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ABSTRAKT 

Pia Berg & Catrin Dower 
 

Individualisering i matematik 

En studie om matematikundervisningens individualisering, f-6, i jämförelse med Lpo 94. 

 

Individualisation of mathematics 

This is a study about individualisation, of mathematics, in the early years. 
Antal sidor: 40 

Syftet med vår studie var att se om lärarna i år f - 6 i sin matematikundervisning följde de 

intentioner som Lpo 94   ger angående individualisering. Vi ville även se vilken innebörd ordet 

individualisering hade för olika lärare och om de ansåg att det fanns några svårigheter med att 

individualisera sin matematikundervisning. För att få svar på våra frågeställningar gjorde vi fyra 

intervjuer och en enkätundersökning med lärare på åtta olika skolor i södra Sverige. 

Enkätundersökningen byggde vi utifrån svaren vi fått från våra intervjuer för att få bekräftelse 

på om åsikterna var gällande för flertalet lärare. Vi redovisar vad tidigare forskning säger om 

kunskap, inlärning och individualisering. Vi definierar ordet individualisering och talar om 

vilka riktlinjer som Lpo 94 ger angående detta. Resultatet visar att de flesta lärare försöker följa 

intentionerna i Lpo 94 men att det finns svårigheter som gör att de inte lyckas anpassa 

undervisningen för den enskilde individen. Många lärare använder fortfarande samma läromedel 

till samtliga elever och hastighetsindividualiserar sin undervisning. 
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1. Inledning 
Vi är två lärarstuderande som intresserat oss för individualisering i matematik. Vår avsikt med 

denna forskning är att undersöka hur individualisering i matematikundervisning, enligt Lpo 

94, efterlevs i praktiken i år f-6. Följer lärarna de riktlinjer som finns för individualisering i 

sin matematikundervisning? Vi vill även undersöka hur ordet individualisering tolkas av olika 

lärare, samt vilka metoder och arbetssätt som används i praktiken för att individualisera. 

Orsaken till att vi anser detta ämne vara relevant är de upplevelser vi fått från vår VFU praktik 

och från våra egna arbetsplatser (skolor). Vi upplever att ordet individualisering tolkas väldigt 

olika av lärarna vilket då påverkar planeringen och valet av metoder i 

matematikundervisningen. När vi i vår forskning använder termen lärare så inkluderar det 

grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Med undervisning menar vi här hur 

lärarna grundar sitt val av arbetssätt och metoder, samt om de tar hänsyn till elevernas 

kunskaper, erfarenheter och olika sätt att lära. 

 

Det framgår klart och tydligt att intentionerna i vår läroplan, Lpo 94, är att undervisningen 

skall styras efter elevernas och elevgruppens behov och förutsättningar. Detta ska även vara 

utgångspunkten för vilket arbetssätt läraren väljer. Att elever lär på olika sätt och har olika 

kunskaper och erfarenheter med sig skall läraren också beakta. Utifrån våra erfarenheter från 

skolans värld anser vi att det inte är så självklart att matematikundervisningen svarar upp till 

riktlinjerna i Lpo 94. Vi vill även undersöka vilka svårigheter lärarna upplever att det finns 

med att individualisera enligt Lpo 94. Denna fråga ansåg Jessica Dahlblom och Helena Falck 

i sin forskning ”Individualisering i matematik” (2005) vara värd att undersöka. De hade själva 

missat att ta med frågan i sin enkätundersökning därför väljer vi nu att undersöka den i vår 

forskning. Vi upplever själva att tidsfaktorn, i många fall, spelar en stor roll när det gäller 

möjligheterna att individualisera. Att ta reda på elevernas förkunskaper samt göra en 

individualiserad planering utifrån detta är ett tidskrävande arbete. Många lärare verkar även 

ha svårt att individualisera pga. stora klasser och för få resurser. Om våra egna upplevelser 

stämmer med praktiken får vi svar på i denna undersökning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur olika lärare tolkar innebörden av ordet 

individualisering. Utifrån dessa tolkningar vill vi även undersöka hur de enskilda lärarna 

genomför matematikundervisningen i år f-6 samt om de följer intentionerna i Lpo 94. Vi vill 

även få svar på vilka svårigheter som finns för dem som inte anser sig kunna genomföra en 

individualiserad undervisning. Vårt syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

 

•Vilken innebörd har ordet individualisering för olika lärare? 

• Hur ser matematikundervisningen, ut? Är den individualiserad enligt Lpo 94? 

• Finns det svårigheter med att individualisera undervisningen i matematik? Vilka är i så fall 

svårigheterna? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt innehåller en begreppsförklaring. Vidare behandlas tidigare forskning kring 

kunskap, inlärning och individualisering. Vi definierar ordet individualisering samt vilka 

riktlinjer Lpo 94 ger om individualisering i undervisningen.  

 

3.1 Begreppsförklaring 
Ordet individualisera betyder ”framhäva eller utforma det individuella, särprägla” och 

individuell betyder ”utmärkande för en individ, säregen, personlig”  (Prismas nya 

uppslagsbok 1995 s. 309). När vi i vår forskning använder termen lärare så inkluderar det 

grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Med undervisning menar vi här hur 

lärarna grundar sitt val av arbetssätt och metoder, samt om de tar hänsyn till elevernas 

kunskaper, erfarenheter och olika sätt att lära.  

  

3.2 Tidigare projekt 
Enligt Skolverkets ”Elevgrupperingar” (2001) så finns det ingen samlad uppfattning om hur 

matematikundervisningen är organiserad ute i skolorna. Man kan inte hänvisa till någon 

statistik eller något resultat som kan tala om detta. Det pågår ständigt olika utvecklingsarbeten 

men dessa är oftast lokala och ger ingen större bild över hur läget i övriga skolor är. Ett av få 

större svenska utvecklingsarbeten som gjorts är IMU ”Individualiserad Matematik 

Undervisning” 1964 – 1972, (Skolverket 2001). Projektet innebar att man skulle tillverka ett 

individualiserat läromedel och att man även skulle undersöka effekterna av arbetet med 

materialet. IMU var ett stort projekt där 12000 elever var inblandade. Läromedlet som 

arbetades fram var självinstruerande och eleverna skulle kunna arbeta individuellt helt i egen 

takt s.k. hastighetsindividualisering. Detta arbetssätt innebar att man ständigt behövde 

dokumentera elevernas resultat vilket i sig tog väldigt mycket tid från läraren. Man prövade 

då att organisera eleverna i storklasser, årskursblandat, där man hade två lärare och en 

assistent. Tanken var att läraren vid behov skulle kunna ta en liten grupp med sig för 

diskussion eller genomgång, utan att de övriga skulle bli lämnade själva. Metoden som 

byggde på hastighetsindividualisering blev accepterad av både elever och lärare. Men, mot 

slutet ansåg både elever och lärare att individualiseringen gick för långt. Det blev för få 

tillfällen för gruppdiskussioner och genomgångar. Eleverna förlorade möjligheterna till 

samverkan och fick istället jobba väldigt isolerat. Det positiva med resultatet var att 

läromedlen förbättrades och man insåg att det inte går att konstruera något helt 

 3



 

självinstruerande material ”läraren kommer alltid att behövas” (Skolverket 2001 s. 122). 

GEM-projektet är ett annat projekt, det genomfördes mellan åren 1979 - 1987. Detta projekt 

handlade om elevgrupperingar i Engelska och matematik. Här delades eleverna in i olika 

nivågrupper. I matematiken kunde eleverna delas in med utgångstanken att elever lär på olika 

sätt. En grupp kunde t.ex. bestå av elever som behövde arbeta med mer laborativt material. 

Lärarna var efteråt nöjda med nivågrupperingarna, de ansåg att ”det var lättare att anpassa 

undervisningen till den enskilde individens behov” (Skolverket 2001 s. 124). 

 

3.3 Kunskaps- och inlärningsteorier    
Behaviorismen har under en stor del av 1900-talet varit den dominerande inlärningsteorin i 

skolan. Ända fram till 1980-talet ansåg man att alla barn skulle behandlas och lära sig på 

samma sätt. Läraren skulle genom katederundervisning föra över kunskap till eleverna, som 

sågs som passiva mottagare, Bergström (2001).  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En likvärdig utbildning innebär inte 

att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan utbildningen aldrig göras lika föra alla. (Lpo 94 s. 6).  

 

När Lpo 94 kom så blev det tydligt att det inte längre kunde fungera med den 

förmedlingspedagogik som länge hade varit gällande i våra skolor menar Bergström (2001). 

Som Magne uttrycker det så innehåller denna läroplan riktlinjer ”som försiktigt styr skolan på 

förändrad kurs i matematik”( Magne 1994 s. 39). Bergström instämmer med Magne när hon 

påstår att med nu gällande läroplan framgår det att läraren ska möta elevers olika behov, att 

barn lär på olika sätt, och att undervisningen måste individualiseras och utgå ifrån varje elevs 

behov. Skolverket (2003) delar dessa åsikter och skriver att Lpo 94 bygger på en kunskapssyn 

där man tar avstånd från undervisning i form av förmedling av kunskap från lärare till elev. I 

stället trycker man på att det är eleven själv som ska vara aktiv och på så sätt nå kunskap. 

Engström (1998) tror att det också är så att lärarna vill förändra det traditionella arbetssätt 

som råder i skolan till ett arbetssätt som sätter elevernas eget lärande i centrum. 

 

På ett tidigt 1900-tal utvecklades den psykodynamiska människosynen. Här var Sigmund 

Freud en av pionjärerna. Denna teori bygger på att känslor och behov är de grundläggande 
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faktorerna i människans liv. Ett exempel på hur den psykodynamiska människosynen kom att 

påverka undervisningen är konstruktivismen. Inom matematikdidaktiken övergick man från 

den behavioristiska till den konstruktivistiska kunskapssynen under 1950-60 talet. 

Kunskapssynen har sedan varierat under åren, Magne (1994). Enligt Engström så har den 

konstruktivistiska kunskapssynen åter tagit över inom matematikdidaktiken idag. Likaså 

poängterar han att vår läroplan är skriven utifrån denna teori, (Gran 1998). Konstruktivismen 

skiljer sig från behaviorismen genom att denna teori bygger på att kunskap inte kan överföras 

från en människa till en annan. Tvärtom så menar man att eleven ska skaffa sin kunskap själv 

genom en aktiv och skapande process, (Malmer & Adler 1996). Sjöström skriver att eleverna 

själva måste vara aktiva, inte bara för att förstå matematiken utan också för att lära sig att lära, 

( Gran 1998). I och med detta så förflyttas fokus från läraren till eleven i lärandeprocessen 

menar han.  

 
     En konstruktivistisk undervisning 

• utgår från en uppfattning att eleven använder sig av det han/hon redan vet för att utveckla personligt me   

nings bärande lösningar, 

• stimulerar eleverna till att reflektera över sina matematiska aktiviteter 

• kännetecknas av ett stort inslag av laborativa aktiviteter som möjliggör för eleverna att konstruera sin egen 

matematik, 

• ger ett stort utrymme åt gruppdiskussioner, som låter eleverna byta sina uppfattningar mot andras, utvecklar 

elevernas förmåga att motivera och bestyrka sina idéer, 

• ser lärandet som en problemlösande aktivitet, där elevernas egna frågeställningar och sätt att formulera 

problem ges ett stort utrymme, 

• förankras i elevernas verklighet, inte i påhittade situationer, 

• ger eleverna möjligheter att bygga upp sin egen matematik; matematiska symboler och algoritmer bygger 

på de som eleverna spontant utvecklar och formaliseras efterhand, 

• betonar kreativa aktiviteter som tillåter eleverna att utveckla sina möjligheter i stället för att producera ett 

givet svar, 

• presenterar problemlösande aktiviteter som är öppna, som stimulerar till att arbeta fram olika lösningar, 

• ser matematik som en kulturell och social yttring. ( Engström 1998 s. 12)  

 

Enligt Engström har Piaget haft stor betydelse för att konstruktivismen har fått en så ledande 

ställning inom matematikdidaktiken, (Gran 1998). Piaget har haft stor betydelse för att 

konstruktivismen har fått en så ledande ställning inom matematikdidaktiken. ”Matematisk 

kunskap är inget som kan ges till barn. De utvecklar själva sina föreställningar om 

matematiska objekt och begrepp genom reflektion när de är engagerade i matematiska 
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aktiviteter” citat av Engström (Gran 1998 s.27). Han ansåg att kunskap utvecklas ur våra 

erfarenheter och genom våra handlingar.  Piaget ägnade mycket forskning kring barns 

tänkande, hur kunskap är möjlig och hur kunskap kan utvecklas. Detta försökte han förklara 

genom att beskriva barns kunnande i olika nivåer, (Engström 1998). Piaget menade att man 

måste låta individen få anstränga sig för att lära sig det nya. Innehållet ska ligga på en högre 

nivå än utvecklingen, (Imsen 2000). Mognad, erfarenhet, socialt samspel och självreglering är 

de faktorer som Piaget menar påverkar den kognitiva utvecklingen. Konstruktivismen är ”en 

filosofisk teori om kunskap och lärande” enligt Engström (Gran 1998 s.24). Den kan delas in i 

olika grenar, (Magne 1994): 

 

• Biopsykologiska konstruktivismen, inom denna gren utgår man från barnpsykologisk  

   forskning. 

