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Varierad och individualiserad undervisning 

En studie om lärares syn på behovsanpassad undervisning i årskurserna 4-6 

Varied and individualized teaching 

A study of teachers views on adaptive teaching in Middle School 

 

Abstrakt 
 

Syftet med den här studien är att se hur matematikundervisningen kan planeras och 

genomföras för att variera och individualisera undervisningen. Undervisningen som kommer 

att granskas är den dagliga verksamheten som bedrivs i klassrummen med elever i årskurserna 

4-6. Studien fokuserar på delarna problemlösning och räknesätten inom matematiken och hur 

den individualiserade undervisningen uttrycks inom dessa utvalda delar. 

 

Metoderna som använts för att genomföra studien är intervjuer och observationer. Dessa 

metoder är båda av kvalitativ art.  

 

De resultat som studien visar är att även om lärare har en vilja att variera och individualisera 

sin undervisning är det i praktiken svårt att genomföra. Det beror bland annat på tidsbrist, i 

klassrummet finns många elever och som ensam lärare är det svårt att se varje elev och ge den 

tid och stöd som behövs. En lärare hinner inte fundera igenom vad elever egentligen behöver 

hjälp med och vad det är som hindrar dem från att komma vidare i sitt skolarbete. Istället för 

att ta sig tiden till att fundera på detta och hitta ett annat sätt att hjälpa och förklara blir det att 

läraren förklarar på samma sätt hela tiden. 

  

Nyckelord 
individualisering, matematik, undervisning, variation 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som ställt upp på intervjuer och observationer och 

möjliggjort arbetet med studien. Vi vill även tacka övriga personer som bidragit med 

hjälpfulla kommentarer under arbetets gång som har gjort att studien kunnat genomföras.    
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1. Inledning 

Under våra studier på grundlärarprogrammet har vi vid ett flertal tillfällen diskuterat om hur 

skolan ska vara en plats där alla elever ska ha rätt att lära och ta till sig kunskap samt ges 

möjlighet att utveckla sina olika förmågor. Detta oberoende av vilka förutsättningar och 

behov eleven kan tänkas ha. Men hur ser det ut i den dagliga verksamheten? Arbetar lärare 

med individanpassade instruktioner eller arbetar alla efter samma planering? Finns det en plan 

för hur alla elever ska utveckla sina förmågor och klara kunskapskraven? 

Elever är olika och har olika förutsättningar för att klara kunskapskraven som ställs på dem i 

skolan. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 

2011) vidare i texten nämnd som Lgr 11 (Skolverket 2011) står det om att skolan ska ta 

hänsyn till varje individs olika förutsättningar och behov. Alla individer lär sig på olika sätt 

och detta gör att pedagoger måste variera sin undervisning för att varje elev ska få de 

förutsättningarna som behövs för att uppnå målen som är satta för dem. En lärare måste också 

variera sin undervisning för att i Lgr 11 (Skolverket 2011) står det om olika förmågor som 

eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Dessa olika förmågor kan inte eleverna utveckla 

genom att alltid bedriva undervisningen på samma sätt. 

För att elever ska lyckas i skolan finns det olika faktorer som spelar in. I Gustafsson och 

Myrberg (2002) nämner de att den viktigaste faktorn för hur det går för eleverna i skolan är 

lärarkompetensen. En bra lärare anpassar undervisningen efter alla elevers olika behov när det 

kommer till form och innehåll. En bra lärare skapar motivation och uppmuntrar sina elever 

genom att visa intresse för elevers egna tankar och intresseområden samt använder elevernas 

intressen för att vidareutveckla deras tankar och idéer. 

Löwing (2004) undersöker i en studie hur kommunikationen mellan lärare och elever 

påverkar elevers resultat. Efter att ha observerat ett antal klasser för att se hur lärarna 

individanpassar kan hon se att även om lärarna upplever att de individanpassar lektionerna, 

visar resultatet att det inte hjälper. Det visar att även om det finns en vilja hos lärarna att 

individanpassa är det inte alltid lätt att veta hur det ska genomföras i praktiken. Då det i Lgr 

11 (Skolverket 2011) finns skrivet att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov är tanken med arbetet att se hur verksamma lärare arbetar med det i 

praktiken.  

1.1 Problemlösning 

Att arbeta med problemlösning i skolan är ett sätt att hjälpa eleverna att utveckla sina 

förmågor i matematik. Det finns också med i det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket 

2011). Ett sätt att arbeta och tänka runt problemlösning i skolan är som Pólya (1970) tar upp i 

sin bok. Han menar att problemlösningsarbetet går igenom fyra olika faser. Först handlar det 

om att identifiera problemet. Vad det är som ska lösas? Vilken information ges när du läser 

problemet? Nästa fas är att göra upp en plan för hur du ska gå tillväga för att lösa uppgiften. 

Har du hanterat ett liknande problem tidigare? Tredje fasen innebär att du genomför planen 

och sista fasen är att se tillbaka på problemet. Löstes uppgiften på bästa sätt? Hade det gått att 

lösa uppgiften på något annat sätt? Går det att dra en slutsats av lösningen?  

 

 



 
 

6 
 

2. Syfte 

Studiens syfte är att se hur den individualiserade undervisningen arbetas med i den dagliga 

verksamheten. Både när det kommer till hur undervisningen anpassas och planeras. Utifrån 

detta syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 Hur uttrycks den individualiserade undervisningen inom områdena räknesätt och 

problemlösning i matematiken för årskurserna 4-6? 

 

 Hur varieras matematikundervisningen med avseende på undervisningens form och 

innehåll för att den aktuella läroplanen ska kunna följas? 
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3. Litteraturgenomgång 
Här kommer att redogöras för tidigare forskning när det gäller vad som påverkar 

undervisningen och hur undervisningen kan anpassas för alla elevers behov och 

förutsättningar. Texten kommer även att ta upp vad lärarens respektive elevens ansvar är i 

klassrummet för att eleverna ska få en bra klassrumsmiljö och kunna utveckla sina förmågor 

på bästa sätt. 

3.1 Faktorer som påverkar undervisningen och planeringen 

3.1.1 Lärarnas ämneskunskaper 

Skolinspektionen (2009) har gjort en rapport där de granskade kvalitén på 

matematikundervisningen i de svenska skolorna. En sak som framkom i resultatet var att 

lärarna har svårt för att veta hur undervisningen ska bedrivas för att alla elever ska kunna nå 

målen. Lärarna varierar inte heller sin undervisning tillräckligt för att eleverna ska kunna visa 

upp att de har alla de förmågorna som krävs för ämnet matematik. Detta leder till att när betyg 

sätts kan eleverna få ett högre betyg utan att ha visat upp sina kunskaper och förmågor inom 

alla delar som matematiken innefattar. Rapporten visar också att flertalet av lärarna hade svårt 

för att förklara vilket syfte de hade med lektionerna som observerades. De visste inte vilka 

mål de arbetat mot eller vilka förmågor eleverna skulle visa under den lektionen. ”Ett 

professionellt ledarskap i klassrummet bygger på att man vet vad man gör!” (Granström 

2007:30). 

I rapporten från skolinspektionen (2009) granskades klasser i årskurserna 3,5 och 9 och i de 

tidigare åldrarna var det vanligt att lärarna som undervisade inte var behöriga i att undervisa 

matematik. Detta för att på skolorna var det viktigt att eleverna hade sin klassföreståndare och 

även om en behörig lärare fanns i klassrummet bredvid var det ändå klassföreståndaren som 

undervisade i matematik. 

