekt resultat som möjligt.  
 
Resultatet visade att samtliga elever som deltog i undersökningen var positiva till 
nivågrupperingen. Tydligast märktes detta hos de kvinnliga elever som gick i grupp 2. De 
kände innan grupperingen en olustkänsla inför idrottslektionerna. De kände sig utanför och 
underlägsna de andra som tog ämnet på större allvar. De går nu till skillnad från tidigare på 
lektionerna med en positiv inställning till ämnet. Det som i undersökningen framkommer som 
negativt är att det, enligt eleverna, bedrivs en undervisning för grupp 2 som enligt författarna 
är under all kritik. Det framkommer genom intervjuerna med eleverna att det i den mindre 
avancerade gruppen ofta förekommer lektioner där läraren ger eleverna helt fria händer att 
göra vad det vill. Skolan har en individualiserad undervisning som i sig är positivt, men de 
tycks sakna den disciplin som krävs för att detta ska leda till en ökad förståelse för ämnets 
vikt. Det leder ofta till oseriösa lektioner där elever driver runt och gör lite som de vill.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: differentiering, idrott och hälsa, individualisering, nivågruppering  
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1. Inledning 
 
Förändringar är bra om det leder till en utveckling åt ett positivt håll. Ämnet Idrott och hälsa 
har under årens gång varit det ämne som ofta har problem med närvaro hos en del elever. De 
väljer helt enkelt att inte komma på lektionerna trots att de har den fysiska, sociala eller 
psykiska förmågan att kunna delta. Under våra VFU-perioder i utbildningen märkte vi att 
närvaron bland eleverna var låg under många av lektionerna. Vi har båda haft diskussioner 
med våra respektive lokala lärarutbildare, kring vad vi som lärare kan göra för att öka 
närvaron bland eleverna. Idrott och Hälsa är det ämne som blivit känt för att det är acceptabelt 
att missa och att det inte behövs bra betyg och inte är kunskapskrävande. Det är lätt att slippa 
delta under en lektion och det accepteras alldeles för enkelt av föräldrar, vårdnadshavare att 
underteckna lappar där de godkänner sina barns uteblivna medverkan under lektionerna. 
Många som inte gillar ämnet utnyttjar detta och lärare står nästintill maktlösa. Vad kan då 
lärare göra för att förändra elevernas insikt och förståelse för detta ämne? Ett sätt kan vara att 
förändra metoderna för undervisningen, det är just en sådan metod vi vill studera närmare.  
 
Att ämnet har genomgått förändringar av olika dignitet är både positivt och negativt. Positivt i 
mening att det markerar att ett tänkande hela tiden finns kring ämnet och risken för att ämnet 
stagnerar minskar i och med förändringarna. Negativt då ämnet inte hinner få ett ordentligt 
fäste och en identitet som sätter sig tydligt i skolans värld. Resultatet blir då att det är legitimt 
att tolka och göra som man vill med ämnet. 
 
Även under vår tid på högskolan har det talats mycket om hur vi kan få elever att bli mer 
nyfikna och få ett brett intresse för fysisk aktivitet. Viljan och inställningen från alla 
nyexaminerade är att eleverna skall motiveras till livslångt fysiskt intresse. Som 
nyexaminerad får du eventuellt arbeta med lärare som har många år på sin skola och som 
kanske stagnerat i sina rutiner och metoder att de inte orkar eller vill göra ett försök till 
förändring. Vi har för avsikt undersöka denna nivågruppering. Vi vill se om en skola som 
genomfört en egen förändring i form av nivågruppering utefter elevernas egna val, nått en 
högre förståelse bland eleverna och om denna nivågruppering är något som fler skolor borde 
eller kan anamma. 
 

2. Bakgrund 
 
2.1 Tidigare forskning 
 
Enligt Widerström (2005) så började människokroppen under åren 1790-1820 allt mer komma 
i fokus i samhällsdebatterna. Man blev mer medveten om hur kroppens hälsa påverkade hur 
människor uppträdde. Den utökade politiska friheten för befolkningen krävde att medborgarna 
upplystes om hur man skulle uppträda ansvarsfullt när det kommer till vardagsbeteende samt 
hur man tar hand om sin kropp. Det blev nu skolans uppgift att uppfostra och forma 
framtidens medborgare (med medborgare menas män). Skolans uppgift innefattade även att 
bygga upp starka medborgare i allmänhet men även för att förbereda inför militär 
tjänstgöring. Detta blev idrottsämnets biljett in i skolväsendet (Widerström, 2005). 
 
Widerström (2005) menar vidare att gymnastiken till en början stod för en dualistisk syn på 
kroppen eftersom förnuftet prioriterades före känsla och moral. Men när den svenska 
gymnastikens fader Pehr Henrik Ling kom att vidareutveckla gymnastiken satte han en mer 
naturfilosofiskt grundad prägel på ämnet då han stod för en mer harmoniserande syn på 
kroppen (a.a.). Lundell & Meckbach (2003) hävdar att P H Ling inte var någon pionjär när det 
kom till kvinnors deltagande i gymnastiken. Han var av den åsikten att kvinnor visst var i 
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behov av god hälsa och att den kunde uppnås med hjälp av kroppsövningar men att deras 
träning måste anpassas till kvinnans psyke och att hennes runda former inte fick förstöras 
(a.a.).  
 
Widerström (2005) skriver också att efter det att P H Ling gått ur tiden kom hans son Hjalmar 
Ling att åter införa en mer uttalad dualistisk syn på kroppen. Den naturfilosofiska syn som 
tidigare hade anammats gick nu över till en mer nyhumanistisk syn där man skilde på andligt 
och jordiskt, mänskligt och natur (Widerström, 2005). Sedan dess har det skett fler 
förändringar kring synen på gymnastikämnet både ur kroppsperspektiv och ur 
genusperspektiv. Björn Sandahl (2005) har undersökt hur ämnet förändrats. Han skriver om 
hur läroplanerna förändrats under åren. Han har forskat kring hur dessa läroplaner förändrats i 
takt med samhällets förändringar. Dessutom har han undersökt om undervisningen motsvarat 
det som står i läroplanerna (a.a.). 
 
Ämnets individualisering är en av de stora förändringarna de senaste åren. Eva Österlind 
(1998) behandlar just begreppet individualisering. Österlind menar bl.a. att individualisering 
medför en form av disciplinering. Att ju mer individanpassad undervisningen är desto högre 
krav på disciplin ställs på eleverna (a.a. s. 34). Hon skriver också att individualiserat arbete i 
skolan är ganska nytt trots att det har varit en målsättning i flera decennier (a.a. s. 32).  
 
Att individualisering funnits som en av skolans målsättningar under decennier bekräftar 
Carlgren (2006) då hon redovisar individualiseringens historia inom det nordiska 
skolväsendet. Redan i den första läroplanen som kom ut 1962 fanns det en stark vilja att 
anpassa skolan till den individuella eleven och i och med reformerna blev det nästan ett 
måste:  

 
The middle of the twentieth century was then characterised by large school 
reforms and more or less centralised school systems. Trough the reforms 
the teachers had to teach more mixed ability classes than before.To handle 
that,individualised teaching methods were advocated, that is, 
individualisation was seen as the way to accomplish differentiation within 
the unstreamed school (a.a. s.302). 

 
Carlgren (2006) fortsätter med att visa på exempel från tidiga läroplaner där individualisering 
är ett starkt ledord. Här nedan från Lgr 62 och Lgr 69:  

 
Teaching should be adapted to the individual student:”  the student as 
a separate individual should be in the centre”  /.../”The pupil in the 
centre”  is one of the headings under which individualisation is 
advocated in order for the student to acquire a certain “body of 
knowledge”  (a.a s. 304 ).  

 
Carlgren (2006) gör sedan en intressant observation. I Lgr 80 förekommer inte 
individualisering alls i samma utsträckning som tidigare. Från att har varit Skolverkets ankare 
har individualisering nu ersatts av stöd åt elever med speciella behov: 
 

However, in the next National Curriculcum for the comprehensive 
school (Läroplan för grundskolan, 1980), a change can be seen. 
Now “pupils with special problems”  are pointed out as a group or 
category in need of special attention and care (a.a. s. 304). 
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Men i och med Lpo 94 så återkommer individualisering i texten. Men till skillnad från 
tidigare då läroplanerna ville att eleverna skulle skapa sin egen kunskap så är den nu mer 
inriktad mot att låta eleverna ta eget ansvar för sitt lärande (a.a). 
 
Ännu ett tecken på omvandling i ämnet är Lpo94  där Idrott och hälsa tagit ytterligare ett steg 
mot en radikal förändring. Annerstedt (2005) skriver:  
 

I Sverige ändrades ämnets namn i och med Lpo-94 och att benämna 
ämnet Idrott och hälsa innebär ju inte bara ett namnbyte, utan också 
en positionsangivelse om att ämnet skall ha ett tydligt 
hälsoperspektiv. I den svenska kursplanen nämns knappast ordet 
idrott alls och även mål att uppnå är befriade från idrottsaktiviteter 
som eleverna skall kunna, med undantag för orientering och 
simning. Faktum är att i den svenska kursplanen nämns bara ordet 
idrott en enda gång, och istället talar man om fysiska aktiviteter av 
bredare slag (a.a. s.15). 