• Radikal konstruktivismen, här utgår man ifrån hur individen konstruerar verkligheten. 

• Social konstruktivismen, här utgår man ifrån hur gruppvisa konstruktioner uppstår ur en  

   gemenskap.   

 

När det gäller den radikala konstruktivismen menar man att det i mötet med omgivningen 

uppstår en konflikt eller ett motstånd. Det är när denna konflikt uppstår som nyfikenheten 

vaknar och inlärningen sker. ”Det är på vägen från en tankestruktur till en annan som 

inlärningen sker” (Gran1998 s.19). Enligt Bauersfeld har den radikalkonstruktivistiska teorin, 

att allt konstruerande som är betydelsefullt i vår värld är individuellt, fått ett erkännande de 

senaste årtiondena, (Engström 1998). Det är alltså individen själv som genom en aktiv och 

skapande process konstruerar verkligheten, (Malmer 2002). Detta är enligt Bauersfeld en av 

de viktigaste insikterna om undervisningens förutsättningar. I stället för att försöka föra över 

kunskap från lärare till elev i klassrummen skall dessa i stället vara en stimulerande 

inlärningsmiljö för eget lärande.  

 

Inom den sociala konstruktivismen finns det olika inriktningar. Dessa skiljer sig åt beroende 

på om de är individualistiska eller sociala i sin inriktning. En annan skillnad är om de är 

baserade på Piagets eller Vygotskijs teorier. Sovjetisk psykologi tillsammans med filosofi och 

sociologi är grunden för Vygotskijs teorier. Enligt denna teori så sker inlärningen och 

utvecklingen genom samspel, då oftast i ett socialt samspel, (Engström 1998).  Vygotskijs 

teorier har präglats av följande punkter, (Imsen 2000).  
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• Vårt sätt att tänka påverkas av våra levnadsvillkor och vår omgivning. 

• Bruket av mentala och tekniska redskap kan hjälpa människan att förbättra sina levnads- 

   villkor. 

• Man kommer längre genom samarbete, dvs. kollektiva processer.  

 

Individens förståelse, inlärning samt utveckling är oförutsägbart och kan enligt Vygotskij inte 

planeras på förhand (Imsen 2000). Men för att inlärning ska ske bör undervisningen läggas på 

en sådan nivå att det finns en utmaning för varje elev. Undervisningen ska ligga på högre nivå 

än elevens utveckling, men ändå på en nivå som ska vara möjlig att nå. ”Innehållet kan 

stegras några gånger innan allt faller på plats för eleven och en utveckling sker” (Imsen, 2000 

s. 191). 

 

3.4 Olika inlärningsstilar 
Skolverket (2003) skriver att elever och elevgrupper reagerar olika på liknande 

undervisningssituationer. I skolverkets studie fann man att de undervisningssituationer där 

flest elever uttryckte lust att lära var när både elever och lärare var engagerade. I dessa 

undervisningssituationer använde lärarna sig också av varierande arbetsformer och innehåll. 

Det fanns utrymme för både känsla, tanke och upptäckarglädje och eleverna arbetade både 

individuellt och i grupp. Detta arbetssätt motsvarar intentionerna i Lpo 94, där vi kan läsa att 

skolan skall sträva efter att varje elev: 

 
utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

utvecklar sitt eget sätt att lära, 

tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, 

lär sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. (Lpo 94 s. 9) 

 

Enligt Bergström (2001) forskas det ständigt på hur inlärning går till. Idag är dock de flesta 

forskare överens om att vi behöver både visuella (se), auditiva (höra) och kinestetiskt taktila 

(känna) upplevelser vid inlärningssituationer. Bergström menar att som individer skiljer vi oss 

dock åt, när det gäller val av upplevelseform, när vi ska möta ny kunskap. Enligt Gardners 

teori beror detta på att vi som individer har olika begåvningsprofil, (Armstrong 1994). 

Gardner menar att det finns minst sju intelligenser dvs. begåvningar. Dessa finns i olika stor 

utsträckning hos olika individer. Gardner delar in de sju intelligenserna i följande områden. 
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• lingvistisk intelligens: förmåga att använda språket, muntligt och skriftligt 

• logisk matematisk intelligens: förmåga att använda siffror ändamålsenligt  

• spatial intelligens: förmåga att uppfatta den visuella spatiala världen exakt 

• kroppslig - kinestetisk intelligens: förmåga och skicklighet att använda hela kroppen  

   för att uttrycka tankar och känslor. 

• musikalisk intelligens: förmåga att uppfatta, urskilja, omforma och uttrycka olika sorters  

   musik. 

• interpersonell intelligens: förmåga att uppfatta och urskilja skillnader och förändringar i  

   humör, avsikter, bevekelsegrunder och känslor hos andra människor.  

  ( Armstrong 1998 s. 12) 
 

Redan som små börjar barnen visa särskilda anlag för vissa intelligenser och när de kommer 

till skolan har de redan utvecklat inlärningsmetoder där någon av intelligenserna dominerar, 

(Armstrong 1994). Dahlgren (1995) menar att det är skolans uppgift att ta reda på vilka 

intelligenser som är dominerande hos den enskilde eleven och utnyttja sig av denna vetskap i 

inlärningssituationer. Detta håller Bergström (2001) med om och poängterar att utifrån denna 

kunskap och med Lpo 94 i ryggen skall läraren tillsammans med eleven planera 

undervisningens innehåll och arbetssätt. Gode (1977) i sin tur skriver att om elever misslyckas 

med matematiken i skolan behöver det inte bero på elevens oförmåga, utan kan lika väl bero 

på den arbetsmetod som läraren har använt. Därför är det viktigt att presentera nya moment på 

olika sätt för att det ska passa de enskilda eleverna menar han.  

 

3.5 Individualisering av matematikundervisningen 
Individuellt arbete är inte detsamma som ett individualiserat arbetssätt. Vid individualiserat 

arbetssätt tar man hänsyn till elevernas olikheter men vid individuellt arbete så har eleverna 

samma uppgifter men jobbar enskilt, (Skolverket 2003). Eftersom undervisningen ska 

anpassas till elevers olika förutsättningar kan den inte göras lika för alla. ”Formen för 

inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, 

relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel” (Skolverket 2003 s.30).  Undervisningen har 

enligt Skolverket (2003) sällan varit individualiserad på så sätt att man har tagit hänsyn till 

elevers olika behov. I stället har den bestått av enskilt arbete, där man till stor del har arbetat 

med samma innehåll, kanske med olika svårighetsgrad och i olika takt. Magne håller med och 

säger att gemensamma genomgångar och därefter enskilt räknande, med många likartade 

uppgifter, inom ett och samma område är en variant av behaviorismen, (Gran 1998). Det kan 
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då inte räknas som en individualiserad undervisning menar Magne. Men enligt Skolverket 

(2001) kan individualisering vara att eleverna jobbar enskilt med samma läromedel och i sin 

egen takt. Barn behöver olika tid för att lära sig en och samma sak menar man.  Detta kallas 

hastighetsindividualisering. Man måste dock enligt Skolverket vara vaksam över att inte leda 

långsamma elever förbi vissa moment så de missar viktiga delar av matematikinnehållet. När 

eleverna har olika arbetsuppgifter kan det innebära olika läromedel, fördjupningsuppgifter el 

dylikt. I Lpo 94 finns det ett minsta gemensamt uppnåendemål dit alla elever ska nå. I 

åldersintegrerade grupper, där övergången mellan årskurserna inte är markerad, fungerar det 

bäst att låta eleverna arbeta i sin egen takt, (Dahlgren (1995). Bakhtin menar även att man i 

individanpassad undervisning måste se och utvärdera samspelet mellan elev och lärare, 

(Imsen 2000). Dahlgren skriver också att när eleverna ges kunskapsprov bör hänsyn tas till 

varje elevs arbetstakt och inte ge alla elever prov samtidigt. Dessa tankegångar stämmer väl 

överens med Malmers (2002) som säger att man inte kan låta en hel klass arbeta med en 

gemensam lärobok, utan lärobok ska väljas efter elevernas olika förutsättningar. Hon säger 

även att val av stoff och undervisningsmetod måste varieras efter varje elevs behov, (Malmer 

& Adler 1996). När läraren ska planera sin undervisning i matematik menar Malmer att det är 

viktigt att formulera följande frågor för sig själv: 

 
- Vilka mål vill jag uppnå? 

- Vilka moment anser jag ska bli föremål för undervisningen? 

- Vilka inlärningsbetingelser har jag att ta hänsyn till? 

- Vilket arbetssätt och vilka arbetsformer väljer jag?    (Malmer & Adler 1996 s.56) 

 

Alla elever måste få känna att de lyckas och har en möjlighet att nå uppsatta mål. Likaså 

måste alla känna att de blir bejakade och accepterade. För att tillgodose elevernas allsidiga 

utveckling bör läraren inte bara se på det matematiska stoffet när hon/han planerar 

undervisningen, utan också på vilka metoder och aktiviteter man tänker använda. I en sådan 

planering måste man utgå både ifrån kunskap, den logiska förmågan samt hela elevens 

utveckling, (Gode 1977). 
 

Undervisningen ska vara väl strukturerad och det ska finnas en planerad inlärningsgång. Finns 

detta, menar Gode (1977), att eleverna kan arbeta med olika moment i en genomtänkt 

ordning. Utgångspunkten för detta ska vara elevens intresse, förmåga och kunskap. Malmer 

(1996) håller med att under dessa förhållanden kan eleven känna både motivation, uppleva 

lust och glädje, samt inse att matematik är ett ämne som de kan ha glädje av i livet. Optimalt 
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så skulle varje elev ha sin egen kursplanering som kompletteras och förändras kontinuerligt 

beroende på elevens utveckling, anser Gode. Han påpekar också att läroboken endast ska 

användas för att den planerade undervisningen skall underlättas. Men enligt Malmer (2002) är 

det ofta tvärtom. Läroboken används på grund av att lärarna inte känner sig så säkra att de 

vågar planera undervisningen själva. I läroplanen står det att läraren skall: 

 
     utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

stimulera och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. 

(Lpo 94 s. 12) 

 

Enligt Gran (1998) så har utvecklingen i matematikundervisningen än så länge blivit en 

individualisering på lärarens villkor. Läraren har bestämt vad eleven behöver och i den 

framtida utvecklingen bör det vara tvärtom anser han. 

 

Skolan och läraren skall anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar säger 

Lpo 94. Dahlgen översätter förutsättningar med ”det som satt före” (Dahlgren 1995 s.8). Han 

menar att det är lärarens uppgift att ta reda på vad som ”satt före” hos den enskilde eleven och 

relatera detta till skolans mål.  Därefter ska läraren i samarbete med eleven skapa individuella 

arbetsuppgifter. Liknande tankar har Gran (1998) när han skriver att läraren skall fungera som 

en dialogpartner, där eleven själv ska komma underfund med sina inlärningsbehov. Fejde i sin 

tur påstår att om läraren utgick ifrån elevernas egna begrepp i undervisningen, skulle det vara 

ovanligt att de lämnade skolan utan att ha klarat matematikundervisningen, (Gran 1998). 