 

3.1.2 Kommunikation mellan lärare och elever 

Löwing (2004) tar i sin studie upp hur viktig kommunikationen är mellan lärare och elever för 

att arbetet ska fungera bra i klassrummet. Hon belyser ett par aspekter på kommunikation 

bland annat hur lärare hjälper elever med olika uppgifter. Många elever i studien hade svårt 

för att lösa uppgifter utan sin lärares hjälp då instruktionerna i matematikboken inte var 

detsamma som instruktionerna eleverna fick från sin lärare. När läraren skulle hjälpa de olika 

eleverna tog sig inte läraren tid till att förstå varför eleverna behövde hjälp utan fortsatte bara 

på sitt eget sätt att tänka. Några lärare försökte också skynda på hjälpen genom att förklara för 

eleverna hur de skulle göra istället för att få dem att förstå uppgifterna. Ibland avbröts hjälpen 

då andra elever gick emellan med sina frågor. 

En annan aspekt Löwing (2004) tar upp i sin studie är vilket språk som används i 

klassrummet. Det är viktigt att läraren är konsekvent i sitt språk och använder korrekta 

matematiska begrepp för att hjälpa eleverna med uppgifterna i matematikboken då den är 

skriven med matematiska termer. Att elever ska kunna använda sig av rätt begrepp när det 

handlar om matematik tas upp i Lgr 11 (2011) både i syftet och i förmågorna. 

 

3.1.3 Läromaterial 

I rapporten från Skolverket (2003) skrivs det att matematik är det ämne i skolan där läroboken 

styr mest hur undervisningen ska vara upplagd. De som genomfört rapporten har frågat lärare 
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på 57 olika skolor runt om i Sverige om hur de bedriver sina matematiklektioner och vad de 

utgår ifrån. Merparten av lärarna svarar att de låter matematikboken styra hur lektionerna ska 

vara och vad de ska ta upp på de olika lektionerna. Detta har både sina för- och nackdelar 

beroende på hur bra läroboken är. Det gäller att boken är uppdaterad efter den nuvarande 

läroplanen och att alla de delar som ska bedömas kan visas med hjälp av uppgifterna i boken. 

Vad rapporten kunde visa var dock att många moment som ska bedömas inte finns med och 

då måste lärare plocka in kompletterande material, något som inte alltid görs. En annan 

nackdel med läroboken är att den visar ett sätt att lösa uppgifter och att det kommer många 

uppgifter efter varandra som ska lösas på liknande sätt. Detta kan göra att elever utvecklar en 

negativ känsla för matematik och inte längre vill fortsätta arbeta med matematiken. Men om 

läraren plockar in annat material kan lusten för matematik väckas igen eller hållas vid liv 

genom att eleverna får en möjlighet till variation. Detta kan också lära eleverna olika sätt att 

lösa uppgifter på, något som underlättar för läraren vid bedömning då eleven visar upp olika 

förmågor. En anledning som lärarna i rapporten uppgav till varför de lät läroböckerna styra 

var att de ansåg att de behövs en mycket erfaren lärare för att kunna arbeta med egenvalt 

material. Det nämns också att det finns en risk med att låta elever arbeta i böcker som är 

indelade i olika nivåer. Om en elev börjar arbeta med ett spår och en nivå kanske den alltid 

fortsätter med det utan att läraren eller eleven funderar på om det skett en utveckling och att 

eleven behöver utmanas mer med en svårare nivå (2003). 

Löwing (2004) tar i sin studie upp att läroboken i sig inte behöver vara dålig utan det beror på 

hur läraren väljer att arbeta med bokens innehåll. Ett flertal lärare väljer att 

hastighetsindividualisera, alltså att eleverna arbetar med samma uppgifter men i sin egen takt. 

Detta gör att genomgångarna kan försvåra för vissa elever då det håller på med olika områden 

vid olika tillfällen. Läraren väljer att ha genomgång på ett nytt område ungefär när han räknar 

med att de flesta är på det stället i boken. Ska lärare individanpassa lektioner med läroboken 

som läromaterial gäller det att kunna se individens behov och anpassa instruktioner och extra 

material efter detta. 

3.2 Varierad undervisning 

I Lgr 11 (skolverket 2011) nämns det att lärare ska variera sin undervisning. Några sätt att 

variera sin undervisning är vid instruktionerna, arbetssättet eller själva uppgifterna. 

3.2.1 Arbetssätt 

De arbetssätt som Granström (2007) tar upp i sin bok är helklassundervisning, grupparbete 

och individuellt arbete. I den svenska skolan har tidigare helklassundervisningen dominerat 

men i och med ändrade läroplaner där det individuella kommer mer i fokus har också det 

individuella arbetssättet kommit att ta mer plats. Vilket arbetssätt som väljs att arbeta på i 

skolan bestäms inte bara av läraren menar Granström utan det beror också på vilket sorts 

samhälle som finns för närvarande. Som det är nu menar författaren att skolan styr eleverna 

mot ett individualistiskt samhälle där fokus är på den enskilda individen istället för på 

helheten. Han tycker också att det är konstigt att det inte arbetas mer med grupparbete då 

många företag och arbetsplatser har den sortens arbetssätt. En förklaring kan vara att läraren 

väljer ett arbetssätt som passar bäst för uppgiften som ska genomföras och hur det är lättast att 

hantera undervisningen. Det är lättare att ha kontroll över klassrummet vid 

helklassundervisning och individuellt arbete än vid grupparbete. Det kan också vara svårt att 

bedöma en elevs insats vid ett grupparbete då det ofta är en elev som styr och de andra hänger 

på. 
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3.2.2 Instruktioner 

Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011) ska läraren individanpassa och tänka på vilken nivå och 

förutsättningar varje individ har, detta gör att det ställer större krav på lärare när det kommer 

till undervisningen. Frågor som vad fungerar bäst för den här eleven och hur ska 

undervisningen vara upplagd är exempel på vad en lärare bör tänka på vid sin planering. 

Forslund Frykedal och Thorsten (2013) tar i sin artikel upp att även om undervisningen ska 

individualiseras för eleverna måste det finnas en tanke bakom varför läraren gör på ett särskilt 

sätt. Bara för att det är individualiserat arbete behöver det inte betyda att alla elever ska sitta 

själva och arbeta i sin egen takt utan grupparbete fungerar också. Det viktigaste är att det 

tydliggörs för eleverna vad som förväntas av dem och att något moment kan bedömas 

individuellt. 

I en artikel skriven av Re, Pedron, Emanuele Tressoldi och Lucangeli (2014) beskriver 

författarna en studie som genomförts med studenter. Syftet med studien var att se vilken 

påverkan anpassade instruktioner hade för studenters resultat. Alla studenter hade ett eller 

flera områden som de var svaga i inom matematik. Studenterna delades upp i två olika 

grupper, där den ena gruppen fick allmänna instruktioner gemensamt i gruppen. Gruppen med 

studenter som skulle få individanpassade instruktioner fick genomgå olika tester för att se 

vilken nivå de befann sig på och vad just den specifika eleven behövde hjälp med. De fick 

sedan instruktioner anpassade efter sina behov och förutsättningar. Studien avslutades med ett 

prov för att se huruvida anpassade instruktioner gjorde någon skillnad på studenternas 

resultat. Efter att provet var genomfört var det en stor skillnad på resultatet vid jämförelsen 

när det gäller de som fått individanpassade hjälp gentemot de som fått mer allmän hjälp. De 

med anpassade hjälp hade överlag klarat sig betydligt bättre än de som fått den allmänna 

hjälpen. 

Cha och Ahn (2014) tar i sin artikel upp en studie med ett liknande syfte, att ta reda på vilken 

sorts instruktioner som är att föredra i klassrummet. I denna studie intervjuades ett antal lärare 

istället för att se deras inställning till nivåanpassade instruktioner och om det finns någon 

möjlighet att utforma riktlinjer för detta. I studien framkom det av lärarnas svar att 

nivåanpassade instruktioner är bättre för studenterna än mer generella instruktioner. Alla 

studenter befinner sig på olika nivåer och har olika behov av vad de behöver hjälp med och 

med individanpassade instruktioner kan alla få den hjälp just dem behöver. Nackdelarna som 

lärarna kunde se var att vissa klasser är rätt stora och då kanske det inte finns den tiden som 

behövs för att lära sig vad den enskilda individen har för styrkor och svagheter. Detta gör att 

det blir svårare att hjälpa studenten på sättet som den behöver. Det tar också mycket tid av 

läraren då den måste hjälpa alla individuellt och inte kan ha gemensamma genomgångar då 

alla elever befinner sig på olika nivåer och ska ha anpassad hjälp. 