 
Sanderoth (2002) tar i sin avhandling avstamp i samhällets krav mot skolvärlden, där 
samhället förväntar sig en undervisning och underlag som gör att eleverna får lust att lära. 
Problem finns i de läroplaner som under årens gång utkommit, även om det står vackra och 
viktiga saker i dessa läroplaner. Problemen har varit att det som står i läroplanerna inte alltid 
uppfylls i klassrummen. Lusten att lära är ett viktigt mål som skolan strävar mot och som 
samhället förväntar sig av skolan. Fler problem har varit att lusten att lära inte har varit någon 
självklarhet utan ett idealt mål att sträva mot. Detta mål kan eventuellt uppnås om det finns 
gemensamma krafter och flexibilitet. För att utveckla elevers lust att lära är det viktigt med 
bra grupper. Hammar Chiriac (2003) påstår att fyra kriterier skall uppfyllas för att en grupp 
skall nämnas som grupp.  Dessa kriterier är mål, normer, roller och tidsutsträckning. Enligt 
Hammar Chiriac (2003) blir det alltså en grupp om deltagarna har samma målsättning och 
strävar mot gemensamma normer som tillslut visar vägen till ett förenat agerande inom 
gruppen. Till sist måste en verklig grupp ha en varaktighet över tid, alltså en historia och en 
framtid (Silén, 2000). 
 
2.2 Svår igheter  och r isker  
Wallby, Carlsson och Nyström (2001) har skrivit en rapport kring nivågruppering inom 
Matematik vi tagit del av. Där lyfter de fram några riskfaktorer som nivågruppering i ämnet 
Matematik kan medföra.  
 

• Svårigheter att avgöra vilken grupp eleven bör gå i 
• Nivågruppering riskerar att ”diskriminera”  elever som av olika skäl inte anses som 

skolanpassade 
• Svårigheter att gå ”mellan”  grupperna 
• ” Inlåsning”  d.v.s. möjligheterna att välja senare begränsas 
• Undervisningen utgår från att gruppen är homogen fastän även en nivågrupperad 

grupp är heterogen till en viss grad 
• Eleverna i de ”sämst presterande grupperna”  ställs inför att för låga krav 
• Påtaglig stress i de duktigare grupperna 
• Elevernas självkänsla och självbild kan påverkas negativt (Wallby, Carlsson, Nyström, 

2001, s 14). 
 
De påpekar dock att dessa faktorer inte nödvändigtvis sker vid nivågruppering utan är risker 
som finns och kan uppstå vid nivågruppering (a.a. s.14).  
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2.3 Individualiser ingens histor ik 
 
Ämnet Gymnastik var redan från starten av folkskolan 1842 ett obligatoriskt ämne 
(Annerstedt, 2005, s. 11). 
 
Under industrialiseringen var lärarens roll att förmedla sin kunskap till eleverna. Läraren satt 
eller stod vid sin kateder och gav av sin kunskap till eleverna. Denna kunskap förmedlades på 
samma sätt till alla eleverna på en och samma gång och de förväntades ta den till sig utan 
några problem och utan att ställa till problem. Då skulle den stora massan senare vidare ut till 
industrin. Där skulle de fortsätta att vara en i mängden som förväntades att göra sin uppgift 
utan att ifrågasätta order. Ågren (1997) påstår att situationen idag ser annorlunda ut. 
Företagen idag är intresserade av arbetskraft som på ett flexibelt sätt kan arbeta självständigt 
och ta egna beslut om förändring. Det är idag inte längre fördelaktigt att skicka ut unga 
människor i arbetslivet utan att var och en har fått chansen att utforska och utveckla sina egna 
tankar och värderingar (Ågren 1997, s.10).  
 
Dagens komplexa och moderna samhälle medför sig en mängd möjligheter. Men med den 
kommer även vissa problem. Bland annat så har klyftan mellan rika och fattiga blivit allt 
större. Men man kan också se att klyftan mellan elever som gör bra ifrån sig i skolan och de 
som har det svårare vuxit. Elever som lever upp till dagens samhälles krav på ett adekvat sätt 
ges möjlighet att förverkliga sina drömmar och mål samtidigt som de elever som av olika 
anledningar, såsom ekonomiska, kulturella eller av andra anledningar inte klarar av att leva 
upp till de mål som samhället kräver lätt kan hamna utanför systemet. Att motverka denna 
utslagning är en uppgift för skolväsendet (Utbildningsdepartementet 1997, s.74). 
 
Skolan har en skyldighet att följa de förändringar som sker i samhället och i barns och ungas 
livssituation. Skolan styrs av de mål som sätts upp för eleverna och eftersom eleverna 
förändras måste skolan följa i deras fotspår. Detta betyder att skolan måste göra olika 
kunskapsformer tillgängliga för lärande och det i sin tur innebär att olika undervisningsformer 
måste utvecklas (Utbildningsdepartementet 1997, s.75). 
 
Kraven på individualisering har enligt Sandahl (2002)  ökat i takt med att samhället gått från 
en samhällig industrialisering mot ett mer individ- och självständighetskrävande samhälle. 
Genom dessa förändringar har läroplanerna tvingats till förändringar av olika styrande 
regeringar. Detta kan också ha påverkat utformningen av ämnet, att de har olika åsikter och 
synpunkter på vad som skall ingå i läroplanerna och ämnet. Ämnet idrott och hälsa har 
genomgått flertalet förändringar. Ofta har namnet på ämnet bytts och innehållet har förändrats 
skarpt (a.a.).  
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Figur : 1. Terminologiförklar ing (Imsen, 1999) 
 
Enligt Imsen (1999) så har individualiseringen i skolan medfört ett stort utbud av ny 
terminologi. I figur X framställs de viktigaste begreppen schematiskt. Det vanligaste inom 
skolan är att man använder sig av den pedagogiska differentieringen där alla elever i gruppen 
ligger på olika nivåer vad gäller kunskap och engagemang. Man anpassar sedan stoffet till den 
enskilda eleven i klassen (a.a. s. 282). Skolan som i denna undersökning behandlats anammar 
en organisatorisk differentiering. D.v.s. att eleverna är indelade i skilda grupper allt efter deras 
egen nivå och engagemang till idrottsämnet.  
 
I och med att eleverna själva väljer att gå i en grupp där alla ligger på samma nivå betyder det 
enligt Imsen (1999) att läraren kan anpassa nivån beroende på vilken grupp han/hon har. Detta 
leder till att eleverna kommer närmare sin proximala zon. Detta begrepp är myntat av 
psykologen Lev Vygotsky och betyder att om en person ska utvecklas inom ett visst ämne 
krävs det att han/hon möter något som är nytt och krävande. Det behövs en utmaning för att vi 
ska göra det lilla extra för att vi ska utvecklas, påstår Vygotsky (a.a. s. 286).  
 
2.4 Läroplanen Lpo-94:s stöd för  individualiser ing  
 
I läroplanen finns stöd för individualisering i skolan. Blanda annat skall skolan sträva efter att 
varje elev: 
 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, 
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt 
   i samspel med andra, 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 
  tillsammans med andra (Skolverket, Lpo-94, s. 9). 
 
För att dessa punkter skall uppnås krävs att eleven finner motivation att deltaga på 
lektionerna. Under nästa rubrik behandlas motivations vikt och betydelse. 
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2.5 Motivation 
 
Österlind (1998) menar att ett centralt begrepp inom pedagogiken är motivation. Ett viktigt 
begrepp för motivation är att eleven har lust att lära. Ett sätt att öka elevernas inflytande och 
motivation är att införa just individualisering. Eleverna får arbeta med moment de själva valt 
och tycker om samtidigt som de lär sig att ta ansvar för sin inlärning och de lär sig att arbeta 
självständigt (Österlind 1998). För att lära krävs intresse. En elev som inte visar intresse 
kommer inte att lära sig något i skolan, till skillnad från de elever som visar intresse. Det som 
Sjöberg (1997) ser som skillnaden mellan en intresserad elev och en ointresserad är att den 
intresserade eleven tar möjligheten att ta ansvar, arbeta självständigt samt att utnyttja 
möjligheten att ta eget ansvar (Sjöberg, 1997). Det finns, enligt Larsson (2003) forskning som 
pekar på att elever som är ointresserade av ämnet Idrott och hälsa ändå tycker att det är ett 
viktigt ämne (a.a.). Detta tyder på att dessa elever egentligen vill vara mer aktiva under dessa 
lektioner men att de av en eller anan anledning väljer att inte delta. Den sanna inre 
motivationen är något Ekberg, Erberth (2000) diskuterar. De refererar till en föreläsning vi 
Lärarutbildningen i Malmö 1998 av Erwin Apitzsch. Enligt Apitzsch är sann inre motivation 
något som krävs för att få elever att känna äkta rörelseglädje. Vi som lärare kan inte få en elev 
att göra något som han/hon inte vill. Allra minst få elever att tycka att det är roligt. Eleverna 
måste själva komma underfund med vikten av motion och hälsa för att de ska kunna uppskatta 
det (a.a. s. 69).  
 
 
 

 
 

           Tröskel för  inre belöning 
 

 
 
 
 
 
                                                   Tröskel för  autonomi 
 
 
 
Tröskel för motivation     
Ej motiverad                       Ingen idé att jag försöker för jag lyckas ändå inte. ”Jag orkar inte springa.”  