Även Malmer (2002) anser att det är viktigt att läraren möter eleverna på deras egen nivå och 

utgår ifrån deras verklighet i undervisningen. Hon menar samtidigt att det behövs bra 

diagnoser så att läraren med hjälp av dem kan ta reda på var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt. Hon observerar hur eleverna löser uppgifter och utgår utifrån detta när hon 

gör en bedömning om deras kunskapsnivå. Hon poängterar även att hänsyn måste tas till 

elevernas förutsättningar både ur en psykologisk samt social synvinkel, (Malmer 2002). I 

detta får hon medhåll av Skolverket (2001) som menar att det finns många olika faktorer som 

påverkar elevens prestation. Motivation, social och kulturell bakgrund, ambition, intresse och 

begåvning samt vad läraren använder för arbetsmetod nämns som exempel.  
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En lärare som lever upp till intentionerna i Lpo 94 bedriver enligt Skolverket (2003) en 

anpassad undervisning efter elevernas behov. De kan presentera stoff med olika metoder och 

strategier som passar eleven eller elevgruppen. Enligt Gode (1977) bör undervisningen 

planeras på olika nivåer. Den ska bygga utifrån en basnivå där man utgår ifrån det 

verklighetsnära och konkreta. Dessutom ska man ha en eller två fördjupningskurser, där man 

utvecklar det konkreta till abstrakt tänkande, samt en låg- prestationsnivå. Han poängterar att 

det är viktigt att man beaktar att ingen elev ska befinna sig på en bestämd nivå under hela 

skoltiden utan att det kan variera. Målet måste vara att alla får en gemensam grund av 

matematiska kunskaper och färdigheter.  

 

Ett annat ord som uppkommer i samband med att anpassa undervisningen är differentiering. 

”Differentiering används för att beteckna att undervisning utformas olika för olika elever.” 

(Skolverket 2001 s.36). Man strävar efter att undervisningen ska passa den enskildes 

förutsättningar och möjligheter på bästa sätt. En form av differentiering kan vara 

individualisering. Men många lärare känner att de sällan räcker till, enligt Skolverket, när det 

gäller att individualisera. 
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4. Metod  
I detta avsnitt beskrivs vilken metod vi har valt till vår studie. Validiteten och reliabiliteten 

med denna metod diskuteras. Även hur vi gått tillväga för att stärka validiteten och 

reliabiliteten i vår undersökning. Till sist beskrivs hur urvalsgruppen ser ut och hur den har 

valts samt genomförandet av undersökningen.  

 

4.1 Val av metod. 
För att verkligen få kvalitativa och kvantitativa svar på det vi har för avsikt att undersöka har 

vi valt både intervjuer och enkäter. Enligt Ejvegård (2003) är dessa metoder de vanligaste då 

man vill ta reda på vad personer har för åsikter, hur de tänker, tycker och uppfattar olika 

saker. Det vanligaste är att man, när man kombinerar dessa två metoder, börjar med 

enkätundersökningen för att sedan gå vidare med djupintervjuer. Vi har valt att göra tvärtom, 

på grund av att vi med enkätundersökningen vill undersöka om de synpunkter som vi har fått 

fram genom intervjuerna är gällande för ett större antal lärare. Genom att vi kan jämföra dessa 

mätinstrument kan vi dessutom pröva validiteten i vår undersökning, (Ejvegård 2003). 

Validitet handlar om huruvida man undersöker, observerar eller mäter det man har för avsikt 

att undersöka, (Bryman 2002). För att öka tillförlitligheten ytterligare låter vi en 

provrespondent både intervjuas och svara på enkäten. Enkätsvaret finns dock inte med i 

redovisningen. En person har även fått genomföra en provenkät för att enkäten ska bli så bra 

utformad som möjligt. Denna finns inte med i redovisningen. 

 

Observationer är också en tänkbar metod för vår undersökning. Denna metod skulle vi kunna 

kombinera med både intervju och enkätundersökning. I samband med intervjuer skulle vi då 

observera om intervjusvaren stämde överens med verkligheten. Tillsammans med enkäter 

skulle vi kunna se om resultatet var gällande för ett större antal lärare. På grund av begränsat 

tidsutrymme, samt att de metoder som är utarbetade för observationer av klassrumsprocesser 

ofta är komplicerade, enligt Johansson & Svedner (2004), väljer vi dock enbart 

kombinationen intervjuer och enkätundersökning. 

 

Intervjuer väljer vi för att få en mer djupgående förståelse för i vilken utsträckning 

individualisering inom matematiken sker. Även för att få veta vilka metoder pedagogerna valt 

i sin undervisning samt svårigheterna som kan upplevas med individualiseringen. Enligt 

Johansson & Svedner (2004) är kvalitativa intervjuer att föredra när man vill förstå en lärares 
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syn på undervisning, målsättning och planering. I en kvalitativ intervju är endast 

frågeområdena bestämda i förväg. Därför har vi valt låg standardisering av intervjuerna, 

endast tre s.k. temafrågor har används ( se bil.1 ). Detta möjliggör att vi kan ställa följdfrågor, 

speciellt lämpade för varje intervjutillfälle, för att få svar på det vi undersöker. På så sätt ökar 

både reliabiliteten och även validiteten av undersökningen. Då vi önskar att varje respondent 

ska svara så utförligt som möjligt, ge uttryck för sina personliga åsikter och ställningstagande 

är det viktigt att hålla intervjun ostrukturerad enligt Johanson & Svedner (2004). Detta ger 

maximalt svarsutrymme för den intervjuade. En ostrukturerad intervju innehåller öppna frågor 

utan fasta svarsalternativ. Låg grad av standardisering kombinerat med låg grad av 

strukturering lämpar sig till ”intervjuer där man önskar göra en kvalitativ analys av 

resultaten” (Patel & Davidson 1994 s.62).  

 

För att inga ”reliabilitetsbrister” (Johansson & Svedner 2004 s. 69) ska uppstå vid 

intervjuerna så har vi valt att en och samma person genomför dessa. På detta sätt kan 

intervjuerna ske under så liknande förutsättningar som möjligt. Tillförlitligheten blir i detta 

fall i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga. För att återge intervjuerna så korrekt som 

möjligt spelas de in på band och transkriberas sedan direkt efter varje intervjutillfälle. 

Fördelen med bandinspelning är att det som sagts under intervjun finns ordagrant bevarat. En 

nackdel kan vara att respondenten känner sig hämmad av bandspelaren, vilket kan resultera i 

att svaren inte blir så utförliga som man önskat. Efter transkriberingen av intervjuerna så 

återkommer vi till respondenten för att se om vi tolkat svaren korrekt, även detta för att öka 

reliabiliteten på mätningen. Validiteten kan påverkas av att vi inte helt säkert vet om 

respondenten är helt sanningsenlig. För att öka validiteten här är intervjuaren väl förberedd 

när respondenten kommer. På detta sätt skapas ett förtroende och respondenten är mer 

benägen att ge uttömmande svar enligt Ejvegård (2003). 

 

Med utgångspunkt från svaren i våra intervjuer gör vi sedan en kvantitativ enkätundersökning 

(bilaga 3). Enkäter passar när det är lätt att formulera fasta svarsalternativ till 

frågeställningarna. Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att enkäterna är väl genomarbetade, 

snygga, åskådliga och enkelt utformade för att minska bortfallet. Enligt Patel & Davidson 

(1994) är det också viktigt att man inte ställer för många frågor, vilket kan leda till att 

personerna inte bryr sig om att svara. Vår enkät är uppbyggd med få lättformulerade frågor, 

som är enkla att besvara. De flesta frågorna har fasta svarsalternativ. Genom denna 

uppbyggnad på enkäten ökar reliabiliteten, (Patel & Davidsson (1994). Enkäter är enligt 
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Ejvegård (2003) ett mindre tidskrävande sätt att samla in svar till undersökningen än vad t.ex. 

intervjuer är. Bearbetningen är också mindre tidskrävande eftersom svaren redan är skriftliga 

och på så sätt lättare att jämföra med varandra. Denna uppfattning delas inte av Johansson & 

Svedner (2004) som säger att enkäter är den mest kunskaps – och arbetskrävandemetoden av 

de vanligast förekommande.  

 

4.2 Urval 
4.2.1 Intervjuer 

Fyra lärare, bland kollegor och genom kontakter, tillfrågades om de skulle vilja medverka i 

vår undersökning genom att låta sig intervjuas. Dessa valdes utifrån att vi ville intervjua lärare 

som undervisade olika åldrar mellan år f-5. De kallas här för lärare A, B, C och D. Samtliga 

lärare arbetar på kommunala skolor i södra Sverige. Tre av lärarna arbetar på skolor med 

åldersintegrerad undervisning och en arbetar på en skola med åldershomogen undervisning.  

 

Lärare A är en kvinna på 39 år. Hon utbildade sig till lågstadielärare 1987 och därefter till 

montessorilärare. Hon har undervisat i år f-5 på olika platser i södra Sverige. Nu arbetar hon i 

år f-1 och ansvarar för matematikundervisningen i år 1.  

 

Lärare B är en kvinna på 55 år. Hon utbildade sig till lågstadielärare 1971. Arbetade sedan på 

dagis i 10 år och vistades därefter utomlands till slutet på 90-talet. De senaste fem åren har 

hon arbetat som lärare i år f-2. Nu arbetar hon i år 2 och är ansvarig för 

matematikundervisningen men arbetar tillsammans med en förskollärare och en 

fritidspedagog.  

 

Lärare C är en kvinna på 52 år. Hon utbildade sig till lågstadielärare 1981 och har sedan dess 

undervisat på olika skolor i södra Sverige. Hon har undervisat i år f-4. Nu arbetar hon i år 4-5 

och ansvarar för matematiken i år 4. 
 

Lärare D är en kvinna på 52 år. Hon utbildade sig till lärare i Schweiz år 1977. Hennes 

lärarutbildning riktade sig mot år 1-5. Hon arbetar nu i en 4-5:a och ansvarar för matematiken 

i båda årskurserna. 
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4.2.2 Enkät 

Vi lämnade ut enkäterna på åtta olika skolor i södra Sverige. Orsakerna till att vi valde just 

dessa skolor berodde på olika anledningar, antingen att vi jobbade där eller hade kontakter på 

skolan. Skolorna representerar både åldershomogena- och åldersintegrerade klasser. Valet 

berodde även på att skolorna låg nära eller på vår egen hemort. De flesta som svarade på 

enkäten var grundskollärare. Av samtliga 53 lärare så var det 30 som arbetade och 

undervisade elever på lågstadiet, 18 på mellanstadiet, tre på integrerat låg- och mellanstadium 

och två som ej lämnade svar på denna fråga. Respondenterna var övervägande kvinnor. Totalt 

var det 47 kvinnor, fyra män och två som ej lämnade svar. Åldrarna var skiftande men 60 % 

av lärarna var över 51 år. 

 
4.3 Genomförande och bearbetning 
4.3.1 Intervjuer 

Vi började med att genomföra intervjuerna. Till intervjuerna blev respondenterna personligen 

tillfrågade om de ville medverka i undersökningen. De blev vid detta tillfälle också 

informerade om syftet med undersökningen samt vilka temafrågor vi skulle ställa och att vi 

önskade göra en bandinspelning av intervjun. Vi upplyste också om att respondenterna när 

som helst kunde avbryta sin delaktighet, samt att allt insamlat material skulle behandlas 

konfidentiellt och förstöras när studien var slutförd. Alla tillfrågade svarade ja till medverkan 

och accepterade bandinspelningen. En respondent upplevde det till en början lite störande att 

bandspelaren var på. Men vid förfrågan om hon ville att intervjuaren skulle stänga av den sa 

hon att det gick bra och kunde snart koppla bort den. För att förvissa oss om att vårt 

tillvägagångssätt med s.k. temafrågor skulle fungera och ge svar på våra frågeställningar 

gjordes först en provintervju. Då vi fann att vi genom denna intervju fick svar på våra 

frågeställningar så satte vi igång på allvar. 