3.2.3 Elevuppgifter 

Skolverket (2003) har i sin rapport kommit fram till att för att elever ska känna sig motiverade 

och vilja arbeta med matematik gäller det att undervisningen och uppgifterna är varierade. Det 

är också viktigt att uppgifternas svårighetsnivå ligger på rätt nivå. Om en uppgift är för svår 

kan eleverna lätt tro att de inte kan något och ge upp. Är uppgifterna däremot för lätta blir det 

tråkigt för eleverna när de inte får något motstånd och utmanas. Rapporten visar också att 

eleverna tappar motivationen när de sitter med samma slags uppgifter som ska lösas. Detta 

gör att matematiken mer handlar om mängden uppgifter och bli färdig med dem istället för att 

fortsätta vidare med varierande uppgifter och utvecklas. 
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3.3 Lärarens ansvar 

Gustafsson och Myrberg (2002) menar att det finns många faktorer som spelar in när det 

kommer till skolan och undervisningen, den viktigaste av dem är läraren. Det är läraren som 

lägger upp hur undervisningen ska vara strukturerad. Det är läraren som ska veta vilka olika 

behov och förutsättningar eleverna har.  Detta är också något som Forslund Frykedal och 

Thorsten (2013)tar upp i sin artikel. De skriver att läraren bör ha en plan för hur skolgången 

ska se ut för varje elev. De menar också att det är lärarens arbete att se till att alla elever 

förstår vad som förväntas av dem och vad målen är för området som de håller på med. 

Colnerud (2007) har i en studie tittat närmare på hur läraren kan behandla alla rättvist när det 

kommer till tiden i klassrummet och om eleverna uppfattat det på samma sätt. Hon menar att 

tid är något som alla lärare känner att de har ont om och att det är svårt att fördela sin tid 

rättvist mellan alla elever. I studien bad hon bland annat lärarna att berätta hur de går till väga 

för att fördela tiden. Hon fick svar som att de gick till eleverna i den turordningen som de 

räckte upp handen, eller att vissa elever hade större behov av hjälp innan de blev stökiga. I 

vissa fall kunde de strunta i att hjälpa för de tyckte att den eleven behövde träna på att vänta 

på hjälp. 

Colnerud (2007) tittade också i sin studie hur rättvis eleverna uppfattade läraren som och vad 

deras tankar var om det hela. Det visade sig att de kunde förstå att det var svårt för en lärare 

att vara helt rättvis men eleverna accepterade detta om de från lärarens roll kunde se att han 

försökte vara rättvis. I studien testades två tillvägagångssätt, det mer traditionella med 

handuppräckning samt att eleverna fick skriva upp sig i kö på tavlan. Båda sätten fungerade 

men eleverna tyckte bättre om att skriva upp sig i kö. De hade då lättare för att vänta då de 

visste att det snart var deras tur, det som var nackdelen var att de lättare kunde se när läraren 

frångick systemet och hjälpte en elev som inte stod på tur. Detta var ändå okej med eleverna 

om läraren snabbt återgick till ordningen. De kunde förstå att om två elever behövde hjälp 

med samma sak var det smidigare för läraren att hjälpa båda samtidigt. 

3.4 Elevens ansvar 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) finns det tydligt beskrivet hur skolan ska vara och vilket ansvar 

skolan och lärarna har för att möjliggöra för elever att få kunskap och utveckla sina förmågor. 

Det står också om elevens ansvar för sin egen utbildning och detta är något som inte får 

glömmas bort. Men hur ser det då ut med det egna ansvaret för eleverna. Kling Sackerud 

(2009) har i sin doktorsavhandling drivit den här frågan för att se om elever har möjlighet till 

att påverka och ta sitt ansvar och om de gör det. Hon undersökte detta i tre olika årskurser, 

ettan, sexan och åttan och vad hon kom fram till var att det skiljde sig åt. Inte bara i de olika 

årskurserna utan också vilket ämne det gällde. I ettan var eleverna tydliga med att läraren 

bestämmer och läraren sa att det handlar mer om att ta ansvar över sina handlingar och det 

fokuserades på ett litet område i taget. I sexan och åttan när det kommer till matematik och att 

ta eget ansvar var eleverna lite kluvna. Möjligheterna till eget ansvar och att individualisera 

sitt arbete fanns men många tyckte det var lättare att bara följa lärarens planering ändå. 

Lärarna försökte uppmuntra eleverna till att välja rätt spår på ett arbetsschema och att hoppa 

över uppgifter där de redan hade kunskapen. Detta visade sig vara svårt eftersom många 

elever ser matematik som ett ämne där eleverna bara ska sitta och räkna och när uppgifterna 

är slut då är arbetet färdigt för dagen. Eleverna reflekterar inte över vad de lär sig utan är 

nöjda när alla uppgifter är klara. 

Forslund Frykedal och Thorsten (2013) tar upp att om elever ska kunna ta eget ansvar och 

prestera bättre är det en fördel om de vet vad som förväntas av dem. Ett sätt är att låta dem 

vara med och ta fram hur arbetet ska bedömas. Genom att veta vad de kommer att bli 
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bedömda på har de lättare att anpassa sitt arbete efter det och kan fokusera på innehållet 

istället för arbetsformen. 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) finns det skrivet att elever ska ta eget ansvar över sina studier, 

detta är något som Bergqvist (2007) tar upp i sin text. Hon har tagit reda på hur det egna 

ansvaret kan påverka elevens arbete och om elever kan förstå syftet med att planera själva 

istället för att läraren gör det åt dem. Som med mycket annat blir resultatet olika beroende på 

hur den enskilda eleven är och fungerar. För vissa elever fungerar den egna planeringen på ett 

bra och tillfredsställande sätt där planeringen hjälper eleven att komma vidare i sitt arbete och 

utvecklas. Dessa elever har förstått varför och till vilken nytta planeringen används. Sedan 

finns det de elever som inte har förstått utan ser planeringen som ännu en sak som måste göra 

i skolan och som är svårt att förstå syftet med. Här måste läraren vara tydlig med vad syftet 

med planeringen är och hur den ska genomföras för att alla elever ska få ut något av det 

arbetssättet. Bergqvist (2007) tycker att det ägnades för lite tid till att gå igenom hur eleverna 

ska planera och lärarna verkar tro att det kommer att lösa sig med tiden. Hon ifrågasätter 

också hur mycket eleverna får påverka sitt eget arbete med planeringen. Det finns ett antal 

uppgifter som ska göras och det eleverna kan påverka är när de ska utföras. När eleverna har 

punkten ditt egna val på schemat handlar det om uppgifter som ska göras färdigt och inte om 

vad eleven själv vill göra. 
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4. Metod 
Under rubriken metod kommer vi att beskriva hur vi gått till väga för att samla in 

datamaterialet, hur vi har bearbetat detta samt varför vi har valt att göra som vi har gjort. 

4.1 Metodval 

Vi har som insamlingsmetod valt oss av två kvalitativa metoder, observation och 

semistrukturerade intervjuer. Detta för att se i vilken utsträckning svaren under intervjuerna 

stämmer överens med hur det ser ut i praktiken. 

Denscombe (2009) menar att användandet av intervjuer som undersökningsmetod när 

informationen ska samlas in är en fördel när det som undersöks handlar om en lärares 

erfarenheter och uppfattningar. Det finns olika typer av intervjuer som kan användas och den 

intervjumetoden vi valt att använda oss av är semistrukturerade intervjuer. Detta för att under 

intervjuerna kunna ställa följdfrågor om det är något vi vill förtydliga i svaren, men också för 

att inte tappa kontrollen över intervjun. Innan vi började med intervjuerna konstruerade vi en 

intervjuguide (Bilaga B) som en förberedelse till intervjuerna. 