 
Figur  2. Motivationströsklarna (Apitzsch i Ekberg, Erber th 2000)  
 
Figur 2 ovan skapades av Erwin Apitzsch (2000) och illustrerar enligt vår tolkning de olika 
trösklar som en elev måste övervinna för att nå sann inre motivation. En elev som på idrotten 
känner att hon/han förstör för de andra under t.ex. en lektion med volleyboll kommer inte att 
känna någon motivation. Den eleven är nere på den lägsta tröskeln, ” ingen idé att jag 
försöker” . Kan man få den eleven att till att börja med vara med aktivt för att han/hon känner 
att han/hon måste har eleven ändå kommit upp på tröskeln för motivation. Att få en elev till 
tröskeln för autonomisk motivation, d.v.s.  han/hon gör något för att det är bra eller nyttigt är 
för en lärare något att sträva mot. Motivation genom autonomi är något som Silén (2000) 
skriver om och menar att den som är i lärandeprocessen själv söker sin kunskap om analyserar 
sitt behov av lärande. 
 

Integrerad kontroll Beteendet symboliserar det som är 
viktigt i ens liv. 

 ”Jag springer för att det ingår i min 
livsstil.”  

 
Identifierad kontroll                Resultatet av beteendet anses 

viktigt för ens personliga mål. ”Jag 
springer för att få bra kondition.”  

 
Introjicerad kontroll Beteendet utförs för en internaliserad skuldkänsla. ”Jag gör det 

för att det är nyttigt.”  
Yttre kontroll Beteendet utförs för att få en belöning eller av tvång. ”Jag 

springer för att jag måste”  

Sann inre Motivation. 
 
För tillfredsställelse att 
veta, att klara av, att 
stimuleras. ”Jag springer 
för att jag njuter av det.”  
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2.6 Avslutande reflektion 
 
I bakgrundskapitlet redogjordes för historiken och utvecklingen för ämnet Idrott och hälsa. 
Ämnets syfte var under många år att skapa fysiskt starka individer som skall anpassas till 
arbete i grupp. Förändringar inom ämnet och samhällets utveckling har gjort att fokuseringen 
hamnat mer på hälsa än idrott. Ytterligare ett fokus som utvecklats i ämnet under 1900-talets 
senare del är synen på de enskilda elevernas individuella behov samt hur eleverna på bästa 
sätt motiveras och stimuleras till lärande.  
 

3. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om differentiering inom Idrott och Hälsa är lämpligt 
som verktyg i undervisningen samt att granska vad eleverna anser om denna metod.  
 
För att besvara vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 
 

• Är differentiering en lämplig undervisningsmetod för ämnet Idrott och hälsa? 
• Vad anser berörda elever om nivågruppering generellt? 
• Är nivågruppering något som höjer eller sänker elevernas prestationsförmåga? 
• Påverkar nivågrupperingen inställningen till ämnet Idrott och Hälsa? 
• Vad påverkar elevernas val? Kompisar, lärare, föräldrar? 
• Vilka fördelar kontra nackdelar finns det med nivågrupperingen? 

 

4. Metod 
 
I kapitel 4 kommer vi att redovisa genomförandet av intervjuerna. Här redovisas också hur 
den empiriska processen sett ut samt motiveringar till de val vi gjort för att uppnå bästa 
möjliga resultat.  
 
4.1 Val av metod 
 
Vid val av metod var vi från början överens om att vi ville göra en intervjustudie. Valet av 
metod ska enligt Stukát (2005) grunda sig i forskningsproblemet. Speciellt intervjuer brukar 
ha en tendens att väljas impulsmässigt utan att egentligen vara funktionellt till det problem 
man har för syfte att undersöka (a.a. s. 36). Men eftersom vi tidigare gjort en kvantitativ 
undersökning med samma frågeställningar och med den fått ett brett och intressant resultat 
tycker vi att det är motiverat att denna gång fördjupa oss mer och använda oss av en 
intervjustudie. Syftet med att använda sig av en denna forskningsmetod är enligt Stukát 
(2005) att man kan karaktärisera eller gestalta något och att man vill beskriva och förstå de 
enskilda fallen (a.a. s.32). Med det menas att vi vill undersöka de enskilda respondenternas 
åsikter och att vi inte strävar efter att få fram några generella svar.  
 
Vi kommer att genomföra gruppintervjuer och vill med denna metod uppnå en kontrollerad 
diskussion tillsammans med respondenterna. Detta kommer vi att uppnå med hjälp av en 
ostrukturerad intervjuform (Bryman, 1997 s. 59). Till skillnad från en strukturerad intervju där 
det används färdiga frågor kommer vi att använda oss av en intervjuguide (se bilaga A) med 
frågeformuleringar som vi vill diskutera. Detta ger oss möjligheten att släppa respondenterna 
fria i sina resonemang och tankar kring nivågrupperingen (Bryman, 1997 s. 59). Denna metod 
ger oss utrymme att följa upp svaren med följdfrågor samt formulera om våra egna frågor om 
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vi märker att respondenterna har svårt att förstå, och på så sätt kan vi få så fylliga och djupa 
svar som möjligt (Stukát, 2005 s. 39).  
 
Att använda sig av en bandspelare är det vanligaste och lättaste sättet att registrera 
intervjusvar vid en ostrukturerad intervju (Stukát, 2005 s. 40). Vi valde att använda oss av en 
minidisc1 för att registrera respondenternas svar. Eleverna placerades runt ett bord för att få en 
mer avslappnad stämning så att de kände att de vågade prata. Vi satt också med i ringen bland 
respondenterna för att avdramatisera situationen så att de inte skulle uppleva det som att vi 
satt och observerade dem. Placeringen av eleverna underlättade även placeringen av 
mikrofonen. Då det är viktigt att allas röster hörs tydligt är det viktigt att mikrofonen 
placerades så centrerat som möjligt. Mikrofonen i fråga var av hög kvallitet vilket 
underlättade det för oss när vi skrev ut intervjuerna. Enligt Bryman (2002) är det viktigt att 
man använder sig av inspelningsutrustning av kvalité vid en gruppintervju då respondenterna 
kan tala otydligt, olika högt och i munnen på varandra. 
 
4.2 Urval 
  
Vi hade inför urvalet några kriterier vi ville uppfylla. Till att börja med var vi beroende av att 
eleverna hade erfarenhet av nivågrupperingen på lektionerna Idrott och hälsa. Detta medförde 
att vi endast har elever från år 9 då dessa har upplevt denna metod under tre terminer. I varje 
grupp skulle det vara elever med olika betyg och olika kön. Den ena gruppen består av elever 
från den mer avancerade idrottsgruppen (benämns härmed som grupp1) och den andra 
gruppen består av elever från den mindre avancerade idrottsgruppen (benämns härmed som 
grupp 2). Förhoppningen var att urvalet skulle representera skolans elevpopulation på ett 
rättvist sätt.  
 
För att få använda oss av elever som inte ännu är i myndig ålder krävs det ett intyg från 
elevens målsman att vi har deras tillåtelse att intervjua deras barn. Vi tog kontakt med en av 
idrottslärarna på skolan vi ämnade undersöka. Han var väldigt välkomnande och hjälpsam när 
vi presenterade vår undersökning. Informationsbreven (se bilaga B) till elevernas 
vårdnadshavare delades ut till 20 elever. Även om vi bara skulle intervjua 8-10 elever så 
räknade vi med ett visst bortfall när det gällde returen av breven.  
 
4.3 Genomförande 
 
Vi planerade att vara på plats i god tid före eleverna så att vi kunde kontrollera utrustning 
m.m. Men p.g.a. oförutsedda faktorer blev vi försenade. Vår sena ankomst ledde till att 
respondenterna var närvarande när vi monterade upp ljudinspelningsapparaturen. Vi upplever 
inte detta som något som påverkade vårt resultat negativt. Om något så blev det en mer 
avslappnad stämning och respondenterna fick en chans att bekanta sig med utrustningen och 
även med oss. Gruppen vi intervjuade först var med elever från grupp 1. 
 
Intervjuerna genomfördes i ett av skolans klassrum. Respondenterna sattes runt några bord 
med mikrofonen liggande i mitten. Vi presenterade till en början vad intervjun skulle 
behandla samt att vi förklarade benämningen elevgruppering så att det inte skulle finnas några 
oklarheter om ämnet. Vi förklarade också hur en gruppintervju genomförs. Därefter gjorde vi 
klart för respondenterna att deras identiteter kommer att skyddas samt att de hade möjligheten 
att avbryta intervjuerna när de vill. Vi visade vår intervjuguide (bilaga A) och förklarade att 
det inte fanns några raka frågor med raka svar utan att vi hade frågemallen enbart som 

                                                
1 Minidisc är en form av bandspelare som använder sig av en liten diskett istället för band. Fördelen är att allt 
material blir digitalt inspelat och därmed lättare att analysera efteråt.  
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underlag för den diskussion vi ville uppnå. Eleverna är med frivilligt i denna undersökning 
och använder sig av fiktiva namn för att skydda sina identiteter. Namnen delade vi ut till dem 
innan inspelningen började för att sedan repetera dem när vi påbörjat inspelningen. Namnen 
valdes ut ur bokstavsordning. I grupp 1 deltog fem elever. De fick namnen Anna, Beatrice, 
Carin, Denise och Eric. I grupp 2 deltog fyra elever. De fick namnen Frida, Gabriella, Hanna 
och Isabell. Under intervjuernas gång fanns det aldrig några irritationsmoment som kunde 
påverka våra resultat. Vi fick arbeta ostört under båda intervjutillfällena.  
 