 

De tillfrågade respondenterna hälsades välkomna till intervjuarens skola. Alla intervjuer 

genomfördes på eftermiddagstid och de tog mellan 40-60 minuter att genomföra. Ett litet 

grupprum, där vi fick sitta ostörda, var förberett och där fanns en bandspelare.  Två av 

respondenterna hade förberett sig och skrivet ner det de ville berätta. De andra två kom mer 

oförberedda till intervjun. Innan intervjuerna startade blev respondenterna på nytt informerade 

om syftet med undersökningen, att deras medverkan behandlades konfidentiellt samt att de 

när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi pratade lite smått innan själva intervjun skulle 

starta för att respondenterna skulle känna sig bekväma i situationen. Intervjuerna byggde på 
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våra tre temafrågor och utifrån svaren på dessa gavs följdfrågor. Dessa började ofta med 

”Har?” eller ”Hur?”. Vid några tillfällen gjorde intervjuaren en sammanställning s.k. spegling 

av vad som sagts för att försäkra sig om att hon hade uppfattat svaren rätt. Efter avslutad 

intervju tackades respondenterna och upplystes om att de skulle få ta del av och godkänna den 

transkriberade intervjun innan den användes till undersökningen.  

 

4.3.2 Enkäter 

Vi lämnade ut enkäterna personligt eller via kontaktperson som distribuerade dem vidare. Det 

lämnades totalt ut ca 110 enkäter. På två av skolorna distribuerades ca 50 enkäter via mail 

från rektorn. Av dessa fick vi tio svar.  På de andra skolorna distribuerades ca 60 färdigt 

kopierade enkäter som kontaktpersonen eller de själva fick direkt i handen av oss. Av dessa 

fick vi 43 svar. Tillsammans med enkäterna lämnades ett informationsblad (bilaga 2) ut där vi 

presenterade oss och beskrev syftet med vår undersökning. På informationsbladet stod det 

även att enkäten riktades till de lärare som hade någon form av matematikundervisning i 

skolan. Respondenterna fick ca två veckor på sig att besvara enkäten. Det tog ca fyra veckor 

innan vi fått in tillräckligt många enkätsvar för ett bra underlag, vi hade då fått in 53 stycken. 

Några skolor skickade de ifyllda enkäterna direkt tillbaka till oss, två av dem i frankerat 

kuvert som vi lämnat ut. På tre skolor åkte vi ut och hämtade upp enkäterna själva. Orsakerna 

till ett stort bortfall beror, tror vi, på att enkäterna som distribuerades via mail ca 50 stycken 

gick ut till all pedagogisk personal på skolorna, men det var enbart de som undervisade i 

matematik som fick svara. Det gällde även de enkäter som delades ut i handen till 

kontaktperson. Ca 40 av dessa enkäter gick också ut till all pedagogisk personal. Orsak till 

bortfall kan också vara att det fanns två öppna frågor som vi ville att respondenterna skriftligt 

skulle svara på med egna ord. Dessa frågor blir mer tidskrävande och kan då enligt Bryman 

(2002) vara anledningen till att man väljer bort att svara på enkäten. Enligt Bryman så är 60 – 

70 % enkätsvar ”acceptabelt”. Eftersom ca 90 enkäter gick ut till all pedagogisk personal men 

det bara var ca 50 som hade någon form av matematikundervisning så blir den egentliga 

summan utdelade enkäter till rätt respondenter istället ca 70 stycken. Detta innebär att vi fick 

76 % enkätsvar, vilket då enligt Bryman är ”bra”. 

 

Vid bearbetningen av enkätsvaren så utgick vi ifrån de riktlinjer som Bryman (2002) och 

Patel & Davidsson (1994) ger. Svaren på de två öppna frågorna lästes om och om igen tills 

mönster kunde urskiljas. Svaren delades då in i kategorier som man kunde fördela samtliga 

svar i. Detta kallas induktivt arbetssätt enligt Bryman (2002). För att redovisa fyra frågor med 
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fasta svarsalternativ, samt en öppen fråga, använde vi stolpdiagram som redovisar antalet. 

Detta passar bäst när man ska redovisa diskret variabel då ”variabeln enbart kan anta vissa 

värden på skalan och inte några värden mellan dessa”, (Patel & Davidsson 1994 s. 95). Till en 

fast fråga användes cirkeldiagram. 
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5. Resultat  
Här redovisar vi svar från intervjuer och enkäter under respektive frågeställning. 
 
 
5.1 Vilken innebörd har ordet individualisering för olika lärare? 
Under denna rubrik redovisas de olika lärarnas tolkningar av ordet Individualisering. 

 

Y axeln på alla diagram redovisar antalet och X axeln redovisar de olika svaren som lärarna 

givit. I alla diagram, utom till enkätfråga 3 och 6a, så har lärarna fått svara med flera olika 

svarsalternativ. Hur många alternativ de valt att skriva har skiftat bland alla lärare och frågor. 

 

5.1.1 Intervjuredovisning 

Att Individualisering innebär att man ska anpassa undervisningen efter varje elevs 

utvecklingsnivå, både kunskapsmässigt och socialt var en uppfattning som delades av både 

lärare A, C och av lärare D. Lärare B tolkar individualisering på så sätt att eleverna ” får gå 

framåt och arbeta i sin egen takt”.  

Två lärare, C och D, nämnde också att man ska anpassa olika inlärningsstilar till olika elever.  
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5.1.2 Enkätredovisning 
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Enkätfråga 1. Vad betyder ordet individualisering för dig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et var två respondenter som inte gav något svar. Under övriga förklaringar så har enskilda 

spondenter givit förklaringar som ingen annan gjort. De har skrivit bl.a. att med 

dividualisering så menar man att läraren skall ha ”koll” på vad varje elev kan, man skall ge 

ersonligt riktad handledning till individen, individen skall utvecklas i samförstånd med mål i 

urs- och läroplaner, man ska stimulera elevernas ”självverksamhet” och individens tankar 

kall lyftas fram och reflekteras över, individen skall få uppleva ett ”meningsfullt lärande”, 

an bör ta hänsyn till elevers olika sätt att vara och inte låta dem tävla. 
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5.1.3 Sammanfattning 

ammanfattningsvis så tolkade hälften av respondenterna ordet individualisering på det sätt 

om Lpo 94 ger riktlinjer om dvs. att man ska ta hänsyn till individens utvecklings- och 

unskapsnivå samt att de får utvecklas utefter sina egna förutsättningar och förmåga. Flertalet 

spondenterna skrev även att man skulle ta hänsyn till individens behov, tidigare erfarenheter 

ch att de ska få utvecklas i sin egen takt. I stort sett alla respondenter formulerade sig med 

ågot av dessa ord för att förklara individualisering. Samtliga intervjurespondenter var 

edvetna om att eleverna lär på olika sätt. Det var dock få av enkätrespondenterna som skrev 

tt man skulle ta hänsyn till elevernas olika sätt att lära, intresse, tänkande och stimuleras till 

tt använda hela sin förmåga. 

.2 Hur ser matematikundervisningen ut?  
nder denna rubrik redovisas hur de olika lärarna går tillväga för att finna elevernas 

tvecklingsnivå. Samt hur de genomför matematikundervisningen och om de olika lärarna tar 

änsyn till att olika lär bäst på olika sätt. 

.2.1 Intervjuredovisning 

ärare A och C har följt sina elever från förskoleklassen och har ”efter hand” bildat sig en 

 uppfattning om barnens 

eterar jag en del av vad förskolläraren arbetat med 

uppgifter, t.ex. om fingrarna används, vad som tar lång tid osv. 

S

s

k

re

o

n

m

a

a
 

5
U

u

h

 

5

L

uppfattning om elevernas utvecklingsnivå. Lärare B har delvis följt eleverna men i 

förskoleklassen har det varit en förskollärare som har haft ansvaret för matematiken. Vid 

överlämnandet till år 1 fick då lärare B en muntlig genomgång av förskolläraren om var 

eleverna befann sig utvecklingsmässigt. Hon försöker sedan planera undervisningen utifrån 

denna nivå. Men säger hon: 
 

Jag försöker börja där förskolläraren slutat, men ibland vill jag bilda mig en

utvecklingsnivå och då rep

 

Lärare D tog över matematikundervisningen i år 2-3  och har sedan följt dem till år 4-5. För 

att bilda sig en uppfattning om elevernas kunskapsutveckling använde hon sig av de 

gemensamma mattestunderna då man pratar och arbetar med praktiskt matematik. Här kan 

hon se vad de olika eleverna kan menar hon. Detta arbetssätt delas av samtliga lärare. En 

lärare uttrycker det så här: 
 

När vi pratar matte kan jag få reda på hur barnet tänker. Jag kan också observera hur han eller hon löser olika 
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Känner lärarna sig ändå osäkra på vad någon elev kan eller inte kan så försöker man ”sitta 

ner” med den enskilde eleven och ”prata matte”. På detta sätt upplever de att de får bättre koll 

å elevernas kunskapsnivå. Dessutom används skriftliga diagnoser av de flesta lärare. Dessa 

tt moment men också för att avgöra på 

.2.2 Enkätredovisning 

 av följande metoder använder du för att undersöka vilken 

På denna fråga gav samtliga 53 respondenter svar. Det var åtta respondenter som beskriver att 

de  eller intervjuar eleverna för att veta 

ärare B, C och D använder sig av mattebok. Lärare C och D använder en lärobok som är 

nivåindelad. Alla elever arbetar först med basnivån. Denna ska alla kunna. Därefter görs en 

p

används både för att testa om eleverna har förstått e

vilken svårighetsgrad eleverna ska arbeta i läroboken. En lärare uttryckte att hon dessutom 

använde sig av muntliga diagnoser. 

 

5

Enkätfråga 3. Vilket/vilka

kunskapsnivå dina elever befinner sig på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 även använder sig av annan metod. Tre har samtal

vilken kunskapsnivå de ligger på. Två använder dataprogram där man kan se staplar och tider 

för arbetet eleverna gör. Två ser elevernas kunskapsnivå genom att själva låta dem rätta och 

analysera de fel de gör.  En lärare använder sig av workshop med ett material som heter ”Så 

här tänker jag lösa ma-problemet. Finns det andra sätt?”   

 

5.2.3 Intervjuredovisning 

L
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skriftlig diagnos och utifrån den och samtal mellan elev och lärare bestäms vilken nivå eleven 

re D tycker att det är viktigt att klassen hålls 

samman och att man fördjupar sig istället för att jobba vidare i nästa kapitel.  Lärare C säger 

att hon till största delen använder mattebok på grund av ett gemensamt beslut på skolan att 

man från år 2 ska använda sig av lärobok. Hon känner dock att boken tar mycket av tiden för 

matematikundervisningen och att det är svårt att hinna med praktiskt arbete, laborationer, 

problemlösningar och annat ”matteprat”. Hon undervisar nu i år 4 och tycker ändå att den 

lärobok som de använder nu är bättre uppbyggd än den som de hade i år 2-3. I boken i år 2-3 

skulle eleverna skriva direkt i läroboken och det gjorde att läraren ansåg att det var svårt att 

hoppa över sidor i boken.  Hon säger:  
 

     Eftersom matteböcker är dyra kändes det som att barnen skulle arbeta i den. 