Vår andra kvalitativa metod vi valt är observation. Med observationen får vi en möjlighet att 

själva få en uppfattning om hur det är inne i klassrummet. Denscombe (2009) tar i sin bok upp 

att observationer inte alltid är tillförlitliga då personen som observerar väljer vad den vill se 

och registrera. Om två personer observerar behöver inte båda ha sett samma saker. För att 

göra en observation mer tillförlitlig kan de som observera använda sig av ett 

observationsschema (Bilaga C) för att titta på samma saker. Detta var något vi konstruerade 

innan vi besökte skolorna för datainsamling. 

 

4.2 Urval 

När vi valde ut lärare för att observera och intervjua gjorde vi ett subjektivt urval. Detta kan 

påminna lite om ett bekvämlighetsurval. Skillnaden är att i ett bekvämlighetsurval intervjuas 

de personer som finns närmast till hands, medan i ett subjektivt urval väljs personer ut som 

forskaren känner till men också som han vet har något att bidra med till det som ska 

undersökas (Denscombe 2009). 

De fem lärare vi valt ut är verksamma på tre olika skolor i och runt om en medelstor stad i 

södra delen av Sverige. Två av dem är stadsskolor och sen en mindre byskola. Skolorna valde 

vi för att det är där vi gjort vår verksamhetsförlagda praktik under utbildning på 

Linnéuniversitetet. 

I arbetet kommer de olika lärarna att benämnas som lärare A, lärare B också vidare. Lärare A 

har varit verksam som lärare i 33 år och är utbildad 4-6 lärare. Han undervisar matematik i en 

årskurs 5 på en stadsskola för närvarande. 

Lärare B är en erfaren lärare som har arbetat i 36 år och för närvarande undervisar i en årskurs 

4 på en stadsskola. Hennes utbildning är grundlärarutbildning och en speciallärarutbildning. 

Lärare C har arbetat 4 år som lärare och undervisar i en årskurs 4. Hon är utbildad F-6 lärare 

med idrott som huvudämne men hon undervisar även i matematik och svenska. Hon 

undervisar på en byskola. 

Lärare D har arbetat med matematik i 20 år, för närvarande undervisar hon i årskurs 5 på en 

stadsskola. Hon är utbildad som högstadielärare men har behörighet att undervisa i NO och 

matematik upp till årskurs 9. 
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Lärare E undervisar i en årskurs 4 på en stadskola för närvarande. Hon har arbetat som lärare i 

28 år och är utbildad som mellanstadielärare. 

4.3 Genomförande 

Vi valde att observera en lektion var med de lärare vi valde ut innan vi intervjuade dem. För 

att få lärare att ställa upp på detta hörde vi av oss till lärare som är verksamma på de skolor 

där vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi mailade också ut ett missivbrev (Bilaga 

A) där vi förklarade vad syftet med arbetet var. Vi fick tag i fem olika lärare på tre olika 

skolor som undervisar i årskurserna 4-6. Dessa lärare bestämde vi sedan tid med för att 

observera en lektion som de höll i och en efterföljande intervju. Två av lärarna intervjuade vi 

dagen efter vi hade observerat, en lärare intervjuade vi i direkt anslutning till observationen. 

De sista två blev en gruppintervju då vi inte hade någon möjlighet att observera den ena 

lärarens lektion. De frågade om vi ändå ville höra hennes svar på intervjufrågorna och att vi 

då kunde intervjua båda samtidigt om vi ville. Vi bestämde att det skulle fungera bra på detta 

sätt. 

4.3.1 Observation 

När vi kom till skolan och klassrummet där vi skulle observera läraren började vi med att 

presentera oss för klassen och förklarade varför vi var där. Detta gjorde vi för att eleverna inte 

skulle bli nervösa och undra varför det satt två människor och antecknade längst ner i 

klassrummet. 

Efter att vi presenterat oss kollade vi runt i klassrummet för att se hur många elever det fanns, 

hur eleverna var placerade och vilka eventuella matematikrelaterade material det fanns i 

klassrummet. Hur elever är placerade eller har tillgång till material kan påverka vilken 

möjlighet det finns till variation. 

Under observationerna var vi två observatörer i klassrummet med varsitt observationsschema 

(Bilaga C). Vi placerade oss längst bak i klassrummet för att ha minimal påverkan på 

resultatet. 

4.3.2 Intervju 

När vi kom till skolan för att genomföra intervjuerna hade vi bett lärarna om att hitta ett rum 

där vi kunde sitta ostört och genomföra intervjun på ett bra sätt. Detta är en sak som är viktig 

att tänka på vid intervjer, det är också viktigt att tänka på hur deltagarna placerar sig för att 

intervjun inte ska kännas som ett förhör utan mer som ett samtal (Denscombe, 2009). Vid fyra 

av intervjuerna satt vi i ett ostört rum och vid den sista satt vi i personalrummet vilket också 

fungerade bra då det inte var särskilt många i rummet. 

Beräknad intervjutid var 25-30 minuter men intervjuerna varade bara cirka 15 minuter. På de 

första intervjuerna höll vi oss till frågorna i intervjuguiden medan vi på de sista ändrade på 

frågorna som ställdes. Detta för att vi märkte när vi ställt frågorna ett par gånger hur det bästa 

sättet att ställa frågorna var. 

Vi valde att inte anteckna under intervjuerna utan bara att spela in och i ett senare skede 

transkribera det inspelade materialet. Detta gjorde att vi kunde ha fokus på personen vi 

intervjuade och lyssna på vad den hade att säga. Genom att lyssna var det lättare att ställa 

följdfrågor. 

4.4 Databearbetning 

Efter att vi genomfört observationerna där vi hade intervjun dagen efter satte vi oss ner och 

gick igenom våra anteckningar och sammanställde dem i ett gemensamt dokument. Då fick vi 
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även en möjlighet att se om vi hade tolkat de olika situationerna på samma sätt. I vissa fall 

blev det en bekräftelse då vi hade uppfattat samma sak. I de fall där vi var oense om hur 

situationen hade utspelat sig diskuterade vi fram en möjlig tanke till hur det var och sedan 

hade vi möjlighet att fråga de berörda lärarna innan intervjun ägde rum om hur de tänkte. I de 

fall intervjun var i anslutning till observationen hade vi ändå en möjlighet att sitta en stund 

och prata ihop oss men vi hann inte skriva ner något om observationen. 

Direkt efter intervjuerna satte vi oss ner och transkriberade det inspelade materialet. Detta för 

att skriva ner hur den intervjuade lärarens kroppsspråk var under tiden vi intervjuade. Efter 

detta kompletterade vi vår sammanfattning av observationen med svaren från intervjun. 

4.5 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

I Denscombes (2009) bok tar han upp att när en kvalitativ studie utförs kan det vara svårt att 

visa på trovärdigheten i studien, men det finns vissa sätt hur det kan göras. Bland annat 

genom att forskare ofta är ute långa perioder på fältet och lär känna miljöerna samt att de då 

smälter in och de som observeras beter sig som de brukar. Eller kan materialet skickas till de 

som är med i undersökningen för att bekräfta om uppgifterna är riktiga. I den här studien 

sammanställdes det observerade materialet efter observationstillfället för att kunna fråga 

läraren om det var korrekt uppfattat av observatörerna eller om något var oklart. Under 

intervjuerna sammanfattade ibland den som intervjuade svaren på någon fråga för att se om 

svaret var korrekt uppfattat. 

När det gäller pålitligheten i ett arbete skriver Denscombe (2009) att det är om samma studie 

skulle kunna genomföras och ge samma resultat. Det gäller att vara tydlig med vilka metoder 

som använts och hur studien genomförts. Det här arbetet skulle vara möjligt att genomföra på 

samma sätt men det är svårt att få samma resultat då vi använt oss av semistrukturerade 

intervjuer som innebär att det ställs följdfrågor som intervjuaren kommer på under samtalet. 