Det fanns några klara skillnader mellan intervjuerna. Naturligtvis hade vi inte samma 
inledning med den andra gruppen som vi hade med den första. När de kom in stod vi vid 
borden med mikrofonen och minidiscen färdiga för användning. Det kan ha lett till att 
respondenterna kände sig mer osäkra i den andra gruppen. Grupperna skilde sig också i antal. 
Första gruppen bestod av fem respondenter och den andra av fyra. Vi skulle egentligen bara 
ha fyra men när det stod fem och väntade när vi kom så tog vi det beslutet att ta med alla fem. 
Detta kommer enligt oss inte att påverka trovärdigheten i vår studie. Vi hade också från 
början en förhoppning om att det skulle vara lika många pojkar som flickor. Så blev ej fallet 
då det bara var en pojke av nio som deltog. Orsaken till det är för oss okänd. På grund av detta 
kan vi inte göra några slutsatser med genusperspektiv som vi från början hade önskat.  
 
Utskrifterna genomfördes på så sätt att vi lyssnade på intervjuerna i omgångar för att hinna 
skriva ner det respondenterna sa ordagrant. Vi skrev inte ner det vi sa eftersom vi kunde 
frågorna utantill men om vi fick formulera om någonting eller följde upp deras svar med 
något spontant så registrerade vi det. Vi skapade utefter intervjuguiden sex stycken passande 
teman som var för sig behandlar olika frågeställningar. För att få fram resultat till varje enskilt 
tema analyserade vi våra utskrifter för att finna relevanta kommentarer. 
  
4.4 Studiens trovärdighet 
 
Risken vid intervjuer med lärare är att svaren kan bli konstruerade och formulerade utifrån 
hur de vill framstå. Det som vi ser som den starkast bidragande faktorn till vår studies 
trovärdighet är att vi har intervjuat elever. De svar vi erhållit känns som spontana och ärliga. 
Framför allt så har eleverna inga skyldigheter till skolan samt att de visste att deras identiteter 
var skyddade. Därmed kunde de vara kritiska utan återhållsamhet. Det finns som alltid en risk 
att vi har tolkat respondenternas svar på ett felaktigt sätt men detta ha minimeras då vi varit 
konsekventa med att be respondenterna utveckla och förklara då det förekommit oklarheter. 
Att vi fick genomföra intervjuerna utan några orosmoment eller störningar bidrar till en 
minimering av felkällor. I båda grupperna fanns det några elever som var mer pratglada än 
andra. Vi anser att det kan finnas en felkälla i våra resultat eftersom dessa elever mycket väl 
kan ha påverkat sina kamrater i hur de formulerade sina svar.  
 
Härmed avslutas metodkapitlet och vi kommer nu att gå vidare till att börja redovisa våra 
resultat.  
 

5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som undersökningen gett. Grupp 1, som är 
den grupp där undervisningen ligger på en mer avancerad nivå, bestod av 5 elever var av en 
pojke. De namn som de blev tilldelade var Anna, Beatrice, Carin, Denise, och Erik. Grupp 2, 
som är den grupp där undervisningen ligger på en mindre avancerad nivå, bestod av 4 elever. 
Samtliga gruppmedlemmar var av kvinnligt kön och blev tilldelade namnen Frida, Gabriella, 
Hanna och Isabelle. Varje tema kommer att stå som en rubrik och under den redovisar vi de 
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olika grupperna var för sig för att själva göra sedan analysera svaren. De teman vi kommer att 
utgå ifrån är:  

 
• Elevernas uppfattning av nivågrupperingen 
• Elevernas syn på ämnet efter gruppindelningen 
• Elevernas målsättning inom ämnet  
• Elevernas upplevda påverkan inför valet  
• Idrottslärarnas förväntningar på de olika grupperna  
• Elevernas syn på de i den andra gruppen 

 
5.1 Elevernas uppfattning av nivågrupper ingen 
 
Nedan redogörs för elevernas diskussioner kring deras uppfattning och åsikter om 
nivågrupperingen.  
 
5.1.1 Grupp 1 
 
De inledningsvis lite blyga eleverna svarade kort och koncist att denna nivågruppering var 
bra. Samtliga elever som deltog i denna studie från grupp 1, den mer avancerade gruppen, var 
överens om denna åsikt. Eric tittar tillbaka på tiden innan grupperingen och tycker att det är 
bättre nu för dem som inte är lika intresserade av ämnet och inte vill möta de elever som 
satsar hårdare och vill ha högre betyg. Denna gruppering gör att fler inaktiva elever går på 
lektionerna, sade Eric. Eric började i den ” lättare”  gruppen då hans intresse för ämnet var 
litet, men efterhand byggde han upp ett intresse och vid ett av loven bytte han till den mer 
avancerade gruppen. Anna säger att många bara tänker på betygen. Det är lättare att få G om 
man är med i lättare gruppen, säger Anna. ”Det räcker med att man går på lektionerna.”  Eric 
fyller i och säger att så inte var fallet. ”Jag var ombytt men satt bara på en bänk och stirrade i 
början. Då skulle jag inte få ett G, det krävdes aktivt deltagande” . Anna avslutar denna 
diskussion med att förklara att hon menade att man får ett G om man deltar aktivt. 
 
5.1.2 Grupp 2 
 
Frida tycker att denna gruppering är bra av den anledningen att de elever som har det lite 
svårare i ämnet och inte har samma inställning som de som strävar efter MVG, kan få en lite 
lättare undervisning. Frida säger också att det inträffade att de duktiga ibland såg ned på de 
mindre duktiga och sade elaka saker som t.ex. hur dålig de var på fotboll m.m. Nu sker det i 
mindre utsträckning, även om det ibland kommer elaka kommentarer även från pojkarna i 
grupp 2. Gabriella anser att det är väldigt bra. De behöver inte anstränga sig på samma sätt 
som i grupp 1 och de får göra lite som de själva vill. Hanna är också av den inställningen att 
grupperingen är jättebra då en del har svårt med idrott och inte vill vara tillsammans med 
elever som är jätteduktiga. Det är bra att det valet finns för eleverna. Isabelle instämmer med 
de övriga som talat. 
 
5.1.3 Kommentarer  
 
Det är tydligt att samtliga elever i vår studie tycker att det är bra med nivågrupperingen. 
Deras motiveringar är av samma karaktär som man ofta hittar i tidigare undersökningar som 
behandlar nivågrupperingens positiva sidor. Eric kan ses som ett praktexempel på hur man 
vill att denna metod ska påverka elevers intresse. Han valde till en början att gå i grupp 2, den 
mindre avancerade gruppen, då hans idrottsintresse var begränsat. I och med att han fick vara 
i en mer homogen grupp där han inte kände sig besvärad kunde han fokusera på ämnet och 
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lära sig att uppskatta det. Nu går han i grupp 1, den mer avancerade gruppen, och är på god 
väg att så småningom lämna grundskolan med ett VG i Idrott och hälsa. Något som vi tycker 
är anmärkningsvärt är att en av eleverna, Anna, i grupp 1 påstår att många väljer grupp 2 för 
att det är lättare att få ett G. Det verkar för oss rimligt att fler i grupp 1, utöver de vi 
intervjuat, är av samma åsikt. Att Anna skulle vara ensam om denna åsikt är inte troligt. Men 
i grupp 2 kommer det aldrig till ytan huruvida grupperingens positiva sida har något att göra 
med att det är lättare att få ett G i betyg. Det är uppenbart att de i grupp 1 har en felaktig bild 
av sina kamrater i grupp 2 när det kommer till deras val av grupp. De i grupp 2 tycker istället 
att grupperingens positiva sidor mer handlar om att de får vara i en grupp där inte är behöver 
anstränga sig lika mycket och att de inte behöver ha lektioner tillsammans med de elever som 
tar ämnet på mer allvar. 
 
5.2 Elevernas syn på ämnet efter  gruppindelningen 
 
Nedan redogörs för elevernas diskussioner kring vad de tycker om ämnet Idrott och hälsa 
efter grupperingen.  
 
5.2.1 Grupp 1 
 
Eric i den mer avancerade gruppen säger: ”Förut hatade jag idrott, men genom att jag började 
i den andra gruppen blev allt mycket bättre för mig och jag fick upp intresset. Nu har jag som 
sagt bytt grupp. Jag gillar inte alla moment men de flesta och det är roligare att röra på sig 
nu” . Anna ser ingen skillnad från förr och nu, hon har alltid gillat idrott då hon är aktiv sedan 
barnsben. Hon kan inte peka på någon speciell anledning till att hon valde just grupp 1, men 
eftersom hon alltid gillat idrott så var det ett naturligt val för henne. Beatrice är inte lika 
positivt inställd som Eric och Anna. Beatrice hatar idrott, lika mycket nu som förut. Carin 
och Denise säger att de alltid gillat idrott. Ingen av de tillfrågade eleverna har fått någon 
annan syn på sig själv efter grupperingens införande, inte på något sett utan de var överens 
om att de är samma person som innan valet. 
 
