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Svensk titel: Lärarnas arbete för en likvärdig utbildning 

                      - Individualisering i samband med matematikundervisning 

 

English title:The teachers' work for an equal education 

           - Individualization associated with mathematics teaching 

 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet med den här studien är att belysa fem mellanstadielärares arbete för 

en individualiserad matematikundervisning. Hur de ser på samt hur de 

planerar och genomför undervisningen för att individualisera den efter 

elevernas behov. Studien har haft en kvalitativ inriktning och resultatet har 

baserats på semistrukturerade intervjuer av samtliga lärare. Två av lärarna 

var verksamma i årskurs 4 och tre i årskurs 5.  Resultatet visade att 

samtliga lärare förmedlade att de aktivt arbetar för en individualiserad 

matematikundervisning. De utgick i bästa möjliga mån från alla elevers 

behov och förutsättningar vid undervisning. Samtliga lärare beskrev att det 

kändes som att de inte alltid räckte till samt önskade mer samverkan i 

samband med matematik för att individualiseringen skulle förbättras.  

Matematikundervisningen varierades enligt lärarna genom att de 

tillämpade varierande metoder samt material. Resultatet visade även att 

lärarna ansåg att eleverna i årskurs 4-6 hade nått en abstraktion av 

matematik vilket bidrog till att användningen av konkret material i 

undervisningen inte längre krävdes. Samtidigt som lärarna försökte 

anpassa undervisningen efter varje elev förespråkade de att hela klassen 

skulle föras fram som en helhet.  

 

Nyckelord 
Individualisering 

Individanpassad matematikundervisning 

Matematik 

Kvalitativ undersökning 

Årskurs 4-6 

 

Tack 
Tack till alla informanter, opponenter, min handledare samt examinator för 

hjälpen med att kunna slutföra den här studien.   
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1 Inledning 
 

Rättvisa i skolan är inte att behandla alla elever lika. 

Rättvisa är att behandla elever olika och därigenom skapa 

rätt förutsättningar för dem att nå så långt som möjligt. 

 

De väl valda orden ovan ligger till grund för den här studien och styrks av Frelin (2012). 

”En likvärdig utbildning” är ett vedertaget begrepp i den svenska läroplanen 

(Skolverket, 2011a) och ligger som grund för hela skolans verksamhet. Skolan är en 

verksamhet dit elever med olika erfarenheter, förutsättningar och behov kommer. I de 

svenska skolorna finns en stor variation av elever som redan innan de kommer till 

skolan formats av olika händelser.  Alla elever har enligt lag rätt till en likvärdig 

utbildning som är anpassad efter var och ens olika förutsättningar (Skolverket, 2011a). 

Olika förutsättningar för att nå de mål som utformats och samlats i den svenska 

läroplanen. En likvärdig skola innebär att eleven oavsett bakgrund, hemförhållande, 

geografisk hemvist, språk, eller kön har rätt till en utbildning som är anpassade efter 

sina förutsättningar och behov och därigenom ges möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt (Skolverket, 2011a). 

 

I de svenska styrdokumenten belyses det att det finns flera olika vägar att nå målen men 

även att nå längre. Det handlar alltså om att både anpassa undervisningen efter de elever 

som har goda förutsättningar och de som inte har lika goda förutsättningar för att nå 

målen i de olika ämnena.  

 

Ett annat begrepp som återkommer i den här studien är individualisering. Begreppet är 

svårt att definiera eftersom att det kan ha flera betydelser. I den nuvarande läroplanen 

(Skolverket, 2011a) såväl som i den förgående läroplanen (Lpo94) har användningen av 

begreppet individualisering minskat men finns dock fortfarande kvar. I Skolverkets 

allmänna råd (Skolverket, 2011) återfinns begreppet individualisering under rubriken 

Genomförande där det beskrivs innebära ”att undervisningen organiseras och genomförs 

med elevernas individuella förutsättningar och behov i centrum” (s.18). Allmänna råd 

påpekar att individualiserad undervisning är en viktig faktor för en god undervisning.  

 

En likvärdig utbildning, en verksamhet för alla, är en väldigt betydelsefull men även 

komplicerad ingrediens vid alla skolans undervisningstillfällen. Det kräver god 

lärarkompetens och skicklighet för att kartlägga elevernas nivå, kunna nå ut till och att 

ha förmågan till att stimulera alla elevers utveckling oavsett vart i landet man befinner 

sig.  

 

Den här studien skrivs inom området matematikdidaktik och därför är intresset riktat 

mot matematiklärares syn på och arbete med individualisering under 

matematikundervisningen i årskurs 4-6, allt för att varje elev ska lyckas. Hur arbetar 

egentligen olika lärare för att hjälpa varje elev med att nå de mål som framställts av 

skolverket?  
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2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
 

2.1 Syfte 
 

 

Syftet med den här studien är att belysa fem utvalda lärares syn på samt arbete för en 

individualiserad matematikundervisning i årskurs 4-6.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

 

 Hur ser de utvalda lärarna på en individualiserad matematikundervisning?  

 

 Hur beskriver de utvalda lärarna att de arbetar för en individualiserad 

matematikundervisning? 

  

 Vilka möjligheter och svårigheter anser de utvalda lärarna att det finns i arbetet 

för en individualiserad matematikutbildning? 

 

2.3 Avgränsning 
 

 

Studien är avgränsad till att enbart beröra den del av begreppet likvärdig utbildning som 

handlar om individualisering i undervisningen, samt främst beröra de elever som 

stannar kvar i klassrummet. Den här studien är även avgränsad till att enbart beröra den 

individualiserade undervisningen inom matematik och årskurs 4-6.  
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer inledningsvis tidigare forskning om individualiserad 

undervisning som är en viktig del av den likvärdiga utbildning att presenteras.  Vidare 

kommer tidigare forskning om arbetet med individualisering inom matematikämnet att 

framhävas. 

 

 

3.1 Framväxten av En skola för alla 
 

 

På mitten av 90-talet moderniserades uttrycket en likvärdig skola till ”En skola för alla” 

(Skolverket, 1996). Begreppet ”En skola för alla” har funnits med i det svenska 

samhället sedan 60-talet då en ny grundskola skapades. Nilholm (2012) förklarar att ”En 

skola för alla” växte fram under industrialismen och inskränkte hopp om att minska 

klyftorna mellan rika och fattiga i Sverige, ta tillvara på begåvningar samt att skolan 

skulle bli mer rättvis. Alla barn oavsett kön, geografisk hemvist, ekonomiska- och 

sociala förhållanden skulle få samma möjligheter till högre utbildning. Det var enligt 

Asp-Onsjö (2010) fram till 1960-talet som elever med svårigheter att nå målen 

huvudsakligen hamnade i så kallade hjälpklasser. Hon lyfter att ”kvarsittning” 

tillämpades för de elever vars problem inte var så pass allvarliga så att de behövde sättas 

i specialklass. Skolan ville alltså att specialpedagogiken skulle ske utanför det 

traditionella klassrummet. Eleverna delades upp efter den svårighet de ansågs ha, oftast 

söktes det efter en medicinsk eller psykologisk förklaring. En annan anledning till 

specialklasserna som Asp-Onsjö (2010) lyfter är att när de elever som ansågs ha 

svårigheter plockades bort från klassen fick läraren i fråga, vad som ansågs som, en mer 

fungerande klass att undervisa i. 

 

En mer likvärdig skola utformades i början av 60-talet och läroplanen Lgr62 sattes i 

drift. Giota (2013) påpekar att fokus låg på att olika elever skulle mötas där och formas 

till demokratiska medborgare. Bostadssegregationen under den här tiden gjorde dock att 

det ändå blev en viss uppdelning. Detta eftersom att elever med resursstarka föräldrar 

oftast bodde inom samma område, menar Nilholm (2012). Dock hade alla elever och 

alla skolor gemensamma mål att sträva efter. Genom att placera elever med olika 

erfarenheter och förutsättningar i samma klass kunde eleverna ta vara på varandras 

erfarenheter. Det här krävde dock att läraren behövde göra skillnader i sin undervisning 

så att den individualiserades efter varje enskild elev (Helldin & Sahlin, 2010). De 

efterföljande läroplanerna efter Lgr62 har, enligt Giota (2013), utformats för att stödja 

lärarna i deras arbete med att möta varje elev utifrån deras förutsättningar och behov. 

 

 

3.2 Likvärdig utbildning enligt styrdokumenten 
 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011a: s.8). 

 

Citatet ovan berör en del av den likvärdiga utbildningen som varje skola i Sverige ska 

arbeta mot. Alla elever i skolan har olika förutsättningar för att klara alla de mål som är 

uppsatta av skolverket. I styrdokumenten (Skolverket, 2011a) lyfts att undervisningen 

skall anpassas för att motivera, intressera och därigenom utveckla varje enskild elevs 
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kunskapsnivå. Även i Lpo94 betonade varje elevs rätt till en anpassad utbildning. ”Alla 

barn och ungdomar är olika men … de har ändå förutsättningar att, var och en på sina 

villkor, få utbyte av skolan och vad den erbjuder.” (Skolverket, 1996). 

 

I avsnittet En likvärdig utbildning (Skolverket, 2011a) står det även att ”skolan har ett 

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

utbildning.” (s.8). I de svenska styrdokumenten konstateras också att det aldrig går att 

utforma undervisningen likadant för varje elev.  

 

En likvärdig utbildning handlar även om att eleverna ska få rätt utbildning vart de än 

befinner sig i Sverige. Att Sveriges skolor ska arbeta mot samma mål, samt att det ska 

ske ett aktivt arbete för att motverka traditionella könsmönster och framhäva ”kvinnor 

och mäns lika rätt och möjligheter.” (Skolverket, 2011a, s.8). 

 

3.3 Anpassad undervisning för var och en 

 

 
3.3.1 Eleven 

Redan innan eleverna kommer till skolan är de fyllda med livserfarenheter som varierar 

oerhört dem emellan samt har olika förutsättningar för att utveckla och ta till sig ny 

kunskap. Eleverna skiljer sig åt på alla sätt och vis. Eleverna har olika förutsättningar 

till att utveckla befintliga förmågor och att etablera nya kunskaper. Vad eleverna är 

intresserade av varierar också. Intresset påverkar i sin tur lust att lära, motivation, 

engagemang, förmågan att minnas och åt vilket håll eleverna riktar sin uppmärksamhet. 

Att ge eleverna några alternativ på vad de kan göra för att sedan låta dem välja det de 

tycker är intressant kan bidra till att deras motivation ökar och därigenom växer 

elevernas uthållighet (Stensmo, 2010). 