 

I nuvarande bok där eleverna skriver i häften kan man välja lite mer vad de ska arbeta med 

menar hon. Hon skulle dock gärna se att matteboken tog ett mindre utrymme och att man i 

tället använde sig av annat material som finns på skolan. T.ex. Malmers ROS pärmar och 

ndra Individualiseringspärmar med undervisningsförslag och kopieringsunderlag. De har 

ckså köpt in olika kort för färdighetsträning och problemlösning. En viss tvekan känner hon 

ock till att lämna matteboken helt, åtminstone i år 4 - 5. Genom att följa matteboken vet 

raren att eleverna får gå igenom det som behövs för att nå målen i år 5, menar hon. Lärare D 

cker att det som finns i matteboken är viktigt, att boken täcker det eleverna bör arbeta med. 

on känner också en trygghet i att de som har gjort matteboken kanske har mer kunskap i 

atematik än vad hon själv har. På så sätt vet hon att eleverna får arbeta med det som är 

iktigt. Lärare B är mycket nöjd med sin mattebok och följer den från pärm till pärm. Lärare 

ehöver extra hjälp. Lärare A är nöjd 

ed sitt upplägg och säger: 
 

sedan ska arbeta vidare på. För de elever som arbetar snabbt finns det sedan extra uppgifter 

där de kan fördjupa sig inom området. Lära

s

a

o

d

lä

ty

H

m

v

A använder sig inte av någon mattebok alls. Hon har arbetat fram ett eget pärmsystem som 

innehåller stenciler, spel och arbete på datorn bl.a. Inför varje ny elevgrupp ändrar hon på 

detaljer i materialet utifrån deras behov. Varje arbetsområde finns organiserat i egna pärmar. 

Det finns delar som alla elever måste jobba med t.ex. taluppfattningen. Alla jobbar i sin egen 

takt och när de har lärt sig hur systemet är upplagt blir de till stor del självgående. Detta 

möjliggör att lärare A kan ägna mer tid åt de elever som b

m
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Om jag märker att ett barn behöver mer träning inom ett arbetsområde kan jag enkelt lägga till fler 

fter den gemensamma stunden arbetar eleverna vidare på egen hand, i sin egen takt och 

arbetsuppgifter och är barnet duktigt och snabbt, förstår det de håller på med kan jag stryka uppgifter eller 

låta barnet gå vidare till nästa pärm. 

 

Lärarna försöker bedriva en undervisning som är anpassad till elevernas kunskapsnivå. De 

använder sig av samma struktur på undervisningen till alla elever och de lärare som använder 

lärobok använder samma bok till alla elever.  

 

Gemensamt är att alla börjar sin mattelektion med gemensamt arbete. Det kan vara en 

introduktion av nytt moment eller matteprat och praktiska övningar. Under dessa stunder kan 

lärarna variera svårighetsgraden på frågorna eller uppgifterna som ges till de olika eleverna.  

Lärare A säger: 

 
     Jag tycker det är viktigt att barnen får diskutera och argumentera med varandra och att alla är med i detta. 

 

E

ibland på sin egen nivå. Lärare A använder sig en hel del av par- eller grupparbete. Detta är 

något som de andra lärarna skulle vilja använda mer av i sin undervisning än vad de gör idag.  

Lärare C och D har ett tillfälle i veckan då de arbetar utan mattebok. Då arbetar de praktiskt, 

t.ex. väger, mäter osv. Man har även problemlösning och annat matteprat. Lärare B har 

tillsammans med förskollärare och fritidspedagog nivågrupperat eleverna utifrån deras 

utvecklingsnivå. Lärare B arbetar med de elever som är på den lägsta kunskapsnivån. Här 

måste man arbeta mycket praktiskt och konkret menar hon. De håller ihop grupperna och 

försöker även hålla samma kapiteltakt i de olika grupperna. Ibland hinner inte lärare B:s 

grupp med, hon säger: 

 
     Jag får hålla mina barn lite längre för att alla moment ska sitta 

 

För de elever som är snabba har det köpts in ytterligare läromedel att arbeta vidare med. Lärare B har även 

arbetat med mattestationer. Planeringen till dessa gjordes av arbetslaget och utgångspunkten var läroplanens 

riktlinjer och skolans gemensamma bearbetning av dessa. Med mattestationerna ville man att eleverna skulle få 

arbeta kreativt, praktiskt och individualiserat.   
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5.2.4 Enkätredovisning 

Enkätfråga 4. Vilket/vilka av följande arbetssätt använder du om/när du 

dividualiserar din matematikundervisning? 

 

 

 

 och man måste kunna ta det i handen för att 

kunna förstå. Man ska arbeta med många olika material innan man skriver matte. Även för de äldre barnen 

in
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Här gav samtliga 53 respondenter svar. De sex respondenter som har redovisat ett annat

arbetssätt som komplement beskriver olika sätt. Det kan vara att eleverna får en egen 

veckoplanering med egna mål, men att man alltid har gemensamma genomgångar i samma 

läromedel i början. Ett sätt är att ge personlig handledning. Någon skriver att de använder mer 

och blandat konkret material. Någon lärare delar upp sin åldersintegrerade grupp i 

åldershomogena grupper tillfälligt för att träna ”ålderstypiska” mål. En annan lärare gör 

grupperingar av sina elever med strävan efter deras olikheter. 

 

5.2.5 Intervjuredovisning 

Lärare A, B och D använder sig av mycket konkret material i sin undervisning. Lärare D 

säger: 
 

Matte är något man måste kunna begripa. Man ska kunna se

ska man arbeta med konkret material. 
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Lärare C använder också 

Matematikboken 41,4 %

Praktiskt/konkret arbete 19,2 %

Gemensamma genomgångar 14,2 %

Annat läromedel 9,7 %

Pararbete 7 %

Grupparbete 6,2 %

Annan metod 2,3 %

 

 

 

 

 

 

 

konkret material men det blir mest för att tydliggöra för någon elev, 

e eleverna.  

5.2.6 Enkätredovisning 

Enkätfråga 2. Hur stor del (procentuellt) av matematikundervisningen använder du 

någon eller några av följande metoder under en vecka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 53 respondenterna svarat ofullständigt, dessa är därför inte med 

i matematikundervisningen så var det fyra som använde datorn och tre använde sig av 

pel och pussel. Andra enskilda exempel på metoder var individuellt arbete med den enskilda 

ele

ind

 

 

som inte har förstått ett moment. Samtliga lärare uttrycker att det är viktigt att använda 

konkret material i undervisningen även för de äldr
 

 

På denna fråga hade 10 av d

i redovisningen här ovan. Totalt redovisas här 43 svar. Av de 2,3 % som använde sig av annan 

metod 

s

ven vid starten av varje nytt moment. Även egna tankar och förslag till matte prat, 

ividuell inlärning av multiplikationstabellen, genomgångar i mindre grupper och 

med bildintegrering. ”SKAPANDE MATEMATIK” 



 

5.2.7 Intervjuredovisning 

Att olika barn lär sig bäst på olika sätt är samtliga lärare medvetna om. Lärare A säger att hon 

försöker plocka in olika arbetssätt när de jobbar i grupp eller individuellt. Det ska finnas en 

landning av taktilt material, arbete vid datorn, skrivuppgifter och spel att spela etc. Men 

. Jag tror att små barn behöver utveckla 

alla sina sinnen och att man kanske ska specialisera sig och välja lärstil när man blir äldre i så fall. 

 

Lärare C säger att hon tänker på detta mindre och mindre. Hon upplever att när eleverna var 

yngre fanns det mer tid för detta.  

 

När barnen är små känns det som om jag är mycket mer fri att kunna titta på barnen, prata med dem och   

kunna ge dem olika redskap osv. 

 

 Lärare B säger att i förskoleklassen kopplade man rörelse till inlärning och senare har man 

arbetat i mattestationer där olika arbetssätt förekommit.  

 

5.2.8 Enkätredovisning 

Enkätfråga 6a) Tar du i din undervisning hänsyn till att dina elever har olika sätt att 

lära? 

Här svarade 52 respondenter att de tog hänsyn till detta. Den som svarade nej menade att hon 

inte hade tid att ta hänsyn till alla olika individers lärstilar. 

 

nkätfråga 6b) Kan du beskriva hur? 

å denna fråga fick vi 30 svar på hur lärarna gör för att ta hänsyn till elevers olika sätt att lära 

ig. Av 53 respondenter talar 20 om individens olika sinnen d.v.s. att en del lär mer auditivt 

öra), visuellt (se) eller taktilt (känsel). De anpassar undervisningen då genom att låta 

leverna: sjunga, rabbla ramsor, rörelser som att hoppa och klappa i rytm, rita och skriva mm. 

v dessa 20 så skriver 8 att de låter eleverna få använda flera olika sinnen vid genomgångar 

ch arbete samt att de varierar dessa. Fem lärare låter alla elever pröva på olika sätt att lära. 

em beskriver att de försöker ge dem möjlighet att välja olika/bästa sätt/metod som passar 

en enskilda individen bäst. Två följer elevernas lärstilsanalyser. 

ågra skriver att de tar hänsyn till individens olika inlärningssätt genom att anpassa miljön: 

b

säger hon: 
 

Jag låter inte barnen specialisera sig på en lärstil som de lär bäst på

E

P

s

(h

e

A

o

F

d

 

N
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• Skapar avskärmningar 

• Gör egen myshörna 

• Eleven kan få eget arbetsrum 

• Eleven får använda hörselskydd 

• Anpassar arbetsmaterialet utefter den enskilda individen 

n 

r eleverna arbeta i grupper eller i par. 

Vi

Av a sätt att 

 att de sedan utgår ifrån elevens sätt att tänka i 

matematikundervisningen.  

 

5.

ammanfattningsvis så använder intervjurespondenterna olika former av matteprat för att 

 diagnoser och här visar enkäten att 

et är den vanligaste metoden hos lärarna. Däremot så var det ingen av 

m använde sig av observationer, men det gjorde flertalet lärare som 

dervisar de äldre eleverna, var i det nivåindelade läromedlet som eleven skall börja. 

• Eleven får lyssna på musik 

• Eleven kan få ligga ned 

 

Några skriver att de i sin undervisning tar hänsyn till elevens olika sätt att lära genom att: 

 

• Ge eleverna olika läxor 

• Ge eleverna olika läromedel 

• Individuell instruktio

• Instruktion i mindre grupper 

• Läser ma-tal högt för de auditiva 

• Använder mycket konkret material i arbetet och på genomgångar 

• Låte

 

dare skriver tio av respondenterna att de samtalar och diskuterar matematik med eleverna. 

 dessa tio så skriver sex att de lyfter olika strategier och visar på att det finns olik

tänka. Två frågar hur eleverna tänker när de löser en uppgift/problem så att de reflekterar över 

sitt eget lärande. Två skriver

2.9 Sammanfattning  

S

finna elevernas utvecklingsnivå. Denna metod, visar även enkäten, är vanligt förekommande. 

Intervju respondenterna använder sig också av skriftliga

d

intervjurespondenterna so

svarade på enkäten. Utefter vilken nivå eleverna ligger på anpassar intervjurespondenterna, 

som un
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Tre av fyra använder samma matematikbok till eleverna. Detta var även den mest använda 

metod enligt enkätundersökningen. Den användes av 41,4 % av lärarna. Många av 

nkätrespondenterna använder sig av praktiskt/konkret arbete samt gemensamma 

isning. Flertalet respondenter använde sig av 

.3 Svårigheter med att individualisera matematikundervisningen. 
tt 

dividualisera matematikundervisningen. 

 

5.3 n

Sam a mer tid för varje elev för att kunna ta reda på var alla  

elev  Även där man arbetar i halvklass upplevs tiden vara 

ett d  här:  

 
Tiden är ett hinder trots att vi har det så bra. Jag har ju oftast halvklass i matte. Samtidigt skulle jag vilja sitta 

täthet skulle skapa mer tid för den enskilde eleven menar lärare B. Hon menar 

också att hennes egen kunskap inte räcker till. Det var så länge sedan hon gick sin utbildning 

och u ildning. Även lärare A tar upp bristande kompetens som 

ett d  och C känner att kollegorna 

kan skapa svårigheter när det gäller planeringen av undervisningen. Lärare C uttrycker det så 

här

 
J k  andra tycker och säger.  