5.2.2 Grupp 2 
 
”En stor fördel är att man är mera som en i gruppen, alla är jämnduktiga med varandra” , 
anser Gabriella. Frida och Hanna håller med. Frida tycker också att de är en jämnare nivå 
bland eleverna nu och att de inte längre behöver känna sig som ” losers” , då de tidigare tyckte 
att de var mycket sämre än sina kamrater. Både Frida och Gabriella tyckte att de innan 
grupperingens införande att de kände sig utanför gruppen, då de ansåg sig för dåliga, då 
många i framförallt Gabriellas klass var duktiga, höll en hög nivå och satsade på höga betyg. 
Detta gjorde att Frida inte deltog på Idrottslektionerna före grupperingens införande. Numera 
är hon med på lektionerna. Motivationen har ökat i och med införandet av grupperingen hos 
alla de tillfrågade i grupp 2. Frida säger att det innan grupperingen var tråkigt, men att det nu 
är lite bättre och lite roligare. Gabriella tycker att lektionerna är roligare nu, eftersom hon 
tidigare inte alls gillade Idrott. Gabriella gick alltid på lektionerna även om hon inte tyckte 
det var roligt. Nu efter grupperingen tycker hon att det är mycket roligare. Hanna tycker inte 
att det är så stor skillnad, hon har alltid gillat Idrott och att det var roligt innan grupperingen 
då de var med hela sin klass. Isabella tycker att det har blivit roligare efter deras val då alla 
nu är på en jämnare nivå. Till en början hittar ingen av de tillfrågade i denna grupp några 
direkta nackdelar med grupperingen. Frida tycker att det fortfarande är för många pojkar i 
gruppen, vilket i sin tur gör att det ibland blir fysiskt hårda lektioner när pojkarna vill vinna i 
bollspel, ”men pojkar är ju så” , säger Frida. Det händer att tjejerna ibland får blåmärken lite 
här och där, säger Gabriella. Efter en stunds diskussion hittar Gabriella en nackdel. Innan 
grupperingen var det fler flickor i hennes klass, men nu är det mest pojkar. Hanna instämmer 
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med Frida och Gabriella och tycker att de svarar så bra att hon inte har mer att tillägga. 
Varken Frida eller Gabriella tycker sig se någon speciell gruppsammansättning utanför 
idrottslektionen. Alla är med sina respektive klasser precis som vanligt. De tänker inte på att 
de går i olika grupper.  
 
5.2.2.1 Tabell 1. Inställning hos grupp 1 före nivågrupperingen 
 
Grupp 1 Positivt inställd till Idrott och 

hälsa 
Negativt inställd till Idrott 
och hälsa 

Anna                    X  
Beatrice                    X 
Carin                    X  
Denise                    X  
Eric                    X 
 
Tabell 1 ovan visar att tre av eleverna var positivt inställda till ämnet före nivågrupperingen. 
Två elever var däremot negativt inställda till Idrott och hälsa före nivågrupperingen. 
 
5.2.2.2 Tabell 2. Inställning hos grupp 1 efter nivågrupperingen 
 
Grupp 1 Positivt inställd till Idrott och 

hälsa 
Negativt inställd till Idrott 
och hälsa 

Anna                    X  
Beatrice                        X 
Carin                    X  
Denise                    X  
Eric                    X  
 
Tabell 2 ovan visar att det nu är fyra elever som är positivt inställda. En av eleverna har ändrat 
sin syn på ämnet till det positiva. En elev är fortfarande negativt inställd. 
 
5.2.2.3 Tabell 3. Inställning hos grupp 2 före nivågrupperingen 
 
Grupp 2 Positivt inställd till Idrott och 

hälsa 
Negativt inställd till ämnet 
Idrott och hälsa 

Frida                                          X 
Gabriella                       X 
Hanna                    X  
Isabella                       X 
 
Tabell 3 ovan visar att en elev var positivt inställd till Idrott och hälsa innan 
nivågrupperingen. Resterande tre elever var negativt inställda. 
 
5.2.2.4 Tabell 4. Inställning hos grupp 2 efter nivågrupperingen 
 
Grupp 2 Positivt inställd till Idrott och 

hälsa 
Negativt inställd till Idrott 
och hälsa 

Frida                    X  
Gabriella                    X  
Hanna                    X  
Isabella                    X  
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Tabell 4 ovan visar att samtliga fyra elever är positivt inställda till Idrott och hälsa efter 
nivågrupperingen. 
 
5.2.3 Kommentarer  
 
De elever som hela tiden gått i grupp 1, den mer avancerade gruppen, tycks inte ha ändrat sin 
syn på ämnet. Anna, Carin och Denise har alltid gillat ämnet. Beatrice har aldrig gillat ämnet 
och är fortfarande av samma åsikt. Eric är den enda i gruppen som har ändrat åsikt men då 
har han gått i grupp 2 från början och utvecklat sitt intresse på det sättet. I grupp 2, den 
mindre avancerade gruppen, är det desto fler som ändrat syn på ämnet sedan grupperingen. 
Den starkast bidragande faktorn till det tycks vara det faktum att de nu känner att de är mer 
en i gruppen än vad de var tidigare. De kunde innan grupperingen känna att de inte var lika 
duktiga och det medförde att de hamnade lite utanför. Detta resulterade till att Frida inte ens 
gick på lektionerna, men så är alltså inte fallet nu. Den enda i grupp 2 som inte tycker att det 
är så stor skillnad är Hanna som alltid tyckt att idrotten varit ett ganska roligt ämne. Annars 
tycker alla att idrottslektionerna nu är mycket bättre. Det faktum att de tycker att det nu är för 
många manliga elever på lektionerna kan man inte göra så mycket åt, enligt vår tolkning. Om 
de tycker att det är för hårda tag på lektionerna borde ta upp det med läraren som i sin tur 
skulle kunna arbeta mer med att trycka på punkter som att visa ödmjukhet, respekt och 
hänsyn mot sina klasskamrater.  
 
Det blir naturligt så att idrottsintresserade elever väljer att gå i grupp 1 från början. De har 
sedan tidigare ett genuint idrottsintresse och det finns ingen anledning att försöka ändra på 
deras syn på ämnet. Dessa elever behöver man inte motivera lika mycket som de i grupp 2 för 
att de ska tycka att lektionerna är roliga. Utmaningen ligger i att få eleverna i grupp 2 att 
ändra sin syn på ämnet. Vi har tyvärr inga data på hur många elever som gått från grupp 2 till 
grupp 1 i denna årskull men vi har ett bra exempel i Eric. Han gick från att bara sitta på en 
bänk i grupp 2 till att nu vara en aktiv elev i grupp 1. I och med att Eric gjort denna 
förändring borde det leda till att fler blir motiverade att göra samma sak. Det kan finnas en 
risk att lärare som arbetar på detta sätt blir bekväma och tycker det är skönt att ha alla som 
inte tycker om ämnet i en grupp och sedan låta dem göra vad de vill bara de inte stör eller 
bråkar. Så verkar inte vara fallet på denna skola då de elever från grupp 2 som deltagit i 
studien visar på en förändrad positiv syn på ämnet.  
 
 
5.3 Elevernas målsättning inom ämnet 
 
Nedan redogörs för elevernas egna målsättningar med ämnet Idrott och hälsa. 
  
5.3.1 Grupp 1 
 
Beatrice gör det endast för att hon måste och nöjer sig med ett G i betyg. Eric tilläger att han 
tidigare skulle nöja sig med ett godkänt betyg, men nu strävar mot VG. När vi tar upp 
hälsoaspekten inom ämnet säger Anna att hon inte tänker på den trots att hon är väldigt aktiv 
även på fritiden. Eric gillar innebandy och kan tänka sig spela det på fritiden, men utöver just 
innebandy har han inte utvecklat några större idrottsintressen som han kan tänka sig att 
fortsätta med utanför skolans portar. 
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5.3.2 Grupp 2 
 
På frågan vad eleverna har för målsättning med idrottsämnet svarar Frida kort och koncist att 
det är enbart för att få ett godkänt betyg. Hanna är inne på samma linje som Frida och sätter 
betyget i främsta rummet. Hon nämner lite senare i samtalet att ett av målen är att röra lite på 
sig och inte bara sitta still i en lektionssal hela dagarna. Gabriella tycker att Idrott och hälsa är 
roligt, då det inte är stressigt och de får göra lite som de själva vill under lektionerna, helt 
enkelt roligt. Isabelle håller med alla föregående talare. Frida säger att hon förmodligen inte 
kommer att röra på sig mera aktivt utanför idrottslektionen, eller kanske lite dans säger hon 
efter en stunds fundering. Inställningen till ämnet har förändrats väldigt mycket för Gabriella 
och det är tack vare grupperingen eftersom att alla är på en likartad nivå, säger hon. Innan 
grupperingen ville hon inte ens gå på lektionerna, nu går hon nästan varje lektion, såvida hon 
inte är sjuk.  
 