 

Sättet den individuella eleven etablerar och utvecklar kunskap kan skilja sig åt i 

klassrummet. De olika sätten benämns kinestetisk lärstil, auditiv lärstil och visuell lärstil 

(Stensmo, 2010). Den lärstilen som benämns kinestetisk lärstil är vanligast hos barn och 

ungdomar. Eleverna lär sig genom att använda kroppen, vara delaktig och 

experimentera. Enligt Stensmo (2010) lär de sig bäst i samarbete med andra i miljöer 

där de får röra på sig. Eleverna med kinestetisk lärstil blir lätt uttråkade och 

omotiverade vid traditionell undervisning. De elever som besitter den auditiva och 

visuella lärstilen stimuleras enklare av den traditionella undervisningen med 

problemlösning och uppgifter med fokus på detaljer. De elever med auditiv lärstil lär sig 

bäst med hjälp av öronen och de elever med visuell lärstil lär sig bäst med hjälp av 

ögonen (Stensmo, 2010). 

 
3.3.2 Läraren individanpassar undervisningen 

Att läraren står längst fram i klassrummet och pratar med hela klassen eller låter 

eleverna svara en och en anses vara den vanligaste bilden av lärare (Lampert, 2001) 

Författaren förespråkar att individualisering av en elev ska ingå i arbetet med att föra 

fram hela klassen utan att peka ut någon (Lampert, 2001). 
 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
                                                                                                      (Lgr 11, s.14) 

 

En av lärarens viktigaste och kanske även svåraste uppgift är att individanpassa 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. En viktig del i arbetat med 

individualisering är lärarnas och skolans syn på eleverna, alla elever vare sig denne har 

lätt eller svårt för skolan har rätt att utvecklas från rätt nivå och med rätt stimulans så 
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långt som möjligt (Skolverket, 2011). Då undervisningen anpassas efter eleven är det 

viktigt att kraven på eleven inte försvinner helt.  

 

Att ställa krav är ett sätt att visa tilltro till andra människors förmågor  
                                                                                                     (Kimber, 2009 s.66) 

 

Kraven på eleverna ska givetvis vara lämpligt anpassade efter elevernas förutsättningar 

så att de varken blir för små eller stora. Eleverna behöver känna att läraren tror på de 

och förväntar sig att de kan lyckas. 

 

En individanpassad undervisning, enligt Ahlberg (2007), bidrar till att eleven stimuleras, 

intresseras, motiveras och anser att lärandet är meningsfullt.  För att lyckas med en 

individanpassa undervisningen bör läraren besitta en viss kompetens. Läraren bör ha 

didaktisk-, social- och ämneskompetens. Den didaktiska kompetensen innefattar 

planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Läraren bör självkritiskt 

utvärdera sitt sätt att arbeta, dessutom tänka på hur denne kan motivera mina elever. 

Denne bör även ha en social kompetens som omfattar relationer och bemötandet med 

elever samt en ämneskompetens, som handlar om kunskaper inom ämnet (Lindström & 

Pennlert, 2008). Vid planeringen bör läraren fundera på olika faktorer, några av de 

faktorer som påverkar undervisningen är timplan, läroplan, undervisningens syfte, 

tillvägagångssätt, tillgänglig utrustning, elevers förutsättningar, erfarenheter och 

intressen, väder samt bedömningsformer (Lindström & Pennlert 2008). 

 

Newton och Winches (2013) belyste några karaktäristiska drag hos lärare som påverkar 

individuella elevers undervisning positivt de lyfter även olika punkter som lärare bör 

sträva efter. De handlar dels om att eleverna ska vara medvetna om vad som krävs av 

dem och att läraren ska bli medveten om vad eleverna kan genom att observera vad de 

gör. Läraren ska bidra till att en accepterande miljö skapas och uppmana eleverna till att 

det är okej att svara fel, genom fel skapas vägar till förståelse. En bra lärare bör vara 

flexibel vid undervisningstillfället och inte enbart följa sina planeringar. De betonar 

även vikten av höga förväntningar med goda relationer i klassrummet, dock anpassade 

till varje individ (Newton & Winches 2013).  

 

”Elevers behov är alltid behov av något specifikt. Genom att modifiera olika faktorer i 

ett undervisningssammanhang kan man välja att möta olika behov” (Vinterek, 2006, 

s.44). Olika elever kan behöva olika sorter av individualisering för att kunna ta till sig 

ny kunskaper, vissa kan till och med kräva att undervisningen anpassas på flera olika 

sätt. Vinterek (2006) har utformats åtta individualiseringstyper som vissa av de står i 

relation till varandra. Vid innehållsindividualisering tittar läraren på vad eleverna bör 

lära sig enligt styrdokumenten samt på elevens intressen. Innehållsindividualisering är 

övergripande och undervisningen kan sedan anpassas på olika plan exempelvis genom: 

 

Metodindividualisering – läraren anpassar de metoder som tillämpas för att eleverna i 

bästa möjliga mån ska kunna utveckla sina kunskaper. 

Nivåindividualisering – läraren anpassar uppgifternas nivå efter elevernas 

förutsättningar. 

Hastighetsindividualisering – eleverna får samma antal uppgifter men tiden de har till 

att lösa de anpassas efter elevernas förutsättningar. 

Omfångsindividualisering – antalet uppgifter anpassas efter elevernas förutsättningar 

 

Miljön runt eleven kan också behöva anpassas eller också användningen av olika sorters 

material. Uppgifternas omfattning och svårighetsgrad kan anpassas till eleverna. 
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Arbetssätt, metoder och miljöer varieras av den skickliga läraren samt även deras 

feedback till varje individuell elev (Vinterek, 2006).  

 

Vinterek (2006) lyfter att det finns olika aspekter att bejaka när det talas om 

individanpassad utbildning efter behov. Undervisningen kan anpassas både i och utanför 

klassrummet med hjälp av olika arbetsmetoder och material. Dock finns det en fara med 

att anpassa undervisningen efter alla elevers resultat och intresse, menar Vinterek 

(2006). Hon menar att det behöver finnas en balans annars kan klyftorna mellan det 

nuvarande kulturella och materiella kapitalet utvidgas.  

 

”Individualisering i betydelsen individanpassning förutsätter alltså att elever är olika 

och att skolan inte ska sträva efter att göra dem lika” (Giota, 2013, s54). Frelin (2012) 

lyfter att eleverna accepterar att de behandlas på olika sätt så länge de är medvetna om 

att det sker för elevens bästa när det handlar om att klara av sin skolgång. Den skickliga 

läraren anpassar sin undervisning efter olika förutsättningar men ibland krävs det 

specialpedagoger och att återgärdsprogram utformas för de elever som behöver ännu lite 

extra stöd och stimulering. Återgärdsprogram är en sorts individualisering som innebär 

att uppmärksamma och utforma extra stöd till elever som hamnat i svårigheter 

(Skolverket, 2013a). 

 
3.3.3 Perspektiv på individualisering 

Asp-Onsjö (2010) lyfter tre olika perspektiv på individualisering med hjälp av 

specialpedagogik, kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet. Synen på 

specialpedagogiken inom ett kompensatoriskt perspektiv innebär att elever med 

svårigheter blir utplockade från klassrummet och ihopsatta i olika grupper. Ett 

kategoriskt perspektiv på eleverna speglas i det kompensatoriska perspektivet, här såg 

man elever med svårigheter. (Ahlberg, 2007) Enligt det här perspektivet skall eleven 

anpassa sig efter skolan och miljön de befinner sig i. Både skollagen (2011) och dess 

läroplan (Skolverket, 2011a) bestrider det här perspektivet eftersom att det är skolan 

som skall anpassas efter varje individuell elev.  

 

Det kritiska perspektivet har en annan syn på specialpedagogiken och belyser att eleven 

har hamnat i svårigheter. De som grundade det kritiska perspektivet om särskilt stöd 

ansåg inte att specialklasserna gick hand i hand med skollagens slogan ”en skola för 

alla”. De sociala ojämnheterna verkade även bli större lyfter Asp-Onsjö (2010) och 

elever till mer välbärgade föräldrar fick större chans att lyckas. Denna kritik bidrog 

1980 till en ny läroplan, Lgr80, framhäver Asp-Onsjö (2010). Fokus hamnade på 

”skolan som pedagogisk miljö” (Asp-Onsjö 2010, s.345). Omgivningen sågs som en 

bidragande faktor till om eleverna hade svårigheter eller inte. Alla eleverna skulle få 

samma möjlighet att fungera i klassrummet utifrån sina egna förutsättningar, alla elever 

skulle enligt Asp-Onsjö (2010) ha rätt till att känna tillhörighet och att de är behövda. 

Omgivningen och skolorna skulle anpassas på ett sådant sätt så att alla elever hade 

chans att fungera i denne. Inom detta perspektiv bejakas även det relationella 

perspektivet (Ahlberg, 2007) som innebär att elever har hamnat i svårigheter och att det 

är omgivningen som ska anpassas därefter. 

 

Det tredje perspektivet anser att skolan är en organisation där olika dilemman lyfts. Det 

innebär att det finns olika dilemman i skolan och olika motsättningar som inte går att 

lösa. Det innebär hur dessa dilemman löses på bästa sätt med ett så bra resultat som 

möjligt. Som Asp-Onsjö (2010) skriver är det helt omöjligt för skolan att ge eleverna 

obegränsat med hjälp, det är viktigt att skolan gör det bästa av situationen i sådana 

lägen. Inom detta perspektiv lyfts kommunikation och därigenom språkets användning, 

då språket ses som ett verktyg i förhandlingar till bästa utväg. Dilemma-perspektivet 
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syftar på ”stöd till vissa elever måste vägas mot en god lärandemiljö för alla elever” 

(Asp-Onsjö 2010 s.348), detta kan då enligt Asp-Onsjö (2010) leda till att behovet av 

specialundervisning kan öka i vissa grupper. Enligt det här perspektivet bör vanlig 

pedagogik och specialpedagogik arbeta parallellt med varandra för bästa resultat.  

 
3.3.4 Samverkan 

Lärarens samverkan med andra parter kan vara av stor betydelse för eleven. Det kan 

handla om samverkan med vårdnadshavare, andra lärare, rektor, elevassistent, kurator, 

specialpedagog och skolsyster. Samverkan innebär arbete mot samma mål (Aspelin & 

Svensson, 2011). Samverkan sker för att underlätta arbetet för läraren men också för att 

skapa en bättre skolgång för eleven. Behovet av samverkan ökas när det handlar om 

barn som hamnat i olika sorters svårigheter. Samverkan kan positivt bidra till att elever 

som hamnat i svårigheter får stöd i klassrummet genom att fysiskt anpassa skolmiljön 

utefter varje elev. (Asp-Onsjö, 2010) Vad som är bäst för de individuella eleverna 

varierar oerhört. Vissa elever mår bäst av att ha en elevassistent i klassrummet och 

andra kan behöva träffa en specialpedagog enskilt någon eller några gånger i veckan. 

Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) är alltid samverkan inom arbetslag en god 

kommunikation mellan olika parter som underlättar undervisningen i skolan. 

 

Skolans samverkan med vårdnadshavare har en stor roll för de flesta elevers 

skolsituation, påpekar Jakobsson och Nilsson (2011). Intresset hos elevernas 

vårdnadshavare om eleven och dennes skolgång påverkar barnets intresse och vilja till 

att ta till sig kunskap. Enligt skollag och läroplan (Skolverket, 2011a) har elevens 

vårdnadshavare rätt till att ta del av elevens skolgång och utveckling. Det är inte enbart 

mötet med eleverna som ligger på lärarens axlar utan även mötet med deras 

vårdnadshavare. Läraren vinner mycket på att upprätta en god kontakt med dem 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

 

3.4 Matematikämnet  
 

 

Matematik beskrivs av skolverket (2011a) som en ”kreativ, reflekterande och 

problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska 

utvecklingen.” (Skolverket, 2011a, s.62). Ämnet anses viktigt och betydelsefullt av både 

elever och föräldrar (Ahlberg, 2001). Dagens moderna samhälle ingår hela tiden i en 

fortlöpande utveckling och blir mer och mer beroende av tekniken. Den här 

utvecklingen kräver mer av människorna framförallt när det handlar om matematik och 

teknik. Hösten 2012 infördes betyg från och med årskurs 6 i alla grundskolans ämnen. 

Vårterminen 2013 samt vårterminen 2014 gjordes studier angående elevernas betyg 

(Skolverket, 2013b; Skolverket, 2014). Båda studierna visade att matematik var, efter 

Svenska som andra språk, det ämne som eleverna i minst utsträckning nådde målen i. 

Men det visade också att matematik tillsammans med engelska var det ämne där 

eleverna i störst utsträckning fick högsta betyg, A. En jämförelse av de båda studierna 

visar att det genomsnittliga betygsnittet i matematik minskat med 0.7 poäng, vilket gör 

att matematikämnet är det ämne där betygsnittet sjunkit näst mest i. Mest har 

betygsnittet sjunkit i de naturorienterade ämnena (Skolverket, 2014). Det på grund av 

att antalet elever som fått betyg A och B år 2013 hade sjunkit. Vilket kan vara en följd 

av att undervisningen inte lyckats stimulera alla elever med svårighet och fallenhet för 

matematik.  
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En vanlig matematiklektion är oftast uppbyggd av att läraren håller en inledande 

genomgång som följs av enskilt arbete i matematikboken (Skolverket, 2003). Lärarnas 

användning av läroboken präglar 90% av den svenska matematikundervisningen på 

mellanstadiet, visar resultatet från forskning av TIMMS år 2007 (Johansson, 2011). 

Dagens läroböcker är utformade efter skolverkets styrdokument (Skolverket, 2011a) och 

kan ses som ett stöd i lärarens arbete. Lärarna tolkar läroböckerna på olika sätt vilket 

kan bidra till att undervisningen bygger på allt från enbart enskilt arbete i böckerna till 

användningen av varierande material, metoder samt undervisning med olika 

gruppkonstellationer. I vilken utsträckning läraren väljer att använda läromedlet och hur 

varierar också mellan olika lärare (Johansson, 2011). Författaren framhäver även att det 

är väldigt vanligt vid läromedelstyrd undervisning att eleverna får ta hem och räkna det 

de inte hunnit med under lektionen.  

 
3.4.1 Anpassad matematikundervisning för var och en 

De likheter som registrerats i undervisningen gällande såväl elever med svagheter 

respektive styrkor inom matematik är att undervisningen måste vara individanpassad, 

belyser Malmer (2002). Den vanligaste individualiseringstypen inom 

matematikundervisningen är hastighetsindividualisering. Vilket betyder generellt att alla 

elever räknar samma uppgifter men får olika tid på sig.  Lärarna tenderar att använda 

matematikböcker och låta eleverna räkna på i egen takt. Alla elever får i princip samma 

uppgifter (Löwing, 2004). På 60-talet utformades en modell, inom ett IMU-projekt 

(individualiserad matematikundervisnings-projekt) som än idag anses ge en tydlig bild 

på att arbetet med individualisering kan skilja oerhört från gång till gång.  

 

Tabell 1. Olika grader av individualisering (Vinterek, 2006 s.47) 

TOTAL INDIVIDUALISERING INGEN INDIVIDUALISERING 

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett 

just för hans/hennes förutsättningar och 

intressen avpassat mål 

Lika för alla elever 

Instruktioner ges till en elev i sänder Alla elever får samma instruktion 

Antalet uppgifter och svårighetsgrad 

varierar från elev till elev 

Alla elever arbetar med samma uppgifter 

Varje elev arbetar i sin egen takt och med 

metoder och hjälpmedel som passar 

honom/henne 

Eleverna ”styrs” av läraren och arbetar i 

samma takt på samma sätt 

Läraren värderar varje elevs arbete med 

utgångspunkt från elevens förutsättningar 

och de mål eleven och läraren satt för 

eleven 

Läraren värderar elevens arbete genom att 

jämföra hans prestationer med övriga 

elever 

 

Läraren bör nog hitta en balans mellan total individualisering och ingen 

individualisering för alla elever, även de så kallade ”normalbegåvade”. När en lärare har 

elever som hamnat i svårigheter eller har fallenhet för matematik krävs det mer 

ansträngning vid planering och genomförande av undervisningen (Malmer, 2002). För 

att kunna individualisera matematikundervisningen krävs det att elevernas befintliga 

kunskap kartläggs. För att undvika uppkomst samt utveckling av inlärningssvårigheter 

bör undervisningen och miljön runt eleven anpassas från allra första stund. Det grundas 

i att inlärningssvårigheterna inte bygger på biologiska faktorer (Asmervik, Ogden & 

Rygvold, 2001). Det kommer alltid att vara omöjligt att innan bestämma hur den 

individanpassade undervisningen skall se ut. Det är upp till varje lärare, med stöd 

genom samverkan med andra, att utforma en undervisning som passar bäst för klassen 

såväl som för varje enskild elev (Giota, 2013). 
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Att lärarna använder sig av diagnoser vid kartläggningen av elevernas kunskap är en 

vanlig metod inom matematik (Löwing & Kilborn, 2007). Diagnosen kan genomföras 

innan ett nytt arbetsområde påbörjas för att veta på vilken nivå undervisningen bör 

läggas. Den kan genomföras under arbetet med ett arbetsområde för att klargöra om 

eleverna förstår och kan ta till sig ny kunskap. Diagnosen kan även ske efter ett visst 

arbetsområde. Detta för att lärarna ska vara medvetna om eleverna förstått 

undervisningen eller om den behöver kompletteras. De här diagnoserna brukar oftast 

vara inriktade mot specifika arbetsområden. Det finns en diagnos som benämns 

”översiktsdiagnos” och oftast innehåller uppgifter från olika arbetsområden. De 

diagnoserna tillämpas till störst del när lärarna får nya elever eller klasser (Löwing & 

Kilborn, 2007). Desto snabbare en svårighet eller fallenhet hos en elev uppmärksammas 

desto snabbare går det att anpassa undervisningen för att stimulera eleven till lust att 

lära. Kartläggning av elevernas matematikkunskaper kan också ske kontinuerligt genom 

samtal mellan lärare och elev (Lindström, 2005). Eleven kan exempelvis förklara hur 

denne har löst ett problem och läraren kan då bilda sig en uppfattning om var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt. Malmer (2002, s.215) belyser att det är av stor vikt att 

lärarna får en överblick över: 

 

 ”Vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och kan använda. 

 

 Hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig såväl med hjälp av material som 

med hjälp av språket.  

 

 Vilken inställning eleven har till matematik och hur han/hon uppfattar sin egen 

roll.” 

 
3.4.2 Hur matematikundervisningen kan anpassas 

För att matematikundervisningen ska bli så bra som möjligt förespråkas användningen 

av varierande metoder. Eleverna bör enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011b) kunna 

tillägna sig och använda flera olika metoder och strategier inom matematik. 

Problemlösning som förmåga har en stor del i de svenska styrdokumenten vilket 

grundas i att problemlösning är en nödvändighet i vardagliga situationer. Det har också 

visats att eleverna tycker att det är motiverande och intressant att få anstränga sina 

tankegångar vilket ett matematiskt problem kräver (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

Vad som upplevs som ett problem varierar från person till person med tanke på hur 

deras problemlösningsförmåga har utvecklats. Felaktiga lösningar kan, som tidigare 

nämnts, skapa vägar till att förståelsen stärks (Lampert, 2001). Hon berättar om en 

genomgång av ett matematikproblem och förklarar att fel svar kan starta en diskussion 

som i detalj beskriver hur olika uträkningar kan gå till. Läraren behöver inte vara den 

som direkt påpekar om elevernas svar är rätt eller fel (Lampert, 2001). För att göra en 

uppgift som generellt riktar sig till fler elever menar Malmer (2002) att texten i 

uppgiften bör vara begränsad så att den endast innehåller nödvändig information. Det 

beror på att onödig information oftast försvårar, främst för de svagare eleverna. 

Begreppen som används i matematiska problem bör eleverna kunna behärska. 

Problemen kan även vara både öppna och slutna. Öppna problem kan ha flera möjliga 

svar, exempelvis ”Kalle hade 35 kronor med sig till affären, vad kan han köpa för 

dem?” Öppna problem kan också ha fasta svar men flera möjliga frågeformuleringar. De 

slutna problemen har en fast frågeformulering med ett fast svar eller vice versa 

(Malmer, 2002). Tidigare forskning lyfter att elever med läs- och skrivsvårigheter blir 

inspirerade av att själva få konstruera problemuppgifter utefter redan angiven fakta.  

 

Undervisningen kan individanpassas genom att eleverna får använda sig av olika 

representationsformer. Representationsformerna används för att eleverna slutligen ska 
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nå en abstraktion av matematiken (Malmer, 2002). Med användning av konkret 

material, verklighetsbaserade metoder samt arbete med matematik i bildform utvecklas 

eleverna kontinuerligt mot de mer abstrakta representationsformerna symbol och språk 

(Malmer, 2002). Kombinationen av att läraren skriver på tavlan, använder sig av 

konkret material eller ritar relevanta bilder på tavlan samt repeterar kan underlätta för 

eleverna att förstå (Lampert, 2001). Elever som hamnat i svårigheter har svårare för de 

abstrakta representationsformerna, visare tidigare studier. Därför bör arbetet med de här 

eleverna vara av en mer konkret art. Elever med fallenhet för matematik kan snabbare 

förstå abstrakt matematik (Malmer, 2002). De lärare som använder varierade 

arbetsstrategier och metoder i sin undervisning har större chans till att nå fler och 

därigenom påverka resultaten positivt (Skolverket, 2011b). Jakobsson och Nilsson 

(2011) påpekar att elever utan svårigheter också har nytta av de metoder som sätts in för 

att stimulera elever som hamnat i svårigheter.  