D

e

genomgångar i sin matematikunderv

hastighetsindividualisering, lite fler än hälften av nivågruppering. Nästan samtliga av 

enkätrespondenterna tar i sin undervisning hänsyn till att eleverna har olika sätt att lära sig på 

dvs att en del lär mer auditivt, visuellt eller taktilt. De anpassar undervisningen genom att låta 

eleverna sjunga, rabbla ramsor, göra rörelser som att hoppa och klappa i rytm, rita och skriva 

mm dvs alla får pröva olika sätt och använda olika sinnen. En del skriver om att de anpassar 

miljön med hänsyn till individens inlärningssätt genom att skapa avskärmningar, använda 

hörselskydd och lyssna på musik mm.  

 

5
Här redovisas de svårigheter eller hinder som de olika lärarna upplever när det gäller a

in

.1 I tervjuredovisning 

tliga lärare upplever att de vill h

er befinner  sig utvecklingsmässigt. 

hin er. Lärare A uttrycker det så

mer med barnen en och en eller två och två men det hinner jag inte. 

 

Ökad lärar

 sk lle behöva mer kompetensutb

hin er, om hon skulle arbeta med äldre elever igen. Lärare B

: 

ag änner mig inte riktigt fri att lägga upp min undervisning. Jag påverkas av vad de

et är för mycket som styr runt omkring mig. 
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För lärare B beror svårigheterna på att hennes kollegor inte har behörighet att undervisa i 

matematik och saknar på så sätt kunskaper vilket gör att de känner sig otrygga. De vågar av 

denna anledning inte :  

 
     låta de duktiga barnen gå framåt i sin egen takt. 

matteboken som ett hinder. All tid går till matteboken menar hon.  

 

 
 

 

Lärare C upplever även 

Den fasta timplanen och schemaläggningen kan hon också uppleva som svårigheter. En del 

barn behöver mer tid för att nå målen i matte och kanske klarar sig med mindre tid i svenska 

t.ex.   

 

Eleverna kan skapa svårigheter menar lärare D: 

 
Det finns ju en hel del barn som behöver hjälp hela tiden för att kunna arbeta. Sitter man inte med dem så 

springer de iväg. Detta är ett stort problem tycker jag. Barnen är inte självständiga. De har svårt att bara sitt 

ner och göra något självständigt. 
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.3.2 Enkätredovisning 

 av följande alternativ upplever du som en svårighet för dig 

 

v de 53 respondenter som gjorde enkäten så var det en som ansåg att det inte fanns några 

ånga elever i klassen, utgör ett hinder för att individualisera. En tredje talar om att det tar tid 

t skapa möjligheter för olika inlärningsstilar. 

ndersökningen. De alternativ som upplevdes som de allra största svårigheterna var i 

torleksordning: tiden, resurser, lokaler och schematiska hinder. Överlägset största 

 

5

Enkätfråga 5. Vilket/vilka

när du ska individualisera din matematikundervisning? 

 

 

A

svårigheter med att individualisera matematikundervisningen. Av de tre som skrev annat 

alternativ så menar en respondent att hon saknar närvaron av en specialpedagog, eftersom hon 

har många speciella elever i klassen. En annan skriver att elevers olika behov, och att de är så 

m

att bygga upp ett organiserat material och at

 

5.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så visades att de svårigheter som intervjurespondenterna hade med att 

individualisera sin undervisning var gällande även för flertalet lärare vilket visades genom 

enkätu

s

svårigheten var tiden. 



 

6. Analys 
.1 Vilken innebörd har ordet individualisera för olika lärare?  
en definition som dominerade hos respondenterna var att individualisera betyder att man ska 

 hänsyn till och anpassa undervisningen efter varje elevs utvecklingsnivå både 

unskapsmässigt och socialt. Dessa tankar stämmer väl överens med Malmers (2002) som 

oängterar vikten av att möta eleverna på deras egen nivå och utgå ifrån deras verklighet i en 

dividualiserad undervisning. Även hon menar att hänsyn måste tas till elevernas 

rutsättningar både ur en psykologisk samt social synvinkel.  

tt man ska ta hänsyn till att olika elever lär bäst på olika sätt nämndes också. Dessa åsikter 

nner stöd hos Gardner som menar att olika intelligenser dominerar hos olika individer och 

dan när eleverna börjar skolan har de utvecklat olika metoder för sin inlärning, (Armstrong  

994).  Enligt Bergström (2001) forskas det ständigt på hur inlärning går till. Hon säger att 

ag är de flesta forskare överens om att vi behöver både visuella, auditiva och kinestetiskt 

ktila upplevelser när vi möter ny kunskap. 

ånga lärare som tyckte att individualisering innebär att 

nämnde just det. Forskare har olika åsikter om detta. I Skolverkets rapport (2003) skriver man 

att individuell arbetsform inte är detsamma som individualiserad undervisning. Det räcker inte 

med att eleverna får arbeta i sin egen takt, det ska vara arbetsuppgifter anpassade till de olika 

eleverna också för att det ska vara en individualiserad undervisning skriver man. Samtidigt 

säger Skolverket (2001) att olika elever behöver olika tid för att lära sig en och samma sak. 

Skolverket menar då att individualisering kan vara att eleverna jobbar enskilt i sin egen takt 

och med samma läromedel. Detta kallas då för hastighetsindividualisering. Bland 

enkätrespondenterna nämndes även t.ex. att man ska ta hänsyn till elevernas intresse, 

förutsättningar och behov. Dessa definitioner kommer igen i Lpo 94  som t.ex. säger att 

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 s.6). 

 

6.2 Hur ser matematikundervisningen ut? Följer den riktlinjerna i Lpo 94? 
Undervisningen präglades av individuellt arbete i ”matteboken” hos de allra flesta lärarna. 

Detta kan bero på att många lärare inte vågar lita på sin egen förmåga att själva planera 

undervisningen Malmer (2002). Av intervjurespondenterna användes överlag samma bok till 
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Bland enkätrespondenterna var det m

eleverna ska få arbeta i sin egen takt. Det var dock bara en av intervjurespondenterna som 
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alla elever. Det kan man enligt Malmer (2002) inte göra i en individualiserad undervisning. 

Läraren måste välja lärobok efter elevernas förutsättningar. De äldre eleverna hade böcker 

som var nivåindelade. Tillsammans med läraren valde då eleven lämplig nivå. Här fungerar 

läraren som en dialogpartner vilket de också ska enligt både Gode (1977) och Gran (1998). 

Gode menar vidare att eleven och läraren tillsammans ska ta fram elevanpassade 

arbetsuppgifter i en individualiserad undervisning. En av de intervjuade lärarna hade arbetat 

fram ett eget material som eleverna använde i stället för mattebok. Arbetsgången och 

materialet var det samma för alla elever, men de fick arbeta i sin egen takt. Detta 

överensstämmer delvis med Godes syn på hur undervisningen ska vara upplagd. Han menar 

att eleverna ska kunna arbeta efter en genomtänkt strukturerad planering. Utgångsläget ska, i 

en individualiserad undervisning, vara elevernas intresse, förutsättningar och kunskapsnivå 

menar han. Den intervjuade läraren hade samlat materialet i pärmar och tyckte det var lätt att 

variera uppgifterna efter elevernas kunskapsnivå. Hon kunde lägga till eller ta bort uppgifter 

allt efter behov. Arbetssättet varierade också i uppgifterna för att det skulle passa alla elever. 

Detta överensstämmer väl med riktlinjerna i Lpo94. 

emensamt för alla intervjurespondenter var att de oftast inledde sin matematiklektion med 

emensamt matteprat och praktiska övningar. Här skulle eleverna vara aktiva, diskutera och 

båda 

ndersökningsgrupperna. Bland de intervjuade lärarna önskade man att det fanns mer tid till 

2001) säger att många lärare upplever att de inte hinner eller räcker 

grupparbete. De andra intervjurespondenterna uttryckte att de hade 

lldeles för litet inslag av par- och grupparbete. Även hos enkätrespondenterna var det en liten 

del av undervisningstiden som ägnades åt detta. Undervisningen stämde inte riktigt med den 

konstruktivistiska kunskapssynen. Denna kunskapssyn säger att det ska finnas stort utrymme 

 

G

g

argumentera med varandra framhöll lärarna. Detta arbetssätt stämmer, enligt Engström, väl 

överens med intentionerna i Lpo 94, vilken är skriven utifrån den konstruktivistiska 

kunskapssynen, (Gran 1998). Lpo 94 säger att eleven ska nå kunskap genom egen aktivitet, 

stimulera eleverna till reflektion över sina matematiska aktiviteter samt ha ett stort inslag av 

laborativa och problemlösande aktiviteter. Dock användes endast en liten del av 

undervisningstiden till laborativt arbete eller till problemlösning hos 

u

detta. Även Skolverket (

till. 

 

Efter det gemensamma arbetet fick eleverna arbeta individuellt i sina matteböcker hos de 

flesta lärarna. Hos den lärare som hade eget arbetsmaterial förekom det både individuellt 

arbete samt par- och 

a
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för pararbete och gruppdiskussioner samt att eleverna ska kunna byta sina uppfattningar med 

dent nämnde dock muntliga 

iagnoser. Malmer (1990) beskriver hur hon tar reda på elevernas kunskapsnivå genom att 

apitel, arbeta i sin egen takt hos alla intervjuade 

rare. Hastighetsindividualisering var även bland lärarna i enkätgruppen ett mycket vanligt 

ästan alla enkätrespondenter svarade att de använde sig av individanpassade uppgifter. Men 

varandra enligt Engström (1998).  

 

Alla intervjurespondenter ansåg sig kunna bilda sig en uppfattning om elevernas 

kunskapsnivå under de gemensamma mattestunderna då man pratar och arbetar med praktisk 

matematik. Bland enkätrespondenterna användes observationer i stor utsträckning. Vi tolkar 

här att respondenterna menar samma sak när de uttrycker observation och matteprat. Skriftliga 

diagnoser används av de flesta respondenterna och bland enkätrespondenterna var det även 

vanligt med muntliga diagnoser. Endast en intervjurespon

d

observera när eleverna en och en får lösa uppgifter. Som hjälp till detta behövs det bra och 

tillförlitliga diagnoser. Kunskap om elevernas utvecklingsnivå är nödvändig för att läraren ska 

kunna planera undervisningen menar Malmer. Hon får stöd av läroplanen som säger: 

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” ( Lpo 94 s. 6).  

 

Eleverna fick, inom ett arbetsområde eller k

lä

arbetssätt. Bortsett från en av de intervjuade lärarna så tyckte intervjurespondenterna att det 

var viktigt att man höll samman gruppen. För de elever som arbetade snabbt fanns det annat 

fördjupningsmaterial att arbeta vidare i. I ” Individualiserad Matematik Undervisning”, 

projekt mellan 1964 – 1972, arbetade man med hastighetsindividualisering. Där fick eleverna 

arbeta helt individuellt med självinstruerande material. Lärare och elever kom dock fram till 

att detta arbetssätt innebar för lite gemensamma aktiviteter och för stor kunskapsspridning 

skriver Skolverket (2001). Intervjurespondenten som arbetade med nivågruppering fick ibland 

”hålla mina barn lite längre” för de behövde mer tid än eleverna i de andra grupperna. Enligt 

Lpo 94 ska man anpassa undervisningen utifrån elevernas behov samt ta ett särskilt ansvar för 

de elever som har svårt att nå målen och behöver ”särskilt stöd och längre tid för att upptäcka 

och lära viktiga begrepp”.  

 

N

ingen av intervjurespondenterna nämnde detta. Den intervjurespondent som gjorde sitt 

arbetsmaterial själv anpassade dock till viss del materialet utifrån eleverna och de olika 

elevgrupperna I Resultatet från enkätfråga 4, där detta eftersöks, är det dock lätt att feltolka. I 

enkäten frågades vilket/vilka arbetssätt du använder om/när du individualiserar 
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undervisningen. I svaren från den frågan kan vi inte få fram i vilken utsträckning det användes 

eller vad för uppgifter som användes.  

 

En av intervjurespondenterna arbetade med nivågrupperade grupper, vilket även 

enkätrespondenterna använde sig av i relativt stor utsträckning. Skolverket (2001) hänvisar till 

ett projekt kallat GEM - projektet där man arbetade med nivågrupperingar. Lärarna, som 

deltog i detta projekt, ansåg att det var lättare att anpassa undervisningen efter elevernas 

individuella behov med detta arbetssätt.  