5.3.3 Kommentarer  
 
Det står klart att betyget har stor betydelse när det kommer till elevernas målsättning. Rent 
spontant så är det den enda anledningen de går till idrotten. Att ämnet kan leda in dem på ett 
livslångt intresse för motion och ta hand om sin kropp verkar avlägset. Fler i grupp 1 idrottar 
inom föreningslivet på fritiden och tänker inte på det som motion. Det är bara något som de 
gör för skojs skull. Med några följdfrågor fick vi fram några andra anledningar utöver betyget 
att gå på idrotten. Hanna i grupp 2 kommer på att det är skönt att få ett avbrott från den 
vanliga klassrumsundervisningen. Även Gabriella ser idrotten som ett roligt sätt att stressa av 
mellan lektionerna. Det kan för många elever bli påfrestande att sitta i en bänk hela dagarna 
utan att få utlopp för den energi som finns inuti dem.  
 
5.4 Elevernas upplevda påverkan inför  valet 
 
Nedan redogörs för hur eleverna påverkades av yttre faktorer. 
 
5.4.1 Grupp 1 
 
”Jag ville ha ett MVG”, säger Anna. ”Går du i andra gruppen går det inte att få högsta 
betyget” , fortsätter Anna. Beatrice som har en negativ inställning till ämnet valde ändå grupp 
1, den mer avancerade gruppen, då hon ansåg att hon på något vis inte passade in i den andra 
gruppen. ”Jag skiter ju inte helt i idrotten, det var därför jag valde denna grupp. Jag gör ju i 
alla fall alltid mitt bästa” , säger Beatrice. Carin är osäker, men säger till slut att hon strävar 
efter ett bättre betyg och att det är lättare att få i grupp 1. Denise är av samma inställning som 
Carin, det är betyget och chansen till ett högre sådant som är grundbulten till hennes val. 
Carin tror inte att hon fått VG om hon valt den andra gruppen. Diskussionen fortskrider kring 
betyg och grupperna. Enligt Anna har lärarna sagt att en elev kan som bäst få VG om han/hon 
väljer grupp 2. Eric som var trött på skolan och struntade i all form av skolverksamhet innan 
sommarlovet valde till en början grupp 2 för att det var lättare nivå, men efter att hans 
inställning till skolan ändrats bytte han till grupp 1 och nu strävar han efter högre betyg än 
bara G. Samtliga av de tillfrågade säger att de av egen vilja gjorde valen och att ingen 
försökte påverka dem. Eric säger att de har nära till stadens stora idrottsanläggning och där 
finns alla förutsättningar för bra idrottsundervisning. Båda grupperna har tillgång till den 
stora anläggningen, men grupp 1 nyttjar den fler gånger då de har störst intresse av att var 
där. Efter julen kommer flertalet elever att flyttas tillbaka till skolans idrottshall då de inte 
uppfyller kraven för G, enligt Eric. 
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5.4.2 Grupp 2 
 
Frida och Gabriella berättade att de gjorde detta val av egen fri vilja. Hanna och Isabelle 
nickade instämmande utan att säga något som hördes på inspelningen. Våra fyra elever ur 
grupp 2, alltså den mindre avancerade gruppen, är samtliga överens om att de inte låtit sig 
påverkas när det kom till att välja grupp.  
 
5.4.3 Kommentarer  
 
Återigen är det betyget som eleverna i första hand riktar in sig på. Eric valde först grupp 2 för 
att han var skoltrött och ville göra det så lätt som möjligt för sig själv. Vi ville med detta tema 
få reda på om någon annan person påverkat dem. Kanske föräldrar, lärare eller att man valde 
grupp efter hur kompisarna valde. Men så var inte fallet hos någon av de tillfrågade. Dock 
kan man tolka Beatrice svar som att hon valt utefter vad hennes vänner valt även om hon 
själv inte formulerar det på det sättet. Hon kände att hon inte passade in i den andra gruppen 
trots att hon inte alls tycker om ämnet Idrott och hälsa. Att så få valt helt utefter sitt eget 
intresse och utan yttre inverkan är knappast representativt för alla på skolan. Vid sådana här 
val i den ålder vi inriktat oss emot brukar det enligt vår uppfattning ofta förekomma olika 
yttre påverkningar.  
 
5.5 Idrottslärarnas förväntningar  på de olika grupperna 
 
Nedan diskuteras elevernas uppfattning när det kommer till lärarnas förväntningar på de olika 
grupperna.  
 
5.5.1 Grupp 1 
 
”Lärarna har större krav på oss i grupp 1” , säger Anna. Carin tilläger att de måste hålla i en 
egen lektion. Eric påpekar också att de måste föra en träningsdagbok i grupp 1. Eric som 
deltagit i båda grupperna berättar att det var mycket friare i grupp 2. Eleverna fick nästan 
jämnt göra som de ville. De fick själva välja vad de skulle göra. Huvudsaken var att eleven 
var aktiv med något, vad det sedan var för aktivitet var inte lika viktigt. 
 
5.5.2 Grupp 2 
 
”De har inte höga förväntningar på oss, de vet ju att vi inte är intresserade av att få MVG, var 
vi det skulle de prata med oss och få oss att byta grupp” , säger Frida. Däremot tycker Frida 
att hon har blivit orättvist behandlad då hon sällan har träningskläder med sig men deltar på 
lektionerna, men p.g.a. att hon inte är ombytt får hon inget godkänt betyg. Hon tycker att 
läraren inte lyssnar på henne och nonchalerar henne när hon vill prata med honom. Inte heller 
Gabriella anser att lärarna har samma förväntningar på de olika grupperna, det är tryggare här 
i den här gruppen. Sedan förklarar eleverna att de inte kan få högsta betyg så länge de går i 
grupp 2. 
 
5.5.3 Kommentarer  
 
Det kan te sig naturligt att eleverna i grupp 1 får leva med högre förväntningar och att de får 
göra en lektionsplanering och skriva träningsdagbok kan verka vara en rimlig extra 
belastning. Vi tycker dock att lärarna även borde ha höga förväntningar på grupp2. Det gäller 
bara att anpassa sina förväntningar till deras nivå. Vi tycker att grupp 2 även borde ha ett 
liknande moment men kanske att man kan sätta ribban på deras lektionsplanering och 
träningsdagbok på en lägre nivå. Bara för att man har en mer avancerad grupp och en mindre 
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avancerad grupp innebär inte det att man ska ha olika terminsplanering och betygskriterier. 
De i grupp 2 ska ha samma möjligheter som de i grupp 1. Annars kan det leda till att de i 
grupp 2 känner sig mindre värda och att lärarna inte tar dem på allvar. Det som Eric berättar 
är en aning oroväckande. Att eleverna i grupp 2 helt själva får välja vad de ska göra på 
lektionerna bara de är aktiva med någonting lever inte upp till läroplanen. Det kommer inte 
heller leda till att eleverna får något ökat intresse för ämnet om de inte får känna en viss 
stimulans. De ligger i så fall klart utanför sina proximala zoner. Att Frida klagar över att hon 
behandlas orättvist för att hon riskerar att inte få godkänt betyg pga. att hon sällan är ombytt 
känns obefogat. Som lärare ska man enligt vår uppfattning absolut kräva att eleverna är 
ombytta oavsett om man går i grupp 1 eller grupp 2.  
 
5.6 Elevernas syn på de i den andra gruppen 
 
Nedan redogörs för hur eleverna upplever de som går i den andra gruppen.  
 
5.6.1 Grupp 1 
 
Anna säger direkt att hon inte kan minnas att hon sett på de andra på något speciellt sätt. 
Beatrice säger att de inte gör det nu, ”men i början kanske vi kollade ned lite på dem som lite 
sämre för att de valde grupp 2” . Eric tilläger att det under det första halvåret kanske fanns 
risk för att det kunde finnas en statusskillnad mellan grupperna, men att det kunde bero på 
vilka personerna var. ”Risken finns alltid att det uppstår statusskillnad, men det går över med 
tiden, då vi växer upp och blir mognare. Eftersom vi gjorde valen helt själva, så känner man 
sig inte något sämre när man gör valen. Bara lite lat och att ett G räcker som betyg” , säger 
Eric. Vi kom under intervjun in på hur det skulle vara om lärarna delat in dem i olika 
grupper. Eleverna var då eniga om att risken då var stor att eleverna skulle känna sig sämre 
om de hamnade i den gruppen som ansågs sämre.  
 
5.6.2 Grupp 2 
 
Frida känner inte att det är någon skillnad på grupp 1 och grupp 2 och hur de ser på varandra. 
Gabriella tillägger att skillnaden bara är att de är bättre i Idrott och att de är bra kompisar med 
de flesta av kamraterna. Vi kommer i alla fall överens med varandra även om vi inte är bästa 
kompisar, men de i grupp 1 tittar inte ned på oss för att vi går i grupp 2. Idrottslektionerna är 
som vilken lektion som helst, enligt Frida. Sedan diskuterar de att det inte finns någon 
statusskillnad som de märkt eller känner av på grund av denna gruppering. 
 