 

I dagens högteknologiska samhälle finns även många hjälpmedel att hämta från datorer 

och Internet.  Sådana hjälpmedel går under förkortningen IKT, informations- och 

kommunikationsteknik. Användningen av elektronisk teknik ingår i IKT och de 

vanligaste verktygen 2011 beskrivs vara miniräknare, datorer samt de interaktiva 

skrivtavlorna. Användningen av IKT i undervisningen syftar till att anpassa skolan efter 

yrkesvärlden. Det finns fler olika program, spel, filmer med mera som berör matematik 

samt skolans andra ämnen. Elever och lärare från tidigare forskning lyfter IKT som 

något positivt (Skolverket, 2011c). IKT i undervisningen tenderar ofta till ökat intresse 

hos eleverna, även för saker som de tycker är lite mindre intressanta. Båda parter anser 

att exempelvis tabeller och diagram blir tydligare och enklare att förstå. IKT kräver att 

tekniken fungerar, verktygen finns tillgängliga och att läraren är engagerad samt villig 

att lära sig använda det (Skolverket, 2011c).  

 

Tidigare forskning visar att fokus oftast läggs på de elever som hamnat i svårigheter 

vilket gör att eleverna med fallenhet åsidosätts (Malmer, 2002). Det finns olika sätt att 

bemöta elever med fallenhet för matematik. En del elever med fallenhet för matematik 

får lägga undan matematikboken och arbeta med andra ämnen tills klasskompisarna 

kommit ifatt. På andra skolor och i andra klassrum ges eleverna med fallenhet för 

matematik utrymme till att utvecklas. Pettersson (2011) anser att olika 

matematiktävlingar och kvällsaktiviteter anordnas för att utmana och stimulera dessa 

elever. Eleverna kan också få stöd i form av extraböcker eller matematikböcker som är 

ämnade för klasser över deras egen årskurs. Ibland handlar extrauppgifterna om 

kvantitet. Eleverna ska då räkna liknade uppgifter i större mängd. Det motiverar inte 

många elever med fallenhet för matematik (Pettersson, 2011). Hon menar även att 

gruppsamtal eller enbart samtal angående matematik med en mentor också sätts in på 

vissa skolor för att stimulera och motivera de elever med fallenhet för matematik  
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4 Metod 
 

 

I det här avsnittet kommer studiens undersökningsmetod att presenteras. 

Undersökningsmetoden är vald för att passa studiens syfte som är att belysa några 

utvalda lärares arbete och syn på likvärdig och individualiserad 

matematikundervisningen i årskurs 4-6. Vidare behandlas validitet och reliabilitet samt 

de etiska överväganden som gjorts i studien. 

 

 

4.1 Val av metod 
 
 

Studiens har en kvalitativ inriktning, vilket innebär att det är en studie som handlar om 

att bilda en förståelse och ett djup för någonting (Denscombe, 2010). Kvalitativ 

forskning bygger till större del på att det som registreras omvandlas till ord som sedan 

kan analyseras. Eftersom att studiens syfte är att belysa lärares arbete med och syn på en 

likvärdig och individualiserad matematikundervisning innebär det att något ska 

beskrivas med ett visst djup. Beskrivningar är starkt sammanknippat med kvalitativ 

forskning enligt Denscombe (2010). När kvalitativ forskning tillämpas handlar det ofta 

om småskaliga studier. Det påpekar Denscombe (2010) beror på att metoderna inom en 

kvalitativ forskning är mer tidskrävande per respondent än vid tillämpning av 

metoderna inom en kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning tillämpas alltså genom att 

ett mindre antal människor, än vid kvantitativ forskning, delar med sig av mer detaljerad 

information (Denscombe, 2010). 

 
4.1.1 Intervju 

Den undersökningsmetod som använts i den här studien är kvalitativ intervju. Intervju 

är en välanvänd metod i samband med kvalitativ forskning. Svaren tenderar att bli mer 

utvecklade och mer detaljerade vid intervjuer än vid tillämpning av kvantitativa 

undersökningsmetoder (Bryman, 2011). Den sort av kvalitativ intervju som används i 

den här studien är det Bryman (2011) kallar för semistrukturerad personliga intervju. 

Valet av undersökningsmetod grundas på att den här studiens har förutbestämda 

frågeställningar ska tas an (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har en färdig lista, en intervjuguide, på frågeställningar som ska behandlas 

och diskuteras. De frågeställningar som utformats för den här studien är av olika 

karaktär. Intervjuguiden består av ett antal bakgrundsfrågor som följs av inledande, 

öppna frågor och avslutas genom att ge lärarna möjlighet till att lyfta något utöver det 

som redan sagts. (Bilaga A) Ordningsföljden på frågorna spelade inte så stor roll utan 

intervjun skulle vara flexibel och öppen för att respondenten skulle få utveckla sina 

tankar och till viss del leda samtalet (Denscombe, 2010). Genom att låta respondenten 

leda intervjun i egen riktning belyses de punkter som respondenten anser vara mest 

betydelsefullt (Bryman, 2011). Fördelar med att använda en metoden intevju är att alla 

respondenter till viss del får hjälp med att tolka frågorna vilket gör att tolkningarna blir 

ungefär desamma (Denscombe, 2010). Intervjuerna kommer att vid samtycke spelas in 

vilket Bryman (2011) rekommenderar. 
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4.2 Urval 
 

 

Urvalet i den här studien är ett målinriktat bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

deltagarna är lättillgängligt för den som genomför undersökningen (Bryman, 2011). 

Utgångspunkten för val av urval är matematiklärare i årskurs 4-6 som är relevanta 

gentemot studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Eftersom att individualisering av 

matematikundervisningen är ett krav från skolverket är det i princip förutsatt att alla 

lärare i urvalet arbetar för detta. Denscombe (2009) lyfter argument för valet av 

bekvämlighetsurval i form av begränsade resurser men även att god vetenskaplig 

forskning inte innebär undersökningar av de som enbart är enklast att nå. Bryman 

(2011) påpekar att vid kvalitativa intervjuer brukar inte slumpmässiga urvalsmetoder 

tillämpas. 

 

Urvalet är fem lärare i 2 olika årskurser på samma skola. Att lärarna skulle vara 

verksamma lärare i matematik mellan årskurs 4-6 var enda kriteriet vid val av 

informanter. Två lärare i årskurs 4 och tre lärare i årskurs 5 deltog i undersökningen. 

Majoriteten av eleverna på skolan har vårdnadshavare som är engagerade och väldigt 

delaktiga i sina barns skolgång. Urvalet grundas på vetskap om att 

matematikkunskaperna i klasserna varierar och att lärarna arbetar aktivt med 

individualisering av undervisningen. Anledningen till att det inte var någon lärare från 

årskurs 6 som deltog berodde på att de under studiens gång hade fullt upp med den 

första betygsättningen för sina klasser. Lärarna som deltog har erhållit fiktiva namn. De 

lärare som deltog är följande: 

 

 

Tabell 2. De deltagande lärarna 

  

Ålder 

 

Kön 

 

Utbildning 

År som 

lärare 

År på nuvarande 

skola 

Lärare1 

Årskurs 4 

Frida 

49år Kvinna Pedagogik och 

magisterexamen i 

Finland 

22år 

(Varit lärare i 

Sverige i 4 år) 

1.5år 

 

Lärare2 

Årskurs 5 

Ulla 

57år Kvinna Fritidspedagog samt 

Ma, Sv & No-lärare 

10år 1.5år 

Lärare3 

Årskurs 4 

Gunilla 

59år Kvinna Mellanstadielärare 

med behörighet i de 

teoretiska ämnena 

30år 15år 

Lärare4 

Årskurs 5 

Klara 

39år Kvinna Lärare Ma & No 

årskurs 1-7 

11år 6år 

Lärare5 

Årskurs 5 

Petra 

36år Kvinna Grundskolelärare Ma 

& No årskurs 1-7 

10år 1år 

 

 

4.3 Genomförande  
 

 

Alla 5 intervjuer genomfördes under två veckors tid, höstterminen 2014, på en 

mellanstor skola i södra Sverige. Kontakt togs med lärarna via mail som alla samtyckte 

till deltagande. Lärarna fick viss information angående studiens syfte och en tid för 
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intervjun bestämdes. Anledningen till att lärarna inte fick all information om att studien 

även skulle beröra lärarnas syn på individualiserad matematikundervisning berodde på 

att slutsatser skulle dras från om lärarna själv lyfte ämnet tidigt under intervjun. En 

ostörd miljö förespråkas vid intervjutillfället (Bryman, 2011) och lärarna tog ansvar 

över att ordna ett rum där intervjun kunde genomföras ostört. Endast vid ett tillfälle 

stördes intervjun då en annan lärare kom in för att lämna något i rummet. Den första 

intervjun liknades vid en pilotstudie för att kontrollera om intervjuguiden behövde 

ändras samt kontrollera så att intervjun hamnade inom tidsramen (Bryman, 2011), som i 

den här studien var 30 minuter. Eftersom att ingenting ändrades ingår även den 

intervjun i studien. Med tanke på att intervjuerna var semistrukturerade så skiljde de sig 

åt i utformningen. Dock började alla intervjuerna med bakgrundsfrågor samt en öppen 

fråga som löd ”Kan du beskriva hur en vanlig matematik undervisning ser ut?”, detta för 

att värma upp respondenterna.  

 

Intervjuerna spelades in efter respondenternas samtycke. Detta medförde flera fördelar. 

Inga anteckningar fördes under intervjun för att skapa en avslappnad miljö samt för att 

all fokus skulle ligga på att lyssna, ta in och utforma passande följdfrågor för att få med 

alla punkter på intervjuguiden. Inspelningarna användes också för att ta vara på all 

information och för att säkerställa att ingenting skulle falla i glömska. Även om intervju 

är en välanvänd metod finns det svårigheter med den. Eftersom att intervjun sker genom 

samtal finns en benägenhet av att respondenten påverkas av intervjuaren (Kvale & 

Brinkman, 2009). Kvale och Brinkman (2009) menar att det påverkan kan ske både 

genom kroppsspråk samt genom ord och kan påverka både negativt och positivt.  