Likadant när det kommer till observationsschemat, genom att använda ett schema ökas 

chanserna för att få ett liknade resultat men mycket beror på den som observerar. 

Denscombe (2009) tar upp att forskare tycker att kvalitativa studier inte är generaliserbara då 

det ofta bara är ett fåtal personer som är med i undersökningen. Istället talas det om 

överförbarhet som ett sätt att förstärka resultatet i sin studie. Vid överförbarhet handlar det om 

det går att överföra resultatet till en annan situation. I den här studien har vi genom att 

undersöka lärare vid olika skolor kunnat se om det resultat som framkommit vid en skola även 

finns på andra skolor. 

4.6 Etiska överväganden 

I de Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2002) finns några krav uppsatta för hur forskning ska bedrivas. Dessa krav 

är sedan konkretiserade i ett antal regler. Utöver detta finns också några riktlinjer som inte är 

lika viktigt att följa. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi har i vårt arbete följt dessa krav genom att skicka ut ett missivbrev där vi beskrev syftet 

med studien, vad vi önskade att de utvalda lärarna ställde upp på och vilka det var som 

genomförde studien. När vi hade fortsatt kontakt med lärarna förklarade vi att det hela var 

frivilligt och att allt som spelades in och observerades skulle behandlas konfidentiellt och 

förstöras efter att arbetet var genomfört. I klassrummet innan observationen förklarade vi för 

eleverna vilka vi var och att det inte var de vi var där för att observera utan att det var lärarens 

arbete vi var intresserade av. 
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5. Resultat och analys 
Resultatet kommer att redovisas utifrån undersökningens två frågeställningar. Till varje 

frågeställning kommer resultatet att struktureras upp utifrån olika fokusområden. Citaten är 

plockade ifrån intervjuerna och där står I för intervjuare och A-E står för vilken lärare som har 

sagt vad. Efter de båda frågeställningarnas resultat har redovisats kommer det en analys för 

varje fråga. 

5.1 Hur uttrycks den individualiserade undervisningen inom områdena räknesätt och 

problemlösning i matematiken för årskurserna 4-6? 

5.1.1 Olika sorters handledning i klassrummet 

Vid observationerna framkommer det olika sätt som lärarna hjälper sina elever på när de 

fastnar på någon uppgift. När lärare A hjälper sina elever använder han olika instruktioner till 

de olika eleverna vid samma uppgifter. Några elever får frågan av läraren om de vet vad 

svaret är och antingen bekräftas svaret de ger av läraren eller säger läraren själv det rätta 

svaret. Han visar sedan var de ska skriva det i boken. Andra elever får uppmaningen att de ska 

läsa frågan igen och fundera på hur de ska gå till väga. Eleverna får även hjälpa sina kompisar 

som sitter i närheten om de kan uppgiften. Lärare A hjälper vid ett tillfälle en grupp av elever, 

när en har förstått ber han att den eleven ska förklara för sina kompisar och sedan går han 

iväg. Dessa elever börjar istället tramsa och får en stund senare räcka upp handen igen för 

ingen förstår vad de ska göra, inte heller eleven som från början sagt att han förstår. Läraren 

får under resten av lektionen komma tillbaka till dem inför varje uppgift då de inte förstår det 

dem arbetar med. 

På lärare B:s lektion är det många elever som räcker upp handen och behöver hjälp och det är 

svårt för läraren att hinna hjälpa varje individ. Läraren hjälper en elev men blir snabbt 

avbruten då andra elever påkallar uppmärksamheten. Detta händer några gånger, sammanlagt 

får eleven vänta nio minuter och bli hjälpt tre gånger innan läraren har hunnit förklara 

tillräckligt för att eleven ska förstå själva uppgiften. 

Under de olika observationerna kan också noteras att de olika lärarna försöker uppmana 

eleverna till att läsa frågorna igen, en liten bit i taget och fundera på vad som faktiskt står i 

uppgiften. Lärarna vill att eleverna ska fundera över vilken information som de får och vad 

det är eleverna ska ta reda på och hur eleverna ska gå tillväga för att hitta en lösning på 

uppgiften. Detta är också något som bekräftas i intervjuerna. Lärarna använder sig av detta för 

de ibland upplever att elever frågar efter hjälp lite för snabbt utan att tänka efter. Genom att få 

eleverna att läsa om uppgiften och fundera på vad som står kan lärarna se att eleverna märker 

att de visst kunde lösa uppgiften på egen hand om de bara läser uppgiften ordentligt. 

Lärare D är under sin lektion väldigt noga med att eleverna ska benämna begreppen och talen 

som används på ett korrekt sätt. Vid varje felsägning låter hon eleverna rätta sig själva tills de 

säger det rätta. Eleverna har svårt med bråkräkning och att veta hur talen ska läsas i 

problemuppgiften. De har också svårt att förstå hur vissa bråktal som till exempel 2/6 eller 

9/24 kan förenklas. 

5.1.2 Med hjälp av laborativt material 

Av de fem lärarna som medverkade i undersökningarna var det tre av fem som använde sig av 

laborativt material under lektionerna som observerades. Men samtliga lärare säger under 

intervjuerna att de försöker använda sig av laborativt material även i de här åldrarna. 
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I – Mm, hjälpmedel o sådant, använder du det i klassrummet eller hur ser det ut med det? 

Konkret material eller... 

C – Ahh men till och från, o lite så, plockisar, ahh men det är ju den övergången från trean och 

fyran. Det är ju den klassiska övergången, då försvinner allt plockmaterial men jag försöker 

och likadant när man använder en metersnöret liksom och att man försöker liksom, ahh. Och 

jag är sådär, jag tycker att det är kul med utematte. Nu har det inte blivit så mycket med den 

här fyran men jag tänker att det kommer mer och mer men i den förra gruppen som jag hade så 

hade vi en schemalagd utematte och då blev det mycket material och plocka fixa och dona 

liksom, jag tror att det behövs. (Lärare C) 

I klassrummen som observeras finns det inte särskilt mycket laborativt material utan när det 

ska användas laborativt material får läraren hämta in det till klassrummet. Under lärare C:s 

genomgång använder hon sig av laborativt material. Alla elever får gå fram till läraren och 

hämta material som de använder under lektionen. Materialet som de använder är klossar och 

ett rutmönstrat papper. Under lektionen arbetar eleverna med delningsdivision, läraren säger 

tal och eleverna visar med klossarna hur de tänker angående de olika talen. C berättar att 

eleverna i hennes grupper skiljer sig åt kunskapsmässigt och att en del fortfarande behövde 

konkret material att arbeta med. 

Lärare A hämtar under lektionens gång in laborativt material när han märker att några av 

eleverna inte förstår. Andra elever som ser detta blir intresserade och vill också använda sig 

av laborativt material. Lärare B använder också sig av laborativt material när hon vill 

förtydliga en uppgift för alla elever under genomgången. Uppgiften som förtydligades hade 

under föregående lektion med en annan grupp orsakat många frågor därför valde läraren att ta 

upp den i helklass. Hon använder sig av klossar för att förtydliga och visa för alla elever hur 

de ska tänka angående uppgiften. Uppgiften var 3*5, och det eleverna skulle förstå var om 

detta innebar att det var fem högar med tre godisbitar i varje hög, eller om det var tre högar 

med fem godisbitar i. Läraren samlar alla omkring ett par bänkar och låter eleverna vara med 

och lägga upp klossar i de olika högarna. 

Under intervjun nämner lärare B att hon försöker ta in laborativt material vid olika tillfällen i 

klassrummet. Detta för att göra eleverna trygga med att det inte är fel att använda laborativt 

material bara för att de går på mellanstadiet. Vid problemlösning uppmuntrar hon eleverna att 

rita och gissa sig fram och när de arbetar med bråkräkning tar läraren in pizzor, cirklar och 

stavar för att underlätta räkningen. Lärare B menar att det blir individualiserat genom att alla 

inte använder sig av det laborativa materialet men det finns att tillgå för de som önskar och 

behöver. Lärare C väljer under sin lektion att låta alla elever arbeta med det inplockade 

materialet från början och sen får eleverna välja om det behövs när de ska hitta på egna 

uppgifter. 