 

Alla utom en av enkätrespondenterna svarade att de i sin undervisning tog hänsyn till att 

elever lär bäst på olika sätt. Många av dessa lärare tog hänsyn till individens olika sinnen 

d.v.s. att en del lär mer auditivt, visuellt eller taktilt. Detta stämmer väl överens med forskning 

som talar om olika intelligenser, (Armstrong 1994). Bland de intervjuade lärarna var det 

däremot inte alls lika vanligt att man tog hänsyn till olika inlärningssätt. En lärare uttryckte att 

när eleverna var yngre tog hon mer hänsyn till detta, men sedan blev det svårt att hinna med. 

n annan lärare sa att hon försökte plocka in olika arbetssätt när de jobbar i grupp eller 

ndenter uttryckte att tid var det största hindret för att kunna individualisera 

ndervisningen. Detta stämmer även med Skolverket (2001) som kom fram till att många 

E

individuellt. Det ska finnas en blandning av taktilt material, arbete vid datorn, skrivuppgifter 

och spel att spela etc. menade hon. Men hon ville inte att man skulle specialisera sig på någon 

lärstil med yngre elever, möjligen när de blev äldre. Dahlgren (1995) håller inte alls med om 

detta. Istället säger han att skolan har till uppgift att ta reda på vilka inlärningsmetoder 

eleverna har hunnit skaffa sig när de kommer till skolan. 

 
 
6.3 Upplever lärarna några svårigheter med att individualisera 

undervisningen?  
Både enkät- och intervjurespondenter upplevde att det fanns svårigheter. Samtliga 

respo

u

lärare känner att de inte räcker till när det gäller att individualisera undervisningen. 

Intervjurespondenterna uttryckte att de skulle vilja ha mer tid för den enskilda eleven. 

Resurser, lokaler och schematekniska hinder var därefter de vanligaste orsakerna ansåg 

respondenterna. En respondent berättade i intervjun att hon påverkades mycket av vad 

kollegorna på skolan tyckte. Det man bl.a. diskuterade var användandet av matteboken, vilken 

denna lärare tyckte försvårade för henne att lägga upp en individualiserad undervisning som 
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stämde överens med läroplanens intentioner. Även några respondenter i enkätgruppen 

upplevde matteboken och yttre faktorer som svårigheter. Denna situation ska inte behöva 

ppstå anser Gode (1977) när han säger att läroboken endast ska användas för att den u

planerade undervisningen skall underlättas. Bristande kompetens i matematik eller för lite 

kompetensutbildning ansågs också vara en svårighet.  
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7. Diskussion & slutsatser 
7.1 Sammanfattning 
I vårt styrdokument Lpo 94 framgår det klart och tydligt att undervisningen skall anpassas 

efter elevernas och elevgruppens behov och förutsättningar. Vår undersökning visar att de 

flesta lärare försöker följa just dessa intentioner. De försöker ha det som utgångspunkt när de 

väljer arbetssätt i undervisningen. Undersökningen visar att flertalet lärare försöker använda 

sig av olika metoder och arbetssätt i sin undervisning så att eleverna får möjlighet att använda 

era olika sinnen. Själva tolkningen av ordet individualisering var som vi trodde ganska olika 

.2 Metoddiskussion 

för sin matematikundervisning, innan intervjuerna. Om vi observerat 

fl

men nästan alla lärare menade att det på något vis innebar att de tog hänsyn till individens 

utvecklings- och kunskapsnivå, förutsättningar, förmåga och behov samt att det var viktigt att 

individen fick arbeta i sin egen takt. Det var dock få som anpassade undervisningen utefter 

individens specifika inlärningssätt trots att de var medvetna om att elever lär på olika sätt. 

Anledningen till detta kan vara några av de svårigheter som lärarna upplevde med att 

individualisera matematikundervisningen. Nästan samtliga lärare upplevde att tiden var en 

svårighet. Vilket vi själva, i vår egen vardag, som lärare i skola även upplevt. Många lärare 

kände även att resurser, lokaler och schematiska hinder utgjorde svårigheter för att 

individualisera som de ville och utefter de intentioner som Lpo 94 ger. Både tid, resurser och 

lokaler är svårigheter som grundar sig i den ekonomiska situation som skolan befinner sig i 

idag. Vi anser att vi genom vår undersökning fått svar på våra frågeställningar. 

 

7
För att vi skulle vara säkra på att de resultat som vi fått fram genom våra intervjuer och 

enkäter var sanningsenliga så skulle vi även behövt göra observationer på de platser där 

respondenterna genom

det intervjun skulle handla om och fokuserat på det positiva så menar Johansson & Svedner 

(2004) att man får mer sanningsenliga svar. Denna metod valde vi dock bort p.g.a. att den 

enligt Johansson & Svedner är komplicerad samt att den är tidskrävande. Detta hade annars 

ökat validiteten på vår forskning. Eftersom vi valde ostrukturerad intervju med följdfrågor, 

där samma person intervjuade för att verkligen få svar på våra frågeställningar, så ökade både 

reliabiliteten och validiteten i vår undersökning, (Patel & Davidson (1994). När 

intervjurespondenterna tillfrågades om de ville vara med i vår undersökning blev de 

informerade om syftet med undersökningen samt vilka temafrågor som skulle komma under 

intervjun. Detta gav respondenterna möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället. Vid de 
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två intervjuer där respondenterna hade förberett sig fick vi lättare svar på det vi efterfrågat. 

Vid de andra intervjuerna tog det mer tid. Erfarenheten vi gjorde var att intervjun underlättas 

och man får tydligare svar om respondenterna är förberedda på innehållet.  

 

I enkäten använde vi oss mestadels av fasta frågor, med enkla formuleringar vilket gjorde att 

varen inte behövde tolkas av oss utan kunde direkt föras in i diagram. Vi valde respondenter 

ån flera olika skolor vilket gjorde att urvalet gällande ålder, erfarenhetsbakgrund, 

everna och kön valdes slumpvis. Detta gör att vi lättare kan 

neralisera resultaten enligt Johansson & Svedner (2004). En av orsakerna till vårt stora 

xterna bortfall var att flertalet enkäter distribuerades via mail till två av skolornas all 

edagogiska personal (oavsett om de hade matematikundervisning eller ej) samt via en 

ontaktperson. Men om vi bara räknar in dem som fick svara, d.v.s. som hade 

atematikundervisning, så blev inte det externa bortfallet så stort. Vi måste ändå poängtera 

tt vi inte kan redovisa det externa bortfallet gällande kön och ålder m.m. Detta beror på att 

issa enkäter distribuerades av kontaktperson. Vi kan därför inte veta med 100 % säkerhet 

em som fick enkäten i handen och som inte svarade. Vi anser nu efteråt att det varit bättre att 

i själva hade distribuerat enkäterna på respektive skola, så att de direkt hade fallit i rätta 

änder. Allra bäst hade varit att skicka dem direkt till de personer, då namngivna, som hade 

atematikundervisning med ett frankerat svarskuvert. Om respondenterna ändå inte skickat in 

var efter några dagar, så kunde vi därefter ha skickat ut en till tre påminnelser extra. Med 

etta förfarande kan man räkna med svar från 90 % enligt Forskningsprocessen (Olsson & 

örensen 2001). För övrigt var det få interna bortfall d.v.s. ej svar på en fråga. Det var mellan 

-2 stycken på 4/6 frågor och då hade respondenten valt att bara hoppa över frågan av okända 

käl. Det låga interna bortfallet tror vi beror på att vi varit väldigt tydliga i våra instruktioner 

r respektive fråga. Det interna bortfallet på fråga 2 var dock 10. Det var kvinnor över 41 år 

om stod för bortfallet. Bortfallet berodde på fel totalsumma eller egen blandning av 

varsalternativen. De som skrivit fel summa var mellan 41 – 50 år och de som blandat ihop 

varsalternativen var samtliga över 51 år. Här kunde vi varit tydligare med att skriva att man 

åste välja alternativ. På fråga 6b hade vi ett stort bortfall där 10 stycken valde att inte svara 

lls. Det var en öppen fråga och krävde lite mer tid av respondenten än de övriga frågorna. 

etta tror vi precis som Bryman (2002) vara en orsak till bortfallet. Frågan låg även sist i 

enkäten och då kanske många inte orkade skriva svar. Bortfallet gällande ålder och kön var 

skiftande. Det var dock mestadels lärare som undervisade på mellanstadiet som valt att ej 

svara. Detta kan, enligt vår erfarenhet, bero på att det är aningen svårare att individualisera 
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med de äldre eleverna bl.a. beroende på mindre resurser. Vid fråga 4 där vi undrade 

 lärarna använde sig av om/när de individualiserade sin 

år att tolka. I resultatet ser det väldigt positivt ut då 49/53 

ens), sjunga, klappa i rytm (musikalisk intelligens), ramsor, rabbla, skriva (lingvistisk 

förmåga). Använda olika arbetssätt bör man, enligt Gode (1997) 

a, för att undervisningen ska passa den enskilda individen. Vilket 

vilket/vilka arbetssätt som

undervisning blev lite sv

enkätrespondenter skrivit att de använder individanpassade uppgifter. Men, eftersom vi i 

frågan skrivit om/när de individualiserar så kan vi ju omöjligt veta hur förekommande det 

egentligen är med individanpassade uppgifter. Vi borde formulerat frågan så vi fått svar på 

hur ofta under en vecka de använder respektive arbetssätt. Ejvegård (2003) skriver att 

enkätundersökning är mindre tidskrävande än intervjuer, både när det gäller att samla in svar 

och att bearbeta dem. Vi delar inte denna uppfattning utan tror mer på Johansson & Svedner 

(2004) som säger att det är den mest krävande metoden.  

 

7.3 Resultatdiskussion 
Som vi märkte så tolkade lärarna ordet individualisering olika men de hade ändå samma 

grundtanke vilket speglar intentionerna i Lpo 94 att man ska anpassa undervisningen utefter 

elevens förutsättningar, utvecklings- och kunskapnivå, förmåga och behov. Det intressanta är 

att flertalet lärare var medvetna om att elever lär på olika sätt. De försökte därför använda sig 

av olika arbetssätt och metoder i sin undervisning, elevarbete och gemensamma 

genomgångar. De försöker nå de olika intelligenser/begåvningar som eleverna har som även 

Gardner talar om (se Armstrong 1994). Eleverna får bl.a. göra rörelser (kroppslig-kinestetisk 

intellig

intelligens) och rita (spatial 

och Skolverket (2003) gör

även rimmar väl med intentionerna i läroplanen som säger att ”undervisningen aldrig kan 

utformas lika för alla” ( Lpo 94 s. 6).  För att ta reda på respektive individs kunskapsnivå så 

använde de flesta sig av olika sätt. De lät eleverna göra skriftliga diagnoser men hade även 

muntliga diagnoser samt observationer, (även kallat matteprat för vissa lärare). Men när det 

gällde att ta hänsyn till individens inlärningssätt och anpassa undervisningen utefter individen 

så var det få som ansåg sig göra det i praktiken. Det var nästan hälften av lärarna som använde 

sig av matematikboken och 14, 2 % som hade gemensamma genomgångar som arbetsmetod. 

Detta tycker vi inte rimmar så mycket med läroplanens intentioner med att ”det finns olika 

vägar att nå målen” (Lpo 94  s. 6). Av intervjurespondenterna använde tre samma 

matematikbok till samtliga elever. Vi håller med Malmer (2002) att de istället borde välja 

lärobok utefter individens egna förutsättningar för att det ska vara individualiserad 
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undervisning. Vi konstaterar också att det vanligtvis är matematikboken som styr 

undervisningen i stället för som Gode(1977) skriver att den enbart ska användas för att 

underlätta undervisningen. Att det är så här tror vi, och får också belägg för detta i vår 

ndersökning, beror på att lärarna inte känner sig tillräcklig säkra på sin kompetens för att u

själva planera undervisningen. Enligt vår undersökning så använde nästan samtliga lärare sig 

av hastighetsindividualisering. I projektet IMU använde man sig av samma läromedel och 

hastighetsindividualisering. Efter ett tag ansåg man att detta arbetssätt hade brister. Eleverna 

blev alldeles för isolerade med detta arbetssätt. De gick miste om gemensamma tillfällen då 

de kunde utvecklas i samarbete med andra, skriver Skolverket (2001). Samma tanke hade tre 

av de intervjuade lärarna, därför ansåg de det viktigt att hålla ihop gruppen. Även vi 

samtycker då det gemensamma arbetet med socialt samspel är ett viktigt inslag.  