 

4.4 Bearbetning av data 
 

 

För att kunna analysera intervjuerna lyssnades alla fem igenom en gång därefter 

transkriberades de delar av intervjuerna som ansågs relevanta för studien. Varje intervju 

transkriberades först var för sig i ett word-dokument utifrån punkterna på intervjuguiden 

(Bilaga 1). Alla transkriberade intervjuer jämfördes sedan med varandra och olika 

samband blev grunden i resultatanalysen. Intervjuguidens punkter delades sedan upp i 

olika dokument där exempelvis alla intervjusvar rörande Punkt A hamnade i samma 

dokument. Meningskategorisering är basen i studiens analys och innebär just att 

intervjusvaren kategoriseras (Kvale & Brinkman, 2009). Sambanden i varje dokument 

färgkodades och utifrån intervjuguidens punkter skapades tre övergripande kategorier 

som svarar mot studiens syfte och frågeställningar. De här tre punkter återfinns i 

resultatet och rör lärarnas syn på individanpassad undervisning, vad som krävs för att 

lyckas med en individanpassad undervisning samt hur lärarna arbetar för en 

individanpassad undervisning.  

 

 

4.5 Kvalitetskriterier 
 

 

En fördelar med att använda intervjuer som metod är att validiteten oftast blir hög 

(Denscombe, 2010). Validiteten bestäms genom att mäta om en studies resultat svarar på 

syftet och frågeställningar. Det handlar om att lyckas mäta det som är avsatt att mätas. 

Eftersom att den här studiens syfte är att undersöka ett antal utvalda lärares syn på och 

arbetar för en individualiserad matematikundervisning är validiteten högre än om syftet 

hade berört alla lärare i årskurs 4-6. Den första intervjun liknades, som tidigare nämnts, 

en pilotintervju. Resultatet av pilotintervjun visades ha stor relevans för studien och 
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hölls inom tidsramen, därför ändrades ingenting och validiteten ökade. Validiteten 

ökade vid pilotstudien eftersom att det gick att avgöra att intervjuguiden var lämplig 

eftersom att den gjorde det möjligt för att lyckas mäta det som var avsatt. Vid alla 

intervjutillfällen ställdes följdfrågor samt frågor för att klargöra rätt uppfattning av 

respondentens svar, detta för att inget skulle bli missförstått.  

 

Det går inte att utesluta att lärarna, trots garanterad anonymitet, förfinade beskrivningen 

av sitt arbete med en individanpassad matematikundervisning. Tveksamheten angående 

detta påverkar studiens reliabilitet. För att däremot öka studiens reliabilitet avslöjades 

inte hela syftet med studien förens under intervjuernas gång. Det gjordes för att se om 

lärarna själva lyfte individanpassad matematikundervisning som en viktig del av deras 

undervisning. Alla intervjuer spelades in och transkriberades, till viss del, för att ingen 

information skulle gå till spillo. Detta gjordes även för att respondenternas svar inte 

skulle förvrängas och därigenom både öka studiens validitet och reliabilitet. 

 

Om studiens resultat går att generaliseras är diskuterbart. Normalt sett berör en 

kvalitativ studie ett mindre antal respondenter som granskas på djupet än vid en 

kvantitativ studie (Bryman, 2002). I det här fallet är antalet respondenter ännu färre. 

Resultatet berör egentligen enbart de respondenter som deltagit i studien vilket bidrar 

till att resultatet inte kan generaliseras. Dock stämmer större delen av resultatet överens 

med tidigare forskningar vilket bidrar till ökad trovärdighet. Alla lärarna har inte arbetat 

tillsammans eller på den aktuella skolan under en längre tid. Det kan bidra till att urvalet 

ändå blir varierat trots att de under tidpunkten för intervjuerna arbetade på samma skola.  

 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

 

Fyra forskningsetiska principer att ta del av vid forskning presenteras av 

Vetenskapsrådet (2011). Dessa fyra principerna ingår i individskyddskravet och är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De är 

utformade för att skydda och respektera de personer som ställer upp med att delta i olika 

undersökningar. Informationskravet innebär att alla respondenter ska få information om 

undersökningens syfte och att deras deltagande är frivilligt. Det har respondenterna i 

den här studien fått del av, både genom mail och vid intervjutillfället. Samtliga 

respondenter har samtyckt till deltagandet i undersökningen. De lärare som har deltagit 

är för att uppfylla konfidentialitetskravet anonyma i studien. Skolorna där lärarna är 

verksamma nämns inte heller vid namn. För att ta hänsyn till nyttjandekravet kommer 

materialet som samlats in enbart att användas i den här studien. Efter att studien är klar 

kommer intervjumaterialet att makuleras. Även det var de deltagande lärarna medvetna 

om. 
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5 Resultat 
Analysen av de fem intervjuer resulterade i tre kategorier som kommer att presenteras i 

det här avsnittet. De tre kategorierna är:  

 

 Lärarna anser att individualisering är viktigt men svårt 

 För att lyckas med individanpassad matematikundervisning 

 Lärarna arbetade för en balans mellan individanpassad matematikundervisning 

och att föra fram klassen som en helhet  

 

För att ge en tydligare bild lärarna inleds avsnittet med en överblick av lärarnas 

matematiksituation. 

 

 

5.1 Överblick av lärarnas matematiksituation 

 

 

– Lärare1, Frida, är klasslärare för en årskurs 4. Hon har 22 elever två av 

lektionerna i veckan, den tredje lektionen går en elev till specialläraren. Två 

matematiklektioner i veckan finns en extralärare i klassen.  

– Lärare2, Ulla är klasslärare för en årskurs 5. Hon har 24 elever fyra lektioner i 

veckan. Två lektioner i veckan försöker hon tillsammans med en fritidspersonal att 

dela upp klassen i två grupper. 

– Lärare3, Gunilla är klasslärare för en årskurs 4. Hon har 17 elever i sin klass, en 

elev med  som enbart är i klassen ibland. Två av tre matematiklektioner i veckan  

finns extralärare i klassen. 

– Lärare4, Klara är klasslärare för en årskurs 5. Hon har 17 elever två lektioner i 

veckan, de två övriga lektionerna går två elever till speciallärare. 

– Lärare5, Petra är klasslärare för en årskurs 5. Hon har 20 elever under två    

matematiklektioner i veckan. Två lektioner i veckan går fyra elever till speciallärare.   

En lektion i veckan samarbetar hon med fritidspersonal. 

 

 

5.2 Lärarna anser att individualisering är viktigt men svårt 
 

 

Förutsättningarna för matematikundervisningen skiljde inte mycket åt mellan de olika 

klasserna. Klasserna varierade från 17 till 24 elever och elevernas intresse för 

matematik var till större delen positivt, enligt lärarna. Flera lärare förklarade matematik 

som ett av de mest omtyckta ämnena av eleverna och att de inte behövde anstränga sig 

mycket för att få de intresserade och motiverade till fortsatt lärande. En lärare i årskurs 

4 uttryckte att matematikundervisningen inte alltid behövde vara "jippi, någonting nytt" 

utan att klurigheten i talen och att förstå en uträkning var morot nog för de flesta 

eleverna i klassen. Trots det stora intresset fanns det i klasserna elever på olika 

kunskapsmässiga nivåer och med olika förutsättningar för att klara målen. Att nå alla 

genom att individanpassa undervisningen ansågs av alla lärare vara den största 

utmaningen samt även den viktigaste delen i deras arbete. De påpekade att det är viktigt 

att anpassa undervisningen efter alla elever.  

 

Lärarna uttryckte sig på samma sätt angående de eventuella svårigheterna som finns 

med en individanpassad undervisning. Spännvidden som ofta finns i en klass, mellan 

svaga och starka elever, påtalades som stor vilket ansågs försvåra arbetet i praktiken. Att 
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hitta elevernas nivå, eller ta sig tid till att hitta rätt nivå och att sedan hinna och kunna 

hjälpa alla utefter deras förutsättningar generellt ansågs vara det svåraste.  

 

Man måste som lärare se alla elever, 

för att inte hämma någon elevs utveckling. (Ulla) 

 

 Det handlar om att hitta rätt metoder som passar varje enskild elev och låta denne 

synas, lyckas och utvecklas. Flera lärare lyfter även att det måste fungera praktiskt. 

Samtidigt som de försöker anpassa undervisningen efter varje individuell elev måste 

undervisningen passa klassen som helhet. Klara hävdade att hon har en elev som ligger 

på ”lågstadienivå” och enbart har tillgång till resurs vissa lektioner, det utgjorde en stor 

svårighet för henne. Tillgång till konkret material lyftes av en lärare som en bidragande 

faktor till svårigheter med att individanpassa matematikundervisningen. Hon var dock 

tydlig med att det kanske fanns konkret material på skolan men att hon inte visste vart 

det fanns. Fyra av lärarna lyfter svårigheter med att möta de elever som är svaga i 

matematik och den femte läraren ansåg att större delen av hennes arbete inom 

matematik handlade om att försöka anpassa undervisningen efter de starkare eleverna.  

 

Hur ska de tycka att det är intressant när de redan förstår allting? (Frida) 

 

Lärarna såg även möjligheter med en individanpassad undervisning. En lärare påpekade 

att elever på olika nivåer kan bidra till att eleverna kan ta del av varandras strategier och 

tankar. De starka eleverna kan bli goda förebilder åt de svagare och de svaga kan hjälpa 

de starka med att exempelvis se enklare lösningar och vice versa. Genom att para ihop 

en svagare och en starkare elev kan den starkare behöva förklara uträkningar för den 

svagare, vilket inte ansågs som den enklaste uppgiften av Gunilla.  

 

 

5.3 För att lyckas med individanpassad matematikundervisning 

 

 

För att lyckas med en individanpassad undervisning krävs god samverkan med andra 

vuxna, enligt samtliga lärare. I kommunen drivs ett utvecklingsprojekt som gör det 

möjligt för lärarna i årskurs 4 att vara två stycken 120 min i varje kärnämne. Ulla ansåg 

att det alltid borde finnas två lärare i kärnämnena för att kunna ge alla elever de stöd 

som behövs. Lärarna var dock eniga om att fjärde klass är rätt årskurs för en sådan 

insats i matematik då ämnet går från konkret till abstrakt i övergången mellan lågstadiet 

till mellanstadiet. Lärarna i årskurs 5 fick stöd från skolans fritidspersonal som gjorde 

det möjligt att dela upp klassen i mindre grupper under vissa matematiklektioner vilket i 

sin tur bidrog till att eleverna kunde ges det stöd och lugn som de ansågs behöva. 

Dessvärre saknade lärarna tillfälle till gemensam planering mellan lärare och 

fritidspersonal, enligt lärarna i årskurs 5. Genom att vara fler vuxna under 

matematiklektionerna får eleverna möjlighet till att ta del av flera olika sätt att räkna och 

lösa uppgifter, anser Ulla. Samtliga lärare för årskurs 4-6 ingick i Matematiklyftet, som 

är en satsning av staten att didaktiskt utveckla lärarna i matematik för att försöka få mer 

kvalité på undervisningen. Lärarna träffades i princip varje måndag för att diskutera och 

planera för att sedan implementera vissa uppgifter i sin klass. Det fanns en viss 

frustration, speciellt hos Frida som ansåg att det tog för mycket tid och energi.  