5.1.3 Med hjälp av olika elevuppgifter 

De olika lärarna tar i intervjuerna upp att de använder sig av uppgifter på olika nivåer för att 

individualisera i klassrummet. Detta gäller både när de väljer egna uppgifter och när de 

arbetar med matematikboken. De intervjuade lärarna använder sig av matematikböcker där 

upplägget i böckerna är att eleverna först får arbeta med samma uppgifter och sedan 

individualiseras det. Detta görs genom att efter de första uppgifterna är avklarade kommer det 

en diagnos som avgör om eleverna ska gå vidare med repetitionsuppgifter eller fördjupa sig i 

de olika områdena. Det finns även en del i böckerna för de elever som arbetar snabbt och 

behöver utmaningsuppgifter som fokuserar på problemslösningsuppgifter och lite svårare tal. 

Lärare A nämner också att han har extra böcker med kluringar i som han brukar utmana 

eleverna med. 
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Lärare E säger i intervjun att alla elever inte behöver repetera och göra samma slags uppgifter 

hela tiden utan kan gå vidare i boken. Även lärare C nämner under intervjun att det är viktigt 

att tänka på vad syftet är med undervisningen. Är det viktigaste att eleverna arbetar igenom 

alla tal i boken och repeterar eller ska de gå vidare när de förstår hur uppgifterna ska lösas. 

Lärare B använder sig av arbetsschema för att ge eleverna olika uppgifter, detta för att kunna 

stryka uppgifter åt elever som de inte behöver arbeta med. Lärare B ger också olika läxor till 

eleverna, hon betonar att eleverna är vana vid att få olika läxor och att de vet att inga läxor är 

sämre eller bättre, bara olika. 

5.1.4 Med hjälp av olika arbetssätt 

Lärare D:s lektion som observeras består av problemlösningar. Till en början var alla elever 

delaktiga i den första problemlösningen. Uppgiften är att ta reda på hur stor del av vattnet från 

den ursprungliga floden som finns i en av bifloderna efter att floden förgrenat sig. När alla 

elever suttit en stund och försökt själva på sin egna lilla White board tavla togs en gemensam 

lösning upp i klassrummet. Eleverna redovisar sina svar på uppgiften framme på den stora 

tavlan. Nu fick eleverna själva bestämma hur de ville fortsätta lektionen. De som inte riktigt 

förstod uppgiften följde med en lärarstudent in ett annat klassrum där de går igenom uppgiften 

en gång till. De elever som förstår uppgiften får en ny problemlösning av sin lärare. Denna 

uppgift handlar också om bråktal och lyder att Anna äter en melon på fyra timmar. Kalle äter 

en melon på tre timmar och Johan äter en melon på hälften av tiden som Kalle äter en melon. 

Hur stor del av en melon äter de tre personerna tillsammans på en halvtimme? Några elever 

väljer att arbeta i grupp och går till närliggande grupprum, resten väljer att sitta kvar i 

klassrummet och antingen försöka själva eller att parvis lösa uppgiften. Under tiden eleverna 

arbetar med uppgiften går läraren runt och hjälper till. Beroende på vilka elever som undrar 

något hjälper hon olika mycket. Vissa elever får bara svaret att det här kan du själv, tänk lite 

till. Medan till andra elever säger hon vilka saker de ska tänka på som exempelvis att dela upp 

det i halvtimmar och att tänka på minsta gemensamma nämnare. I intervjun med lärare D 

framkommer det att hon brukade arbeta på det här sättet för att alla elever skulle få arbeta 

efter sättet som de kände att de behövde för att förstå. 

I - Om ni tänker på en vanlig mattelektion, ungefär hur brukar upplägget vara då på eran 

lektion? 

E - Jaa, det är ganska likt som du gjorde nu när du gjorde Epa-modellen egentligen. 

D - Men sen att det är blandat, det är inte Epa hela tiden utan det är ju, man försöker 

individanpassa de, en del gillar ju matteboken och en del vill göra det lite mer laborativt och, 

asså rätt så fritt som ni såg här nu; är det okej om vi fyra går iväg och gör detta? Ahh det är det 

absolut, det viktigaste är liksom inte hur många uppgifter man har gjort utan att man har fattat 

det, så det är liksom upp till dig vem du jobbar med och hur du gör och vem du frågar. Mer 

friare så, inga läxor och så ger jag inte heller (Lärare D, E) 

Lärare E nämner i sin intervju att hon försöker i den mån det är möjligt att sitta ner med en 

elev i taget för att få en förståelse för vad den eleven befinner sig. Hon har då möjlighet att 

låta eleven berätta för henne hur den tänker och arbetar när det kommer till olika moment i 

matematiken. 
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5.1.5 Analys 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) är det mycket fokus på individen och hur varje elev ska bli 

behandlad efter dess egna förutsättningar och behov, detta är något som märks under 

intervjuerna att lärarna är väldigt medvetna om. De nämner hur viktigt det är att varje elev ska 

förstå och att uppgifter måste anpassas för att alla ska få ut något av matematikundervisningen 

i skolan. Detta framkom även i rapporten från Skolverket (2003) när det undersöktes vad som 

behövs för att elever ska vara motiverade att arbeta. Även i tidigare forskning gjord av Re, 

Pedron, Emanuele Tressoldi och Lucangeli (2014) och Cha och Ahn (2014) har det 

framkommit hur viktigt det är för elever och deras lärande att instruktioner och uppgifter är 

anpassade efter var eleverna kunskapsmässigt befinner sig. Som lärare är det viktigt att förstå 

att alla elever lär sig på olika sätt och att varje elev måste få chansen att finna metoderna som 

fungerar för just en själv.  

I resultatet framkommer det att eleverna har möjlighet att arbeta med laborativt material och 

att detta är ett sätt för eleverna att arbeta efter de förutsättningar som de olika eleverna har. 

Här handlar det om att eleverna ska ta eget ansvar för att hitta rätt arbetssätt och strategi för 

att komma vidare i sitt arbete. Detta nämner Bergqvist (2007) i sin text kan vara svårt att få att 

fungera i skolans verksamhet då elever fungerar och tänker på olika sätt. Vissa elever har lätt 

för att planera sitt arbete och förstå vad det är dem behöver göra för att klara sig i skolan. 

Andra elever har svårare för att ta eget ansvar och planera sitt skolarbete. Genom att lärarna 

tar in laborativt material i klassrummet ges i alla fall möjligheten till ett mer individualiserat 

arbete och ett varierat arbetssätt. Dock måste läraren ha det övergripande ansvaret för 

elevernas arbete för att se till att eleverna arbetar med lämpligt material och tillvägagångsätt 

för sin kunskapsutveckling.  

Under observationerna framkommer det att det är svårt för lärarna att i praktiken se till varje 

elev. Under det egna arbetet på lektionerna hjälpte de olika lärarna eleverna på olika sätt men 

om samma elev räckte upp handen förklarade lärarna fortfarande på samma sätt, vilket 

resulterade i att vissa elever räckte upp handen inför varje ny uppgift som de kom till. Detta 

även om uppgifterna var likadana och de redan hade fått hjälp på den sortens uppgift. Löwing 

(2004) kunde i sin avhandling se att lärarna hade svårt att ta sig tid till att förstå vad det var 

eleven inte förstod och bara fortsatte förklara på samma sätt hela tiden. Hon kunde också se 

att mycket tid gick åt när andra elever avbröt och lärarna glömde då bort vad de försökte 

hjälpa till med. Under observationerna kunde också ses att vissa elever fick mer hjälp än 

andra. Några fick sitta väldigt länge innan de fick hjälp och de som inte orkade vänta avbröt 

läraren som hjälpte elever och gick före för att få hjälp. Colnerud (2007) har i sin studie tittat 

närmare på rättvisan i klassrummet och hur hjälpen fördelas mellan olika elever. Hon kom 

fram till att elever klarar av att hjälpen fördelas olika om det är motiverat varför. Om en elev 

bara får sitta och vänta och inte vet om hjälp är på väg blir det lätt att fokus hamnar på annat 

än matematik. Under observationerna upptäcktes det att elever som fick vänta väldigt länge på 

hjälp började prata om annat och började störa eleverna runt omkring. 