 

Kommentarer från både intervju- och enkätrespondenter var att de inte hann med att anpassa 

utefter individens eget sätt. Eleverna fick pröva på olika sätt istället oavsett om det passade 

individen eller ej.  Detta har oerhört mycket med tid och resurser på skolan att göra enligt vår 

undersökning. För att kunna individualisera fullt ut, som Lpo 94 ger riktlinjer om, med 

utgångspunkt från individen anser vi att det bör satsas mer pengar till skolan för att ge lärarna 

en rimlig chans till att få mer resurs och tid för att kunna utföra det jobb som krävs. Enligt vår 

erfarenhet och uppfattning så är det mer tidskrävande att genomföra konstruktivistisk 

undervisning med eleven i centrum än att undervisa enligt den behavioristiska synens då 

kunskap överförs från lärare till elev (t.ex. genom katederundervisning). Givetvis förespråkar 

vi den konstruktivistiska kunskapssynen som Lpo 94 bygger på, enligt Magne (1994), 

Bergström (2001) och Skolverket (2003). Men det måste finnas förutsättningar för att 

genomföra undervisningen utefter den kunskapssynen. Några av respondenterna anser att de 

inte har tillräckligt matematikkompetens för att individualisera undervisningen. I Dahlbloms 

och Falcks forskning kan man läsa att det saknas riktlinjer i Lpo 94 för hur man ska 

individualisera undervisningen. De menar även att lärarutbildningen på Växjö universitet inte 

ger studenterna en tillräckligt bred plattform gällande hur man ska individualisera sin 

undervisning när. Detta är en uppfattning som delvis delas av oss. Det är lätt att man som 

nyutexaminerad då faller in i skolans gamla mönster som kanske inte alls uppfyller de 

intentioner som Lpo 94 ger. Vi tror att lärarna behöver mer kompetensutveckling i matematik 

där det ingår stöd och instruktioner för hur man kan individualisera med de resurser, den tid 

och de lokaler som finns. Önskvärt vore även att utbildningen gav oss studenter mer verktyg 
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för att kunna individualisera matematikundervisningen med tanke på hur dagens elevgrupper 

och skola ser ut.   

 

Avslutningsvis tycker vi att lärarna är väl medvetna om riktlinjerna i Lpo 94. Många jobbar 

också utifrån dessa, men det är ändå många som anser att de inte hinner se till elevens behov 

och förutsättningar i den ut sträckning de skulle vilja. En viss osäkerhet till sin egen förmåga, 

precis som Malmer (2002) skriver, fann vi också vara anledning till att undervisningen inte 

blev så individualiserad. Många lärare har dock givit exempel på hur de anpassar sin 

undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar.  

 

7.4 Vidare forskning 
att utveckla denna forskning med att göra observationer och Det skulle vara intressant 

intervjuer med de lärare som anser sig individualisera sin undervisning. Med en sådan 

forskning skulle vi kunna bidra till att lärare fick idéer och tips hur man kan lyckas med 

individualiserad matematikundervisning enligt riktlinjerna i Lpo 94. Vi anser också att det 

vore intressant att titta mer på om förändringarna som kom med Lpo 94, där vi ska arbeta 

individanpassat enligt den konstruktivistiska kunskapssynen, har förändrat budgeten till 

skolorna från regeringen. Är regeringen medvetna om att det krävs mer resurser (som vi 

tolkar det) för att lyckas utefter de riktlinjer som Lpo 94 ger enligt individualiserad 

undervisning.  Har regeringen överhuvudtaget reflekterat över att förändringar av detta slag 

skapar ringar på vattnet dvs. att det påverkar andra delar som då också ev. måste förändras? 
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Bilaga 1 
 
Våra tre temafrågor var: 

 

 
1. Vad betyder ordet individualisering för dig? 
 
2. Kan du berätta hur din matematikundervisning ser ut? 

 
3. Upplever du några hinder eller svårigheter med att individualisera 

matematikundervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 
 
 
 
Enkätundersökning 

i är två lärarstuderande på Växjö universitet som nu sista terminen skriver ett examensarbete 

v 
 som 

 tidiga åldrarna. Enkäten delas ut till några få skolor i södra 
intervjuer samt från 
n anpassas utefter 

het fungerar olika i 
rutsättningar för att 

ndividualisering samt 
i vill även få fram 

att 

ia Berg  examensarbete i matematikdidaktik 046-14 38 31  
73 75 

 
V
om individualisering i matematik för de tidiga åren. Inriktningen på vår utbildning är svenska 
och matematik för de tidiga åren.  
 
Vi har tidigare gjort kvalitativa intervjuer och vill nu komplettera med en kvantitati

 riktar sig till lärare, förskollärare och fritidspedagogerenkätundersökning. Enkäten
ndervisar i matematik för deu

Sverige. Frågorna i enkäten är alla grundade på de svar vi fick ifrån våra 
åra frågeställningar i examensarbetet. Enligt Lpo 94 skall undervisningev

varje individs förmåga och möjligheter men detta vet vi av erfaren
raktiken. Man tolkar ordet individualisering olika och har olika föp

genomföra individualiseringen i matematik.  
 
Syftet med enkäten är att få större inblick i hur pedagoger tolkar ordet i

ilka metoder och arbetssätt som mest används för att individualisera. Vv
vilka svårigheter ni upplever finns med att individualisera matematikundervisningen. 

er att behandlas helt konfidentiellt. Enkätsvaren komm
 
 
Tack för er medverkan 
 
Pia Berg & Catrin Dower 
 
 
 

ar ni några frågor angående studien så får ni gärna kontakta oss. Det finns även möjlighet H
ta del av studien när den är klar. 
 
P
Catrin Dower examensarbete i matematikdidaktik 0490-1
 
Handledare: 
 
Karin Sällström 
Växjö universitet 

SI M
Vejdes plats 7 
51 45 Växjö 3

 

Telefon: 0470-70 87 40 

  



 

Bilaga 3  Enkätfrågor 
tt ett kryss i rutan för det alternativ som stämmer för dig. 

rk
 
 

________________________ 

Arb
tegrerad grupp  ålder ________ 

edovisar matematikundervisningen för åldern/åldrarna:_______ 

ön □ Kvinna 
□ Man 

lder □ 20 – 30 år 
□ 31 – 40 år 
□ 41 – 50 år 
□ 51 – 60 år 
□ 61 – uppåt 

1. Vad betyder ordet individualisering för dig? 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
2. Hur stor del (procentuellt) av matematikundervisningen använder du någon eller några 

av följande metoder under en vecka?   
 

Din sammanlagda undervisningstid i matematik är 100 %. Fördela den procentuella 
tiden på de olika metoderna och på ev. annan metod. Skriv procentsiffran i rutorna. 

 □ Matematikbok 

 □ Grupparbete 

 □ Pararbete 

Sä
 
Y e □ Grundskollärare 

□ Förskollärare 
□ Fritidspedagog 
□ Annat alternativ: _____________ 

 
etar i:  □ Åldershomogen grupp,  ålder ________ 

□ Åldersin 
 
R
 
K
 
 
Å
 
 
 

 

 

  



 

  

  Praktiskt/konkret arbete 

□ Gemensamma genomgångar 

□ ______ 

□

Annan metod:__________________________________________ 
 

4. Vilket/vilka av följande arbetssätt använder du om/när du individualiserar din 
matematikundervisning? 

 

        Nivå arbe   
ns i grupper beroende av  

   kunskapsnivå. 

□         Hastighetsindividualisering  Eleverna jobbar med samma
  läromedel/uppgifter men helt i sin egen  
  takt.                 

         Individanpassade uppgifter Uppgifterna och ev. läromedlet  
  anpassas utefter den enskilde individens 

   kunskaper och behov.  

       Annat arbetssätt:  ________________________________ 
 

□
  

 □ Annat läromedel (t ex stenciler eller ma-kort mm) 

  Annan metod: ___________________________________

 
3. Vilken/vilka av följande metoder använder du för att undersöka vilken kunskapsnivå 

dina elever befinner sig på? 
 

Sätt ett kryss i de rutor för vilka som beskriver den/de metoder du använder. 
 

  Skriftliga diagnoser 

 □ Muntliga diagnoser 

 □ Observationer 

 □ 

 

Sätt ett kryss i rutan för det som beskriver de/det arbetssätt du använder dig av.  
 

□ gruppering   Eleverna tar enskilt eller
   tillsamma

 
 

□
 

□ 



 

5. Vilket/v ande alternativ up
individualisera din matematikundervisning?

ilka av följ plever du som en svårighet för dig när du ska 
 

Sätt ett kryss för de alternativ som du tycker stämmer för dig. 

 

  Resurser 

  

□ er (t ex kollegor, rektor eller föräldrar) 

  oken 

  righet att undervisa i matematik 

ing i matematik 

 

 Ja 

 
           
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

□ Tiden 

□
□ Lokaler 

 □ Fasta timplanen 

 □ Schematiska hinder 

 Yttre faktor

□ Matematikb

□ Saknar behö

 □ Saknar kompetensutveckl

 □ Saknar tillräckliga matematik kunskaper 

 □ Annat/andra alternativ: __________________________________ 
 

 
6. a) Tar du i din undervisning hänsyn till att dina elever har olika sätt att lära? 
 

□
□ Nej 

 b) Kan du beskriva hur? 

_____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö 
versit

Mate atiska och ystemtekn
SE 351 95 Väx

tel 0 0-70 0 00, fax 0
w w.msi.vxu.s

 

uni et 
 

m  s iska institution
- jö  

en  

47  8 470-840 04 
w e  

  


	1. Inledning
	2. Syfte och frågeställningar
	3. Teoretisk bakgrund
	3.1 Begreppsförklaring
	3.2 Tidigare projekt
	3.3 Kunskaps- och inlärningsteorier   
	3.4 Olika inlärningsstilar
	3.5 Individualisering av matematikundervisningen

	4. Metod 
	4.1 Val av metod.
	4.2 Urval
	4.2.1 Intervjuer
	4.2.2 Enkät

	4.3 Genomförande och bearbetning
	4.3.1 Intervjuer
	4.3.2 Enkäter


	5. Resultat 
	5.1 Vilken innebörd har ordet individualisering för olika lärare?
	5.1.1 Intervjuredovisning
	5.1.2 Enkätredovisning
	5.1.3 Sammanfattning

	5.2 Hur ser matematikundervisningen ut? 
	5.2.1 Intervjuredovisning
	5.2.2 Enkätredovisning
	5.2.3 Intervjuredovisning
	5.2.4 Enkätredovisning
	5.2.5 Intervjuredovisning
	5.2.6 Enkätredovisning
	5.2.7 Intervjuredovisning
	5.2.8 Enkätredovisning
	5.2.9 Sammanfattning 

	5.3 Svårigheter med att individualisera matematikundervisningen.
	5.3.1 Intervjuredovisning
	5.3.2 Enkätredovisning
	5.3.3 Sammanfattning


	6. Analys
	6.1 Vilken innebörd har ordet individualisera för olika lärare? 
	6.2 Hur ser matematikundervisningen ut? Följer den riktlinjerna i Lpo 94?
	6.3 Upplever lärarna några svårigheter med att individualisera undervisningen? 

	7. Diskussion & slutsatser
	7.1 Sammanfattning
	7.2 Metoddiskussion
	7.3 Resultatdiskussion
	7.4 Vidare forskning

	Källförteckning
	Bilaga 3  Enkätfrågor