 

Lärarna förklarar att de samverkade med speciallärare och var till större del positiva till 

det samarbetet. Specialläraren är dessvärre enbart vänd till de elever med svårigheter för 

matematik men har enligt en av lärarna även lovat att samtala med de elever med 

fallenhet för ämnet. Dock hade inte de här samtalen införts vid intervjutillfället och en 
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lätt besvikelse hade skapats. Hos specialläraren arbetade eleverna, enligt Klara, oftast 

enbart efter speciallärarens tänk och med uppgifter som inte alltid följde övrig klassens 

arbete. Detta ansåg hon medföra en del problem när eleverna sedan var i klassen för att 

räkna.  

 

För att kunna anpassa undervisningen lyfte samtliga lärare att de behövde bli medvetna 

om elevernas kunskapsnivåer, vilket de påpekade inte alltid var det enklaste. I början av 

årskurs 4 genomförs ett förkunskapstest, uttryckte flera lärare. Det berörde de fyra 

räknesätten och ansågs vara en bra början. En lärare förklarade att hon utgick från de 

nationella proven i matematik från årskurs 3 inför årskurs 4. Hon berättade att hon inte 

ansåg att kraven för godkänt var så höga på de här proven men att proven ändå kunde 

fungera som en grund. De två lärarna i årskurs 4 talade om vikten av att direkt reda ut 

vilka förutsättningar eleverna har för matematik. De ansåg att eleverna behöver få rätt 

stimulans och hjälp direkt. Alla lärare var överens om att det under mellanstadiet sedan 

genomfördes flera olika tester och diagnoser för att hålla koll på vad som krävdes av 

undervisningen. En bedömning av elevernas kunskaper skedde även kontinuerligt 

genom handuppräckningar och matematiksamtal med eleverna. 

 
 

5.4 Lärarna arbetade för en balans mellan individanpassad 
matematikundervisning och att föra fram klassen som en helhet 
 

 

Gemensamt för alla lärares uppbyggnad av veckans matematiklektioner var att de oftast 

börjar med en genomgång eller repetition i helklass och att eleverna sedan fick räkna i 

sina matematikböcker. Frida betonade att de elever som räknar mycket lär sig att räkna 

vilket var grunden till att hon vill låta eleverna räkna så mycket som möjligt. ”Eleverna 

styr undervisningen” uttalade sig Ulla om. Hon syftade till att det hon har förstått att 

eleverna har svårt för blir basen för nästa matematiklektion. Gunilla lyfte att 

kommunikation var viktigt och ville därför att eleverna skulle få ”prata matte”. Eleverna 

fick resonera och diskutera olika uträkningar i helklass.  

 

Under genomgångarna hos Klara kunde det hända att hon skrev fel uträkning på tavlan 

med flit för att starta diskussioner eller, som hon beskrev det, ”väcka elevernas 

tankegångar”. Under genomgångarna påstod Ulla att hon ”smyger” in lite svårare 

matematik för att väcka de starkare eleverna genom att säga ”det här behöver ni bara 

känna till”. Ulla påpekade även att vissa elever i hennes klass inte klarade längre 

genomgångar vilket också var något hon behövde anpassa sig efter. Under 

intervjutillfällena kändes det som att detta var drag som kunde hittas hos samtliga 

lärare.  

Alla klasser använde sig av MatteBorgen, (Falck, Picatti & Sundin, 2011) under hösten 

då intervjuerna genomfördes, en matematikbok som är utformade efter de svenska 

styrdokumenten och bestående av varierande uppgifter. I början av varje kapitel 

presenteras de mål som är avsatt för eleverna att kunna nå under det aktuella kapitlet. 

Boken ansågs av flera lärare att ge möjligheter för eleverna att arbeta med olika sinnen 

samt på olika nivåer då det finns ”blåa”, ”gröna”, ”röda”-sidor och så vidare. De blåa 

och gröna sidorna innehåller basen av de fyra räknesätten och de fördjupas sedan i de 

röda sidorna med fler lästal och matematikproblem. Till MatteBorgen (Falck, Picetti & 

Sundin, 2011) finns prov, lärarhandledningar, matriser och mycket bra extramaterial, 

enligt lärarna. Bokens extramaterial användes som främst av de starkare 

matematikeleverna, berättade samtliga lärare. Matematikboken var utgångspunkt för all 

matematikundervisning i de fem klasserna. Gemensamt för alla lärare var att de ville ha 
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sina elever samlad på samma kapitel i matematikboken. Istället för att låta eleverna 

skena iväg implementerades extramaterial till de starkare med fördjupningsuppgifter. 

Klara hävdade att de elever, i hennes klass, som är snabba med att räkna uppgifterna i 

matematikboken ofta gjorde slarvfel eftersom att de själva ville att det skulle gå fort.  

 

Eleverna behövde inte räkna alla uppgifter i boken utan antalet uppgifter anpassades i 

viss mån efter deras förutsättningar, berättade lärarna. Alla elever räknade basuppgifter,  

 

Alla elever behöver lära sig basen i alla räknesätt, 

därför vill jag att alla till en början räknar de gröna sidorna. 

När de sedan har basen kan de börja direkt på bokens röda sidor 

                                                                                                       (Frida) 

 

I Fridas klass fanns det en elev som hade fått anpassade uppgifter efter sin förmåga då 

denne hade hamnat i svårigheter. Den eleven räknade nästan ingenting i 

matematikboken. Två lärare arbetar med olika arbetsscheman till matematikboken där 

eleverna räknade exempelvis 4 uppgifter för att sedan rätta. Arbetsschemana varierade 

ibland mellan olika elever. Petra hävdade att det berodde på klassen hur uppgifternas 

form och antal kunde utformas, i hennes klass fungerade det med att alla elever räknar 

samma antal uppgifter. I samtliga klasser kunde det hända att eleverna fick hem de sidor 

som de inte hunnit räkna i läxa.  

 

Enligt intervjuerna varierades matematikundervisning av lärarna med varierande 

metoder, varierande material samt varierande gruppkonstellationer. Gunilla hävdade att 

eleverna måste få använda olika sinnen samt praktiska metoder, inte bara behöva sitta 

och räkna i sina böcker. Det finns inte enbart en metod eller strategi att tillämpa utan 

eleverna måste få tillgång till olika, förklarade Ulla. Enligt intervjuerna var lärarna 

överens om att de flesta elever i klasserna hade nått en abstraktion av matematiken 

vilket kan ha bidragit till att behovet av konkret material minskat. Även om en elev har 

svårt för att räkna ut en uppgift var det inte ofta som de behövde exempelvis klossar, 

men om de behövdes så skulle det finnas i närheten.  

 

Tacksamt för läraren att inte behöva komma med en famn full av klossar. (Frida) 

 

Vad som lät som den vanligaste metoden vara att använda bilder. Handlade 

arbetsområdet om multiplikation så ritade lärarna på tavlan samtidigt som de förklarade. 

Det konkreta materialet plockades främst fram vid tillfällen då elever till exempel skulle 

bygga geometriska former, när de skulle arbeta med temperatur eller vid arbete om vikt 

och volym.  

 

Olika gruppkonstellationer förekom i klassrummen, lärarna påstod att de försökte 

variera mellan enskilt arbete, arbete i par samt i grupp. De påstod att eleverna kunde 

lära av varandra eftersom att de behöver varandras tankar, erfarenheter och strategier, 

berättade Ulla. En av lärarna ville att eleverna skulle räkna basen, de gröna sidorna, 

själva så att risken för avskrivningar skulle minska och för att eleverna själva skulle få 

chansen att tänka som de sedan kunde dela med sig av. Ingen av lärarna använde sig 

aktivt av IKT i sin matematikundervisning. Det verkade som att lärarna ville använda 

IKT i undervisningen men gjorde inte det eftersom att det inte fanns tillgång till bra 

IKT-verktyg. Projektorer fanns inte heller i alla klassrum men de sades vara på väg vid 

intervjutillfällena. Flera lärare framhävde dock att eleverna fick öva på 

multiplikationstabellen med hjälp av en dator, både i skolan och hemma. Ibland kunde 

de också spela matematikspel på Internet. Petra förklarade att hon brukade använda den 
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digitala delen av MatteBorgen genom projektorn för att exempelvis visa tabeller eller 

diagram.  

 

Alla fem lärare arbetade aktivt med individualisering och försökte göra det bästa för 

sina elever. Kunskap, såväl inom matematik ska byggas upp och eleverna ska inte kunna 

allt på en gång. 

 

I årskurs 4 behöver inte alla förstå allt. Nästa år tar man det igen och då är flera med. 

Alla kan inte bli lika snabba. Det finns inte alltid förutsättningar att förstå allting på en 

gång. Kunskap byggs på för att eleverna tillslut i årskurs 6 eller 9 ska kunna nå målen.  

Hela gruppen ska föras fram i lämplig takt. 

(Frida) 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
 

 

Samtliga lärare anser att arbetet för en individanpassad matematikundervisning är 

mycket viktigt samtidigt som det är den största utmaningen för matematikläraren. Ingen 

elevs utveckling ska hämmas. De flesta lärarna ansåg att det var svårast att anpassa 

undervisningen efter de elever som hamnat i matematiksvårigheter medan en lärare 

ansåg att hennes största utmaning var att nå de elever som kommit långt inom ämnet. 

Svårigheter med att individanpassa matematikundervisningen påstås i flesta fall bero på 

att tiden inte räcker till eller att rätt material inte finns tillgodo för att möta elevernas 

olika kunskapsnivåer. Tid behöver ges för att rätt metoder ska kunna hittas till varje 

individuell elev eftersom att eleverna har olika förutsättningar för att nå målen i 

läroplanen men även olika förutsättningar till att nå längre. Möjligheter med att det 

krävs individualiserad undervisning lyftes vara elevernas olikheter och att de tack vare 

olikheterna kunde lära av varandra. 

 

För att lyckas med individanpassad undervisning krävs god samverkan påstod lärarna 

och fler av dem lyfte att de ansåg att det skulle ha funnits två lärare i kärnämnena. Alla 

lärare i studien hade privilegiet att vara två stycken under minst en matematiklektion i 

veckan och de uttryckte att detta bidrog till att eleverna kunde få stöd och lugn i den 

utsträckning som krävs. Ett annat krav för att kunna individanpassad 

matematikundervisningen är att bli medveten om elevernas kunskapsnivå i matematik. 

Kartläggning skedde oftast med hjälp av olika diagnoser och tester men också 

kontinuerligt i mötet med eleverna. Lärarna argumenterade för att en elevs svårighet 

eller fallenhet helst skulle upptäckas så fort som möjligt för att de snabbt skulle kunna 

anpassa undervisningen efter rätt förutsättningar.  