 

5.2 Hur varieras matematikundervisningen med avseende på undervisningens form och 

innehåll för att den aktuella läroplanen ska kunna följas? 

 

5.2.1 Genomgångar 

I alla klasser som observerades började lektionen med en genomgång där antingen ett nytt 

kapitel introducerades eller att det repeterades ifrån föregående lektion. Lärare A:s 
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genomgång pågick nästan halva lektionen och han introducerade sambandet mellan division 

och multiplikation. I intervjun framkom det att lärare A brukar använda sig av genomgångar i 

början av sina lektioner och han avbryter även sina lektioner mitt i om han märker att det är 

många elever som inte förstår. 

I– Hur hanterar du situationen när du märker att det är många som behöver hjälp samtidigt i 

klassrummet? 

A – Ja, jag gör oftast så att jag tar en genomgång, sen så tänker jag, NÄHH nu gör jag en 

genomgång, även ni som tycker att ni kan det här, ni får hjälpa till om hur man löser dem här 

grejerna. Nu ska vi ha en genomgång, så får man ju göra om det är så att det är fyra- fem 

stycken som inte kan gå vidare. Man får inte vara rädd för att bryta, känns inte som ett 

nederlag och det känns ju då att, nu har jag då lyssnat av det här och då får vi göra så. (Lärare 

A) 

Lärare C börjar också med en genomgång i klassen på ett nytt område, under genomgången 

använde hon sig av laborativt material som klossar för att förklara och förtydliga för eleverna. 

Hon berättar under intervjun att hon brukar ha genomgång i början av varje lektion där hon 

varierar sig med problemlösningar, kluringar eller gå igenom det eleverna ska arbeta med. 

Även lärarna B, D och E svarar i sina intervjuer att de brukar ha någon form av genomgång i 

början av varje lektion. De försöker variera genomgångarna med problemlösningar, repetition 

och att lära sig nya moment. Om lärare E märker att det är många elever som inte förstår 

brukar hon ta genomgången en gång till. Är det däremot inte många elever och om hon har 

möjlighet brukar hon ta ut eleverna i ett grupprum och förklara en gång till. 

5.2.2 Problemlösningsuppgifter 

Lärare D använder sig utav problemlösningsuppgifter som en möjlighet att diskutera och visa 

vilken typ av svar och kunskap som krävs för ett visst betyg. Detta gör hon tillsammans med 

sina elever för att de ska kunna få en möjlighet att förstå de olika nivåerna. Dessa olika nivåer 

använder lärare D också av på sina prov då hon har en E-del och sedan några 

fördjupningsuppgifter. 

D -  […] Men sen de här då, ehh kunskapskraven då, hur man når, hur man ligger i förhållande 

till betygen och så. Då är det ju någonting som de lär sig efterhand eftersom vi pratar om det, 

tar upp det ibland att, på vilken nivå kan man, som till exempel nu, Epa är ju liksom perfekt att 

man har liksom olika lösningsförslag kanske och sen diskuterar man vilken nivå är en A-

uppgift och hur löser man den och vad är C då och vad är E och då har dem den med sig och 

då behöver man inte liksom gå in och peta i varje del grej, utan om de har helheten klar för sig 

så tycker jag att de har de är resonerande; vad tycker ni själva är A? (Lärare A) 

 

5.2.3 Elevarbete 

Lärare D och E svarar i intervjun att de mer och mer försöker använda sig av arbetssättet att 

eleverna hjälper varandra, detta för att de snabbare ska få hjälp och inte behöva sitta länge och 

vänta. Men också för att lärare D och E ibland upplever att vissa elever inte förstår det som de 

går igenom och då kan en kompis förklara det på ett nytt sätt som gör att de förstår. Under 

observationen i lärare D:s klassrum går de olika eleverna runt och hjälper varandra med 

uppgifterna under uppmuntran från deras lärare. Kamrathjälp är något som observeras under 

alla lärares lektioner och som lärarna bekräftar under intervjuerna att de försöker använda för 

att eleverna ska komma framåt snabbare i sitt arbete. 
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5.2.4 Olika grupper 

Lärare E har oftast halvklass under sina matematiklektioner då klasstorleken är på drygt 30 

elever och hon får mycket tid till att dela klassen. Hon tycker för det mesta att detta är bra och 

att det finns mer tid till att förklara för den enskilda eleven men det beror helt på vilka elever 

hon har. Detta ger också lärare E möjlighet att reflektera från den ena gruppens lektion till den 

andra och hon har då chans att ändra på moment hon inte tycker funkade särskilt bra. 

Lärare C undervisar i två olika fyror och har chansen att ändra på sitt lektionsinnehåll från den 

ena gruppen till den andra. Hon märker under sina genomgångar att det är många elever som 

inte hänger med och att det är stor spridning på elevernas kunskapsnivåer. Under intervjun 

kommer det fram att även om hon vet att elever inte ska nivågrupperas är det vad hon skulle 

vilja göra. Detta för att det är svårt att ha en genomgång när vissa elever sitter som 

frågetecken och vissa vill veta ännu mer än vad som tas upp. 

 

5.2.5 Analys 

När det kommer till variationen i klassrummen under matematiklektionen kan det under 

observationerna ses ett försök till variation i vissa lägen men det är ändå den mer traditionella 

undervisningen som genomsyrar verksamheten. Alla lektionerna börjar med en genomgång i 

helklass för att därefter fortsätta med eget elevarbete, som oftast är matematikboken. Detta 

arbetssätt menar Granström (2007) i sin studie han har gjort är det vanligaste, men han menar 

att helklassundervisningen är på väg att tas över av den mer individualiserade undervisningen. 

Detta genom att i Lgr 11 (Skolverket 2011) är det mycket fokus på individen och då börjar 

även undervisningen gå åt detta håll. I de klasserna som observerades var det fokus på 

individen men detta var först efter den gemensamma genomgången. För att som lärare följa 

läroplanen skulle det behövas ändra även på genomgångarna för att anpassa lektionerna efter 

varje individ. Det är ingen mening att ha genomgångar om alla elever inte är på det området 

ändå, då gynnar genomgångarna bara ett fåtal elever i klassen. Detta stärker även Löwing 

(2004) i sin avhandling där hon kommit fram till att när lärare individanpassar det egna 

arbetet försvårar det för läraren att ha gemensamma genomgångar. 

Genom att låta eleverna hjälpa varandra låter lärarna de ta eget ansvar för sina studier. Detta 

är också något som nämns i Lgr 11 (Skolverket 2011) som en viktig del i elevens utveckling. 

När elever pratar med varandra och hjälper varandra får de en annan synvinkel på problem 

och kan utveckla fler metoder för att lösa uppgifter. När de pratar med varandra övar eleverna 

även på att kommunicera matematik som är en förmåga som elever ska få chans att utveckla 

och som nämns i läroplanen. Under intervjun med lärare D framkommer det att hon låter 

eleverna vara med och diskutera vad som krävs för att nå de olika nivåerna för ett visst betyg. 

Oftast sker detta vid problemlösningsuppgifter. Detta är någonting som Forslund Frykedal 

och Thorsten (2013) menar hjälper eleverna att prestera bättre och ta ett eget ansvar då de vet 

vad som förväntas av dem. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer det att diskuteras valet av metod för genomförandet av studien samt 

om resultatet bekräftade syftet med studien. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi har i den här studien valt att använda oss av kvalitativa metoder för att samla in 

datamaterial för undersökning. Detta menar Denscombe (2009) är att föredra om tanken med 

undersökningen är att undersöka lärares erfarenheter och tankar. Genom att använda 

intervjufrågor är det lätt att lägga till frågor som dyker upp under tiden intervjun fortlöper. 