5.6.3 Kommentarer  
 
Det är bara eleverna i grupp 1 som anser att det kan förekomma att man ser lite snett på dem 
som går i andra gruppen. Det vanligaste är att de som är lite bättre ser ner på dem som är lite 
sämre oavsett var i samhället man befinner sig. Men de påpekar också noggrant att de inte 
längre ser på de andra på något annat sätt. Om det förekom så var det under första terminen 
efter att nivågrupperingen genomförts. En anledning till att de nu inte ser på dem andra 
negativt kan enligt Eric vara att de blivit lite äldre och lite mognare. Positivt är ju att det aldrig 
gått så långt att de i grupp 2 känt av någon skillnad mellan grupperna. Inte enligt vad de sade 
under intervjun i alla fall. Under intervjun med grupp 1 kom vi in på om det skulle vara 
annorlunda om lärarna delat in dem i grupperna. Risken hade nog varit större för att det blivit 
grupperingar och statusskillnad då. Men nu när alla själva valt vilken grupp de vill gå i så 
finns det ingen anledning att känna sig sämre eller bättre än någon annan.  
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5.7 Slutkommentar    
  
Viktiga resultat som framkommit i undersökningen är att tre av de fyra tillfrågade i grupp 2 
har fått en positiv syn på ämnet efter införandet av nivågrupperingen. Resultatet visar också 
att riskerna för statuskillnader mellan de båda grupperna och utanförskap inte framkommit i 
undersökningen. Nedan kommer vi att diskutera de resultat vi fått fram utifrån studiens syfte 
och frågeställningar.  
 

6. Diskussion 
 
Detta kapitel kommer att behandla resultatavsnittet i jämförelse med tidigare forskning. Vi har 
brutit ned diskussionen i mindre delar där vi diskuterar individualisering, lust att lära, 
motivation och svårigheter med nivågruppering. 
 
6.1 Individualiser ing och disciplin 
 
Österlind (1998) påstår att ju mer individanpassad undervisningen är desto högre krav på 
disciplin ställs på eleverna. Enligt vår tolkning finns det ostrukturerad individualisering och 
strukturerad individualisering. Båda kräver disciplin från eleverna men även från lärarna. 
 
Ostrukturerad individualisering är enligt oss när eleverna helt får fria tyglar att göra vad de 
vill utan några ramar som de ska hålla sig inom. I grupp 2, den mindre avancerade gruppen 
anammar man enligt oss ostrukturerad individualisering. Eric nämner att de som går i grupp 2 
kommer till lektionerna och ” får göra lite vad de vill” . Enligt vår erfarenhet är detta inget bra 
sätt att genomföra Idrott och hälsa. Speciellt när det kommer till elever som inte är 
motiverade. Ger man elever som inte har ett idrottsintresse fria tyglar leder det allt som oftast 
till att de tar en boll och spelar något bollspel eller gungar i ringar och rep. Efter ett tag 
ledsnar de och blir ofta sittande under resten av lektionen, inte sällan på en tjock matta. På 
detta sätt visar eleverna i grupp 2 att de inte behärskar den disciplin Österlind (1998) menar är 
nödvändig för att individualiseringen skall ge bästa effekt. För att denna typ av 
individualisering ska fungera krävs mycket disciplin från eleverna.  
 
Strukturerad individualisering är i vår mening när eleverna får göra det de tycker är roligt och 
vill göra men det finns ändå en struktur i hur och vad som ska göras. I grupp 1, den mer 
avancerade gruppen, har eleverna gjort ett aktivt val när de valde att gå i just denna grupp. De 
visste vad den innebar och vad som skulle komma att krävas av dem. Denna grupp har fler 
förbestämda moment än grupp 2 såsom träningsdagbok och att eleverna själva ska planera en 
lektion. Även om dessa moment är bestämda av lärarna ger de ett stort individuellt ansvar till 
eleverna. För att de ska klara av dessa övningar krävs det precis som Österlind (1998) skriver 
god disciplin.  
 
6.2 Lust att lära och gruppgemenskap 
 
När det kommer till lusten att lära inom skolan är den extra viktig inom idrottsämnet. 
Idrottslärare är mer beroende av att elevernas engagemang för att det ska bli en bra lektion än 
många andra lärare. Ämnets vikt har varit väl debatterat senaste åren när unga barns ohälsa 
uppdagats genom olika rapporter. Vår uppfattning är att samtidigt som eleverna idag behöver 
mer rörelse i skolan, finns det i större utsträckning nu en ovilja till just detta. Enligt Sanderoth 
(2002) är just denna brist på lust att lära en bidragande faktor till att många av läroplanens mål 
sällan uppnås. För många elever försvinner denna lust pga. att de hamnar i en grupp som de 
inte känner sig bekväm i. Här kan nivågrupperingen vara en bra metod för att skapa 
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gruppgemenskap. Som det går att läsa under avsnitt 5.2.2 upplevde många av eleverna i grupp 
2 att de tidigare ansågs vara ” losers” . De kände innan grupperingen att de var utanför och 
kände sig dåliga. Det finns till och med exempel på elever som tidigare inte ens gick till 
lektionerna av denna anledning. Men eftersom de nu går i en mer homogen grupp tycker de 
att idrottsämnet till och med är roligt och de går på varje lektion. Hammar Chiriac (2003) har 
fyra olika kriterier för att en grupp ska kunna benämnas som just en grupp. Dessa kriterier är 
mål, normer, roller och tidsutsträckning. Enligt några av hans kriterier kan man knappt 
benämna en vanlig klass för en grupp. I en grupp ska man enligt Hammar Chiriac (2003) ha 
samma målsättning. Detta är sällan fallet hos en vanlig skolklass. Om vi relaterar till några av 
de kvinnliga eleverna i vår studie som gick i grupp 2 så upplevde de att de gick i en klass med 
många duktiga idrottare som alla strävade mot andra mål jämfört med dem själva. Det är 
uppenbart att dessa elever nu känner en mer samhörighet i gruppen. Deras målsättningar är nu 
mer gemensamma och de kan lättare se en ljus framtid i den grupp de nu befinner sig i.  
 
6.3 Motivation och svår ighetsgrad 
 
Ett av målen med att använda en metod som nivågruppering är att skapa en miljö där eleverna 
känner att de ligger på en lagom nivå. En lagom nivå för eleverna i grupp 2, den mindre 
avancerade gruppen, innebär att de hela tiden ska vara bekväma i det de gör och känna att de 
behärskar alla moment. Med det betyder inte att momenten ska vara på en så låg nivå att de 
blir lätta. Om momenten blir för lätta kommer eleverna att tappa motivation eftersom de då 
inte känner någon utmanande stimulans i momentet. Utmaningen för läraren med denna grupp 
är att hitta deras proximala zon som ger samtliga lagom utmaning utan att de upplever 
momentet som för svårt eller till och med omöjligt (Imsen 1999) . Elever som går i en mindre 
avancerad grupp gör ofta det för att de inte känner sig bekväma i den atmosfär som ofta 
skapas i en grupp där de mest framstående eleverna är väldigt seriösa i sitt idrottsutövande. 
Omotiverade elever är även de, enligt Larsson (2003), medvetna om att ämnet Idrott och hälsa 
är viktigt för dem. Eleverna som väljer en lättare grupp behöver alltså inte nödvändigtvis ha 
svårt för de enskilda momenten eller finna dem onödiga utan väljer grupp utefter 
gruppsammansättningen. För dessa elever behöver man inte, enligt oss lägga ribban lägre ur 
kunskapssynpunkt. Därför bör man enligt vår uppfattning bedriva i princip samma sorts 
undervisning i båda grupperna. Detta för att bibehålla utmaningen för eleverna. En fördel med 
dessa grupperingar är enligt Imsen (1999) att läraren kan anpassa nivån på lektionerna 
beroende på vilken grupp som ska undervisas. Detta håller vi med om men anser även att 
lektionerna inte ska skilja sig allt för mycket. Har man samma lektionsplanering så kan 
eleverna själva bestämma på vilken nivå man vill lägga ribban. Problemet som vi ser det med 
den undervisning som enligt eleverna i undersökningen bedrivs på skolan i fråga är att man i 
grupp 2 lagt ribban på en allt för låg nivå. Även om det finns elever som nu tycker att Idrott 
och hälsa är roligare än tidigare betvivlar vi att de uppnår den kunskap inom ämnet som de är 
kapabla till. Visst är det positivt att de nu har en rörelseglädje som de tidigare saknat men det 
är lärarens skyldighet att reta deras intresse så att de finner en glädje i att utmana sig själva 
och utveckla ett större intresse för ämnet. Läraren måste i dessa fall ta vara på elevernas 
motivation och inspirera dem till utveckling inom ämnet. Ekberg, Erberth (2000) menar att en 
elev själv måste komma underfund med vikten av motion för att kunna uppskatta den. Man 
har på denna skola lyckats förflytta elever som tidigare saknat motivation och är längst ner på 
Apitzsch trappa (se figur 2) till att ta ett eller till och med två steg upp. Eleverna är nu aktiva 
på lektionerna för att de själva vill och att de är medvetna om att det är viktigt för deras hälsa. 
Detta genom en form av individualisering som enligt Österlind (1998) är en bra metod för att 
öka elevers motivation.  
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6.4 Svår igheter  och r isker  med nivågrupper ing 
 