 

Studiens lärare påstod att de arbetade för individanpassad undervisning varje dag. 

Matematiklektionerna anpassas utefter elevernas kunskaper med varierande metoder, 

material och uppgifter. Elevernas i de fem klasserna har nått en abstraktion av 

matematik och den vanligaste representationsformen påpekades vara bild. Vid 

genomgångar och repetitioner, som var en vanlig början på lektionerna, ritade lärarna 

ofta på tavlan i samband med muntlig beskrivning. Efter genomgången arbetade 

eleverna oftast i sina böcker. Flera av de elever som hamnat i svårigheter fick hjälp av 

speciallärare och de elever som vara mer matematikstarka och blev klara med 

uppgifterna i matematikboken fick fortsätta med extramaterial i form av 

fördjupningsuppgifter. En variation av upplägget på matematiklektionerna 

eftersträvades och många lärare försökte hitta en balans mellan praktiskt och teoretiskt 

arbete samt lät eleverna arbeta i olika gruppkonstellationer. Även IKT vara ett önskvärt 
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inslag i matematikundervisningen, dessvärre fanns inte rätt kunskap eller verktyg 

tillgängligt för alla lärare. Sammantaget arbetade samtliga lärare aktivt för en 

individualiserad matematikundervisning och hade som mål att individualisera 

undervisningen efter varje elev samtidigt som de skulle föra fram hela klassen. 
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6 Diskussion 
I avsnittet metoddiskussion kommer begränsningar med valet av kvalitativ metod att 

diskuteras. Resultatet utifrån intervjuerna kommer sedan i avsnittet resultatdiskussion 

att ställas i relation till tidigare litteratur utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

6.1 Metoddiskussion  
 

 

En kvalitativ undersökning innebär att ett mindre antal respondenter delar med sig av 

mer detaljerad information (Denscombe, 2010). Eftersom att studiens syfte var att 

belysa hur lärare ser på och beskriver sig arbeta med individualiserad 

matematikundervisning lämpades kvalitativa inriktning bäst. Med den här studien ville 

jag skapa en förståelse för hur man som lärare kan arbeta för en individualiserad 

matematikundervisning. Den lämpligaste undersökningsmetoden i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar ansåg jag vara semistrukturerade intervjuer. Den 

första intervjun liknade en pilotstudie och hade ändrats om första intervjun inte blivit 

som önskat. Risk finns att respondenterna påverkades av mig som ovan intervjuare, till 

nästa gång kommer jag att försöka låta respondenterna styra intervjuns gång ännu mer. 

Intervjuer i kombination med observationer hade förmodligen varit mer lämpligt 

eftersom att jag nu enbart har respondenternas egna ord att gå på. Då kunde syftet vara 

inriktat på hur lärarna arbetar för individualisering istället för hur de beskriver att de 

arbetar. En sådan undersökning skulle dock kräva mer tid vilket låg utanför denna 

undersökningens ram.  

 

Urvalet utgörs av ett målinriktat bekvämlighetsurval genom att urvalet var lättillgängligt 

men att det ändå fanns vissa kriterier. Deltagande från en lärare för årskurs 6 hade varit 

önskvärt och om mer tid hade funnits hade även ett mer slumpmässigt urval kunnat 

tillämpas för att öka studiens trovärdighet. Bearbetningen av data genomfördes med 

hjälp av olika kategorier och med flera word-dokument vilket jag tyckte förenklade 

bearbetningen och bidrog till att inte blanda ihop allt samt att hålla sig till det 

väsentliga. Meningskategoriseringen som Kvale och Brinkman (2009) lyfter anser jag 

vara lämplig för den här typen av studie. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

 

I den här delen kommer studiens resultat att diskuteras samt kopplas till bakgrunden. 

Syftet med studien är att belysa fem utvalda lärares relation till en individualiserad 

matematikundervisning. Utifrån syftet utformades följande frågeställningar: 

 

 Hur ser de utvalda lärarna på en individualiserad matematikundervisning?  

 Hur beskriver de utvalda lärarna att de arbetar för en individualiserad 

matematikundervisning? 

 Vilka möjligheter och svårigheter anser de utvalda lärarna att det finns i arbetet 

för en individualiserad matematikutbildning? 
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6.2.1 Lärarna anser att individualisering är viktigt men svårt 

Det råder inga tvivel om att individualisering av undervisningen sågs av studiens lärare 

som en viktig del i skolans verksamhet. Individanpassad matematikundervisning ansågs 

även som den största utmaningen för en matematiklärare eftersom att eleverna ofta 

befann sig på olika nivåer. Det är inte konstigt eller ovanligt att eleverna befinner sig på 

olika nivåer med tanke på att eleverna kommer till skolan med olika erfarenheter och 

förutsättningar. Det är viktigt att både anpassa matematikundervisningen efter de elever 

som hamnat i svårigheter samt efter de eleverna med fallenhet (Malmer, 2002). Ingen 

elevs utveckling ska behöva bli hämmad. Alla lärare som deltog i undersökningen var 

tydliga med att de aktivt arbetade för att alla elever skulle ges rätt förutsättningar för att 

kunna nå så långt som möjligt, vilket är ett av målen i den svenska läroplanen.  

 

Det lyfts olika grader av individualisering (Vinterek, 2006) där lägsta graden är ingen 

individualisering och högsta graden innebär total individualisering. Ingen 

individualisering innebär att allt är lika för alla och total individualisering innebär att 

varje elev arbetar helt individuellt och får instruktioner var och en. En balans mellan 

dessa två är nog att föredra och det är en balans mellan dessa som studiens lärare arbetar 

för. Individualiseringen av undervisningen behöver fungera praktiskt påstod lärarna 

vilket samstämmer med Lampert (2001). De syftar på att individualiseringen av 

undervisningen av en elev måste ingå i arbetet med att föra hela klassen mot ett 

gemensamt mål. 

 

Lärarna försökte på olika vis att variera och anpassa undervisningen för att stimulera, 

intressera och motivera eleverna till fortsatt lärande. Intresset för matematik fanns hos 

flertalet elever i klasserna enligt lärarna och precis som Ahlberg (2001) uttryckte sig 

verkade matematik anses som ett viktigt och betydelsefullt ämne. Även de flesta elever 

som hamnat i matematiksvårigheter verkade enligt lärarna vara intresserade av ämnet, 

vilket kan vara en följd av att mycket av lärarnas fokus har lagts på dem. Det krävs mer 

av lärarna vid planeringen då de har elever som hamnat i svårigheter (Malmer, 2002). 

Att lärarnas fokus hamnar på de elever som hamnat i svårigheter och att de elever med 

fallenhet för matematik åsidosätts är en vanlig företeelse (Malmer, 2002) som enbart en 

av de fem deltagande lärarna sa emot. Hennes fokus kunde riktas mer mot de starkare 

eleverna eftersom att hon hade en generellt matematikstark klass.  

 

Arbetet med individualisering av matematikundervisning medförde både svårigheter 

och möjligheter. Det finns en uppsjö av olika metoder som kan tillämpas i 

matematikundervisningen och lärarna i studien påpekade hur viktigt det var att använda 

varierande metoder, fungerar inte en metod så måste en annan testas. Användningen av 

varierande metoder och strategier förespråkas i läroplanen (Skolverket, 2011a). Det 

finns också flera andra faktorer än tillvägagångssättet att ta hänsyn till i samband med 

matematikundervisningen (Lindström & Pennlert, 2008) Tillgänglig utrustning är en av 

faktorerna som kan tillföra svårigheter med individualiseringen av 

matematikundervisningen. Vid genomgångar använder lärarna ibland konkret material 

för att kunna nå flera elever men om det inte finns rätt material som en av studiens 

lärare påstod kan det medföra svårigheter.  

 

Tanken från 60-talet lever fortfarande kvar, angående att elever med olika erfarenheter 

och förutsättningar fördes ihop för att kunna ta del av varandras kunskaper (Helldin & 

Sahlin, 2010). Det ses idag som en möjlighet med de varierande nivåerna i 

klassrummen. Eleverna ges möjlighet att utbyta sina uträkningar och problemlösningar 

och därigenom lära av varandra. De starkare eleverna kan i bästa fall bli goda förebilder 

och de svagare kan bidra med enklare lösningar för den starke eleven som har en 
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tendens till att gå den ”långa vägen”. Lärarna bör uppmuntra eleverna till att 

kommunicera och lära av varandra. 

 
6.2.2 För att lyckas med individanpassad matematikundervisning 

Vid arbetet med individualisering av matematikundervisningen uppmuntras samverkan 

med andra vuxna från flera håll. Jakobsson och Nilsson (2011) förespråkar samverkan 

med elevernas vårdnadshavare som något positivt vilket även studiens lärare lyfter. 

Tidigare nämndes att majoriteten av elevernas vårdnadshavare är högutbildade och 

engagerade i sina barns skolgång vilket även lärarna styrkte. Vårdnadshavarna ansåg att 

matematik var viktigt vilket kan vara grunden till elevernas intresse för ämnet. Dock 

kan vårdnadshavarens engagemang och önskningar bli för stora som kan bidra till för 

hög press på eleverna som i sin tur kan göra att eleverna enbart känner sig nöjda då de 

lyckas få alla rätt eller liknande. 

 

Lärarens samverkan med andra parter på skolan exempelvis arbetslag och speciallärare 

lyftes som en stor betydelse för elevernas utveckling samt som en underlättning i 

lärarens arbete (Aspelin & Svensson, 2011). Studiens lärare kunde flera tillfällen i 

veckan samverkan med en kollega under matematiklektionerna och det var de väldigt 

positiva till eftersom att de förespråkade att det borde vara två lärare i kärnämnen. 

Genom att vara två lärare under flera matematiklektioner hade de chans att 

individualisera undervisningen till en större grad.  

 

En del planering genomfördes i arbetslaget och en god kommunikation i arbetslaget är 

positivt för undervisningen (Jakobsson & Nilsson, 2011). Samverkan med speciallärare 

tillämpades enligt lärarna främst då det handlade om elever som hamnat i svårigheter. 

Vid arbetet med elever som hamnat i svårigheter ökar även behovet av samverkan (Asp-

Onsjö, 2010). Samverkan innebär samarbete mot samma mål (Aspelin & Svensson, 

2011) dock påpekade flera lärare att arbetet hos specialläraren ibland kunde handla om 

något helt annat och att elevernas skulle räkna på specialläraren vis. Det finns inte 

enbart ett enda sätt att räkna.  