Under stycke 2.2 redovisades Wallbys, Carlssons och Nyströms (2001) syn på olika 
svårigheter och risker med att nivågruppera i skolan. Nedan kommer vi att återkomma till 
några av dessa punkter och jämföra dem mot de resultat vi har fått fram från vår studie. Att 
som lärare placera in elever i olika grupper utifrån vad de kan prestera är väldigt känsligt, 
vilket även eleverna i undersökningen poängterade. Detta problem har eliminerats då det på 
denna skola är eleverna själva som väljer vilken grupptillhörighet de vill ha. Naturligtvis kan 
det vara svårt även för en elev att själv välja grupp men utefter vår studie tycks så inte vara 
fallet. Eleverna har som det verkar så pass god självkännedom att val av grupp inte är något 
betungande. Vid nivågruppering bör detta enligt oss inte få vara ett problem. Eleverna måste 
känna att de kan byta grupp om de känner att de gjort ett felaktigt val. En elev som valt en 
mindre avancerad grupp måste kunna byta om hon/han känner att hon/han utvecklats och 
känner att det krävs en högre svårighetsgrad för att fortsätta utvecklingen på en positiv kurva. 
På samma sätt är det viktigt för en elev som valt för svår grupp att veta att det går att byta till 
en lättare om undervisningen ligger på en nivå som ligger över hennes/hans proximala zon. På 
skolan vi undersökt vet eleverna att de kan byta grupp om de vill. Eric är återigen ett bra 
exempel. För att dela upp en årskull så att den blir totalt homogen skulle det leda till många 
grupper med få elever i varje. Delas en årskull in i två grupper kommer de fortfarande vara 
heterogena till en viss grad. Så är även fallet på skolan i undersökningen. I grupp 1 finns 
elever som alltid varit intresserade av idrott samtidigt som det finns elever som inte alls tycker 
om ämnet men ändå går i den mer avancerade gruppen. Likaså går det elever i grupp 2 som 
ligger på olika nivå. Som exempel tar Frida upp att när det är fysiska lekar eller idrotter på 
lektionerna kan pojkarna ofta bli lite för hårdhänta (5.2.2). Att skapa homogena grupper på en 
kommunal skola är svårt men delar man upp årskullarna i två grupper är de ändå mer 
homogena än en grupp. Tyvärr tycks detta problem finnas på skolan i undersökningen. 
Undervisningen som grupp 2 får ligger på en nivå där de inte får den stimulans som krävs för 
att väcka ett intresse hos eleverna. Skolor som anammar nivågrupperingar, oavsett inom vilket 
ämne, måste vara noga med att de inte låter dessa elever komma ännu längre efter i 
undervisningen. De kommer aldrig att komma ikapp eleverna i de mer avancerade grupperna 
genom att arbeta långsammare. Vi anser att man måste lägga upp undervisningen så att den 
fortfarande lever upp till läroplaner och betygskriterier. Eleverna i grupp 1 medger att de 
känner att lärarna har högra krav på dem än de elever som går i grupp 2. Så är också fallet. 
Det går inte att undgå att en lärare har högre satta mål för elever som strävar efter högsta 
betyg. Men oavsett om en klass är nivågrupperad eller inte kommer lärare ha högre krav på de 
eleverna som strävar efter högsta betyg. Att elever som vill ha bra betyg känner viss stress är 
inget man kan skylla nivågrupperingar för. Men det är även viktigt att lärarna i dessa grupper 
låter eleverna sträva efter de betyg de själva vill. Bara för att eleven går i en mer avancerad 
grupp behöver det inte betyda att hon/han ska klara av kraven för MVG.  
Enligt Wallby, Carlsson och Nyström (2001) kan nivågruppering i skolan leda till att elever i 
den mindre avancerade gruppen får en negativ självkänsla och självbild. Men eleverna vi 
intervjuat säger sig inte ha påverkats negativt av nivågrupperingen. Elevens möjlighet att själv 
välja i vilken grupp hon/han ämnar gå i neutraliserar till viss del risken för att eleverna känner 
att det finns en statusskillnad mellan grupperna. Dock medger några av eleverna i grupp 1 att 
de till en början kanske såg ner en aning på eleverna i grupp 2 men de var även noga med att 
poängtera att detta ganska omgående gick över och att det inte längre fanns någon som helst 
statusskillnad på eleverna i de olika grupperna.  
 
6.5 Slutord 
  
Carlgren (2006) visar att individualiseringen har funnits med sedan den första läroplanen såg 
dagens ljus. Trots detta så har den enligt Österlind (1998) inte riktigt börjat anammas förrän  
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de under slutet av 90-talet. Det krävs naturligtvis mycket arbete för att konvertera en skola 
som tidigare inte haft en utpräglad individualiserad profil. Detta kan vara en anledning till att 
det tidigare inte gjorts så många ansträngningar för att individualisera skolan. Det tar för 
mycket planering och i dagens skola finns det ingen tid åt att starta upp en helt ny 
organisation. Prioriteringarna ligger på annat. Skolan vi undersökt har gjort ett gott försök i 
våra ögon. De har tagit sitt ansvar och gett eleverna eget ansvar för sina idrottsstudier. Risken 
med att efter mycket hårt jobb äntligen se ett resultat är att man gärna slappnar av och känner 
sig nöjd. Skolan kräver att man hela tiden fortsätter vara kritisk och utveckla sina 
arbetsmetoder. Känslan är att på skolan vi undersökt blivit lite bekväma och börjat släppa 
kvalitén på undervisningen, speciellt i den mindre avancerade gruppen. För att skolan ska 
fortsätta föra utvecklingen framåt krävs att de är uppmärksamma och fortsätter finna lösningar 
för att ge varje unik individ den utbildning hon/han behöver för att i sin tur ges möjligheten att 
utveckla det samhälle hon/han så småningom kommer ut i.  
 
6.6 Förslag på for tsatt forskning   
 
Vi har forskat kring vad ett fåtal elever ansåg om nivågrupperingen. Studiens resultat var 
mycket intressanta och eleverna gav oss intressant information. Att gå vidare i forskningsyfte 
skulle vara väldigt intressant för att få en större bredd och få fler elever att delta i studien. Det 
finns även ett forskningsintresse att se vad lärarna anser om nivågrupperingen, i ett ytterligare 
steg vore det intressant att forska kring uppfattningar hos elever och lärare på skolor där de 
inte tillämpar denna nivågruppering. Nivågruppering är en form av individualisering. I 
forskning med fokus på individualisering vore det också intressant att undersöka hur olika 
skolor arbetar med individualisering, då det finns många olika varianter. 
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8. Bilagor  
 
8.1 Bilaga A 
 
Frågemall till intervjuguide 
 

• Vad anser du om denna typ av gruppering? Jämför med innan ni gjorde denna 
gruppering, alltså i år 7. Varför? Vad är skillanden? 

 
• På vilket sätt har din syn på Idrott och Hälsa förändrats efter grupperingen? Vad och 

varför? 
 

• Hur har din syn på dig själv ändrats efter grupperingens införande? Vad beror det på 
tror du? Som person, elev, kamrat,  

 
• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med grupperingen? Vad beror dessa på? 

Varför? 
 

• Vilket mål har du med idrottsundervisningen? Betyg, ha kul, motion och hälsa osv. 
Har mål och inställning förändrats sedan år 7?  

 
• Anser du att du får det stöd du behöver från läraren i undervisningen? 
 
• Har någon annan haft inverkan på ditt val av grupp än dig själv? Föräldrar, kompisar, 

lärare, lokaler.  
 

• Tror du att Idrottsläraren har samma förväntningar och krav på grupp 1 som på grupp 
2? Andra elever? Varför?  

 
• Kan du som går i grupp 1 känna att de i grupp 2 ser på grupp 1 på något speciellt sätt? 

Vad och varför? 
 

• Kan du som går i grupp 2 känna att de i grupp 1 ser på grupp 2 på något speciellt sätt? 
Vad och varför? 
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8.2 Bilaga B 
 
Brev till vårdnadshavare 
 
Bäste vårdnadshavare till ________________________________ 
 
Vi är två lärarstuderande som läser sista terminen på lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 
Vi skall under denna termin skriva examensarbete och vi har valt att lägga fokus på 
xxxxxxxxskolan. Studien kommer att behandla den nivågruppering som anammas inom 
ämnet Idrott och Hälsa. Med anledning av att eleverna har möjligheten att själva välja dessa 
grupper finns det ett kunskapsintresse av att undersöka grunderna till dessa val.  
Vi kommer att genomföra intervjustudier med eleverna. För att det skall vara möjligt att 
genomföra dessa intervjuer krävs ett godkännande från dig som vårdnadshavare, då eleven ej 
är myndig.  
 
Dessa intervjuer är konfidentiella och frivilliga. I det färdiga resultatet kommer eleverna få 
fiktiva namn för att säkerställa att deras identitet är skyddad.  
 
Den färdiga undersökningen kommer att vara en offentlig handling. 
 
Kryssa i det alternativ ni väljer 

  Ja, mitt barn får deltaga i intervjustudien 

 Nej, mitt barn får inte deltaga i intervjustudien 

 
Lämna brevet med er underskrift i medföljande kuvert till er son/dotter och be dem ta med 
intyget till skolan, lämnas till Idrott och Hälsa-läraren senast onsdag (07-11-07). 
 
 
 
_________________________  ______________________ 
 
Underskrift    Namnförtydligande 
 
 
_________________________  ______________________ 
 
Underskrift    Namnförtydligande 
 
 
För mer information eller funderingar, kontakta oss på: 
 
Daniel Ljunggren:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx.se xxx-xxxxxx 
Magnus Nilsson:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx.se xxx-xxxxxx 
Vår handledare på Högskolan är Berit Nordqvist,  xxxxxxx.se  xxx-xxxxx  
 
Med vänliga hälsningar 
Daniel och Magnus  
 