 

Rätt stimulans och hjälp behöver tillämpas så fort som möjligt enligt studiens lärare 

vilket även Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) argumenterar för. För att kunna sätta 

in rätt stimulans och stöd behöver läraren bli medveten om vart eleven befinner sig. Det 

vanligaste sättet för studiens lärare att kartlägga sina elevers matematiska förmågor 

överensstämmer med tidigare forskning (Löwing & Kilborn, 2007). När lärarna får ny 

klass med nya elever genomför de övergripande diagnoser som sedan följs upp av fler 

diagnoser, andra tester och även kontinuerlig bedömning under arbetets gång. Det är 

nog inte alltid det enklaste att bli medveten om elevernas nivå med tanke på att det kan 

vara annat som just den dagen då exempelvis diagnosen genomförs som kan bidra till 

att elevens resultat på olika tester. Mycket fokus bör även läggas på hur eleverna löser 

en uppgift (Malmer, 2002) och en av lärarnas tyngdpunkt under matematiklektionerna 

låg på att just ”prata matematik”. Därigenom kan läraren också få en bra uppfattning om 

vart eleverna befinner sig.  

 

 
6.2.3 Lärarna arbetade för en balans mellan individanpassad 
matematikundervisning och att föra fram klassen som en helhet 

En vanlig matematiklektions är oftast uppbyggd av genomgång följt av enskilt arbete i 

matematikboken (Skolverket, 2003) och den vanligaste bilden av läraren är att denne 

står längst fram i klassrummet (Lampert, 2001). Så var även fallet för studiens samtliga 

lärare som alla även använde matematikboken som grund i sin matematikundervisning. 

Lärarna ansåg att den matematikbok som de använde passade deras undervisning bra 
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och de berättade att den var utformad efter den svenska läroplanen och innehåller 

varierande material, metoder samt gruppkonstellationer vilket överensstämmer med 

Johansson (2011) syn på läroboken. En god matematikundervisning bör innehålla olika 

moment som rör alla sinnen. En av studiens lärare lyfter själv vikten av att beröra 

elevernas olika sinnen och inte enbart låta de arbeta i boken men det gick även att utgå 

från att alla lärare arbetade efter samma tänk. De lärare som använder variationer i sin 

undervisning har större chans att nå flera samt kunna få positivare resultat (Skolverket, 

2011b).  

 

I jämförelse med Vintereks tabell angående olika grader av individualisering (2006; 

Tabell 1 i studien) arbetar lärarna för en balans mellan total individualisering och ingen 

individualisering. Det eftersom att de samtidigt som de anpassar undervisningen efter en 

elev har målet att föra hela klassen framåt som en samlad trupp. Lärarna lyfte att de 

flesta elever i klasserna arbetar mot samma mål med reservation för de elever som 

tillfälligt hamnat i större svårigheter. I intervjuerna med lärarna kunde slutsatser dras om 

att eleverna oftast får samma instruktioner i samband med genomgångar och att de 

sedan istället förtydligas för de elever som inte förstod. De flesta eleverna i klasserna 

arbetade med samma uppgifter men även där med reservationer för de elever som 

hamnat i svårigheter. De elever med fallenhet för matematik räknade generellt samma 

basuppgifter som sedan kompletterades med fördjupningsuppgifter. Arbetsscheman 

tillämpades i flera klasser för att eleverna inte skulle behöva räkna liknande uppgifter 

upprepande gånger. Eleverna räknade i sin takt till viss mån under skoltid och fick 

ibland ta med uppgifter hem om de inte hunnit färdigt med reservation för de elever som 

hamnat i svårigheter och hade egna arbetsscheman. Lärarna försökte i bästa möjliga 

mån anpassa metoder och hjälpmedel för att eleverna skulle få möjlighet till att utveckla 

sina kunskaper. 

 

När det talas om individanpassad matematikundervisning talas det oftast om de elever 

som har hamnat i matematiksvårigheter och de ska ges extra stöd för att nå målen 

(Skolverket, 2011a). Sedan finns det också de elever som har fallenhet för matematik 

och deras utveckling bör inte heller hämmas utan de bör ges möjlighet till att utvecklas 

vidare. Det finns flera olika sätt att möta dessa elever men det absolut vanligaste hos 

studiens lärare verkar vara att eleverna får extrauppgifter i form av problemlösningar 

eller fördjupningsuppgifter. Elever med fallenhet behöver få stimulans. Pettersson 

(2011) lyfter matematiktävlingar, kvällsaktiviteter och matematiksamtal som olika 

metoder att möta elever med fallenhet. 

 

Malmer, 2002, förespråkade vägen till en abstraktion av matematik som började med 

användningen av konkret material. Lärarna påstod att matematiken i klassrummen hade 

nått en abstraktion och att eleverna inte längre var i så stort behov av det konkret 

material. Det konkreta materialet behövde inte användas av eleverna vid uträkningar 

utan lärarna påstod att det användes främst vid genomgångar av temperatur, vikt, volym 

och längd. Studiens lärare använde sig ofta av bilder, som är en av 

representationsformerna, genom att de ofta i samband med genomgång ritar på tavlan. 

Lärarna lyfter även vikten av repetition som kan underlätta för elevernas inlärning. 

Detta styrks av Lamperts (2001) tankar om kombinationen under genomgången samt 

vikten av repetitioner. En accepterande miljö bör skapas i klassrummet och eleverna bör 

känna att det är okej att göra fel (Newton & Winches, 2013). En av studiens lärare 

förmedlade att hon brukade skriva fel på tavlan för att få igång elevernas tankegångar, 

en sådan strategi kan vara en del i arbetet mot en accepterande miljö. Studiens lärare 

samt Jakobsson och Nilsson (2011) samstämmer om att hela klassen kan ha nytta av de 

metoder som sätts in för att stimulera de elever som hamnat i svårigheter. 
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Flera av studiens lärare sade sig sakna bra teknisk utrustning för 

matematikundervisningen. I och med att tekniken har tagit så stor del av vårt samhälle 

har flera hjälpmedel utvecklats såväl till matematikämnet. IKT, informations- och 

kommunikationsteknik, tenderar ofta till ökat intresse och motivation hos eleverna 

samtidigt som det kan utveckla många kunskaper (Skolverket, 2011c). De mest använda 

IKT-verktygen 2011 var miniräknaren, datorn samt de interaktiva skrivtavlorna. Dessa 

tre verktyg var de enda som användes av studiens lärare i den mån det var möjligt, 

lärarna önskade att de kunde ha använt det mer. Vid genomgångar förespråkade en av 

studiens lärare användning av den digitala delen till matematikboken. Hon använde 

projektorn i klassrummet för att kunna presentera diagram samt tabeller på tavlan, 

samma som de eleverna hade i sin böcker. Om lärarna får tillgång till mer tekniska 

verktyg behöver de mer kompetens inom området så att de vågar använda det 

(Skolverket, 2011c).  

 

Det har utformats flera sorters individualiseringstyper som går i varandra till viss del 

(Vinterek, 2006). Undervisningen kan behöva anpassas på olika sätt för eleverna samt 

även på flera sätt för vissa elever. Den vanligaste individualiseringen inom matematik 

sägs vara hastighetsindividualisering (Löwing, 2004), eleverna får olika tid på sig att 

räkna ut samma uppgifter. Hastighetsindividualisering var även den vanligaste typen 

hos studiens lärare. De förmedlade att matematikbokens del A skulle räknas klart under 

höstterminen och del B under vårterminen. Det hände ibland att eleverna fick ta med 

matematikboken hem och räkna några sidor om de inte var i fas. Efter 

hastighetsindividualisering var metod- & material- samt omfångsindividualisering de 

individualiseringstyper som tillämpades av studiens lärare. Två av studiens lärare 

arbetade med individuella arbetsscheman som är en del i omfångsindividualisering. 

Undervisningen kan individualiseras både i och utanför klassrummet (Vinterek, 2006).  

 

Den kontinuerliga anpassningen som studiens lärare lyfter är den vanligaste typen av 

individualisering. Enligt det kritiska perspektivet på specialpedagogik skall eleverna ges 

möjlighet att fungera i klassrummen (Asp-Onsjö, 2010) och det är utgångspunkten även 

för studiens lärare. ”Stöd till vissa elever måste vägas mot en god lärandemiljö för alla 

elever” innebär att det är svårt för skolan att ge eleverna obegränsat med hjälp och ingår 

i dilemma perspektivet (Asp-Onsjö, 2010 s.348). I bästa möjliga mån försökte studiens 

lärare att anpassa undervisningen för eleverna i klassrummet men vid behov utformades 

återgärdsprogram samt arbete hos speciallärare. Studiens lärare uttryckte sig ofta att det 

kändes som att de inte räckte till men att de gjorde det bästa av situationen.   
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

 

Fokus i den här studien har riktats mot lärarnas syn och arbete för en individualiserad 

matematikundervisning. Jag anser att individualiserad undervisning är ett intressant och 

betydelsefullt ämne och enligt min mening är det självklart att alla elever ska få de 

förutsättningar som krävs för att de ska kunna nå så långt som möjligt. Jag anser även 

att det hade varit intressant att vidare undersöka individualisering av 

matematikundervisningen. Vidare forskning skulle kunna beröra individualisering inom 

olika pedagogiker, exempelvis en jämförelse med Monterssoripedagogiken. Mitt 

intresse för nackdelar med för mycket individualisering väcktes också under arbetet 

med studien. Kan undervisningen anpassas så pass mycket så att eleverna inte får chans 

att utveckla alla färdigheter som krävs i dagens samhälle?
 

 

Rättvisa i skolan är inte att behandla alla elever lika. 

Rättvisa är att behandla elever olika och därigenom skapa 

rätt förutsättningar för dem att nå så långt som möjligt. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
- Namn, kön, ålder 

- Utbildning:  

- Antal år som lärare: 

- Lärare i årskurs just nu:  

- Antal elever under matematikundervisningen:  

- Finns det några elever med särskilda behov som lämnar klassrummet i 

samband med matematikundervisningen? Är det för att de har 

svårigheter eller fallenhet för matematik? 

- Vad anser dina elever om matematik? 
 

 Kan du beskriva hur en vanlig matematiklektion ser ut?  
 

 Vad upplever du som den största utmaningen med din matematikundervisning? 
 

 Hur tänker du när du planerar din matematikundervisning? Vilka faktorer har du   

         att ta hänsyn till? 
 

 Hur kartlägger du dina elevers kunskap? Hur används detta?  
 

 Vilka metoder använder du dig av i din matematikundervisning?  
 

 Vilket material används?  
 

 Används olika metoder och olika material i mötet med olika elever? 
 

 Finns det samverkan med specialpedagogik, arbetslag m.m? Hur? 
  

 Vad är det som är svårt med arbetet för en individanpassad 

matematikundervisning? Ser du några möjligheter? 
 

 Har du något utöver det vi har diskuterat som du skulle vilja lyfta? 
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