Det skapar också en personlig kontakt mellan de som intervjuar och de som intervjuas och 

svaren kan bli djupare och mer användbara. Är det något som är oklart är det lätt att fråga och 

förtydliga direkt på plats. Om en enkät skulle användas istället gäller det att ha frågor som inte 

är tvetydiga på något sätt. Nackdelar med intervjuer är att den som blir intervjuad kan ha 

svårare för att riktigt säga vad den vill och kanske anpassar svaren efter vad den tror att 

intervjuaren vill höra. Vi valde till den här undersökningen ut lärare som vi visste skulle 

kunna tillföra något och som vi redan hade träffat innan och visste vilka det var. Detta kan 

också påverka då det finns en relation redan innan intervjun. Vi valde att spela in och 

transkribera alla intervjuer för att senare kunna gå tillbaka till det inspelade materialet när 

resultatet skulle sammanställas. 

Den andra metoden som valdes för den här studien var observation. Det som kan vara svårt 

med observationer är att det bara handlar om vad observatören upplever och ser just där och 

då. Vi har under våra observationer haft ett schema som vi fyllt i för att leta efter samma slags 

saker som sker i klassrummet och sen har vi varit två vid varje observationstillfälle. Detta gör 

att sannolikheten ökar att resultaten som kommer fram i observationerna är mer tillförlitliga 

än om det bara varit en observatör. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Några av de frågor som ställdes i inledningen var huruvida lärare anpassar sin verksamhet 

efter varje individ och om det finns en tanke hur elever ska klara kunskapskraven som ställs i 

skolan. Alla elever har olika behov och förutsättningar för att klara skolan och för att nå 

målen behövs en variation. Efter att ha observerat ett antal klasser och intervjuat lärare 

framkommer det att det finns en vilja till att variera och individanpassa men det är inte alltid 

möjligt i den utsträckning som behövs. Detta är också något Löwing (2004) kom fram till i sin 

avhandling. 

För att åstadkomma det som finns skrivet i läroplanen behövs det mer tid och personal. En 

lärare hinner inte under en lektion att hjälpa alla i klassrummet om hjälpen ska anpassas efter 

varje elev. Ofta blir det att lärarna förklarar på samma sätt som de gör till andra elever och 

som de redan tidigare har visat. Detta gör att elever som inte förstår första gången en uppgift 

förklaras heller inte förstår de kommande gångerna. 

De olika sätt att variera sina lektioner som har framkommit under studiens gång är bland 

annat att gruppstorleken varierar, elever får olika uppgifter och att lärarna använder olika 

arbetssätt. Gustafsson och Myrberg (2002) tar upp att läraren är en viktig faktor för elevers 

lärande, att kunna variera sig och anpassa sig efter eleverna ökar deras motivation. Detta 

bekräftar det som framkom under observationerna, nämligen att under lektionerna som 
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innehöll något annat än en genomgång och räkning i bok motiverades eleverna till att vara 

aktiva och prata matematik under hela lektionen. Under problemlösningen var allas tankar och 

idéer lika viktiga att diskutera och fundera över när det var en gemensam genomgång på 

slutet. Eleverna kunde se att tillsammans kom de fram till en lösning och alla bidrog till den. I 

de klassrum där lektionen bestod av egen räkning i bok fick inte eleverna någon bekräftelse på 

att det dem tänkt var rätt eller om det gick att lösa en uppgift på ett annat sätt. Detta gjorde att 

eleverna bara arbetade en kort stund och sen på slutet var många elever upptagna med att 

prata om saker som inte rörde matematik. Om de fastnade på någon uppgift och ingen elev i 

närheten var på den uppgiften eller kunde hjälpa avstannade hela räkningen medan vid 

problemlösningen kunde eleverna hjälpa varandra framåt till en lösning. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det står i Lgr 11 (Skolverket 2011) om lärarens, elevens och skolans ansvar. Alla elever ska 

ses som individer och behandlas därefter. Det finns även riktlinjer för dessa mål men inte hur 

lärare och skola praktiskt ska arbeta med detta, utan bara att det ska vara på ett visst sätt. Hur 

ska då en lärare gå till väga för att anpassa lektioner och hitta uppgifter som fungerar för alla? 

Vad finns det för sätt för att ta reda på var en elev befinner sig kunskapsmässigt och vilka 

behov den har? Detta är några av de frågor som väckts under arbetets gång och som är 

intressanta att fundera vidare på. Den vidare forskningen skulle kunna ske genom 

observationer och intervjuer, där både elever och lärare intervjuas. Vid observationerna kan 

eleverna ges olika möjligheter till att lösa uppgifter på olika sätt för att se vad som passar för 

varje individ. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Missivbrev 

Hej, 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser grundlärarprogrammet. Vi läser nu sista 

året och ska börja skriva på vårt självständiga arbete inom matematikdidaktik. 

Studiens syfte är att ta reda på hur den individualiserade undervisningen arbetas med i den 

dagliga verksamheten. Samt hur undervisningen anpassas och planeras för varje individs 

behov och förutsättningar. För att uppnå syftet kommer det att genomföras observationer och 

intervjuer. Vi undrar om du har möjlighet att hjälpa oss att genomföra detta? Det kommer att 

vara ett observationstillfälle under en lektion och en intervju som kommer att ta ungefär 25-30 

minuter att genomföra. 

Observationerna och svaren i intervjuerna kommer att behandlas anonymt och förstöras när 

det självständiga arbetet har blivit godkänt. 

Om du vill delta träffas vi på din skola när det passar dig. 

Tack på förhand! 

Emelie Dahl & Pierre Cicek 

 

Vid eventuella frågor nås vi via mail: 

Emelie, ed222eb@student.lnu.se 

Pierre, pc222cf@student.lnu.se 
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Bilaga B 

Intervjufrågor till lärarna 

Bakgrundsfrågor 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

Vilken utbildning har du?  

Vilka årskurser undervisar du i? 

Hur länge har du undervisat i matematik? 

Planering 

Beskriv hur upplägget brukar vara vid en vanlig matematiklektion på din skola? 

Vad påverkar planeringen? Tid, Lokaler (ute/inne), Material, Klasstorlek, andra lärare i 

lärarlaget, extra resurser 

Hur använder du dig utav Lgr 11 när du planerar/varierar din undervisning?  

Brukar du reflektera över dina lektioner? T.ex. hur var upplägget av lektionen? Hur aktiva var 

eleverna? Förstod eleverna tanken med lektionen? 

Hur ska undervisningen vara planerad för att alla elever ska ha bästa möjliga förutsättningar 

för att klara de kunskapskraven som finns? 

Undervisning 

Hur gör du när du märker att vissa elever inte förstår vid genomgångarna? 

Hur gör du när du märker att det är många elever som behöver hjälp samtidigt?  

Individualisering 

Vilka möjligheter anser du att det finns för individualisering? 

På vilket/vilka sätt använder du för att individualisera? Undervisningen, arbetsuppgifter, läxor 

m.m. 

Anser du att du kan utmana varje individ så att de får chansen att utveckla sina förmågor och 

kunskaper? 
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Bilaga C 

Observationsschema 

Tidpunkt Elev Aktivitet Typ av hjälp 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Vår tanke med observationsschemat är att notera tidpunkt när något inträffar. Om det är en 

kille eller tjej det handlar om. Med aktivitet menar vi om det är ex, vid en genomgång, 

personlig hjälp eller om det är en grupp som är inblandade. I sista raden ska vi notera vilken 

typ av hjälp läraren ger, är det någon skillnad i svaren till olika elever. 

Utöver detta kommer vi att undersöka på hur undervisningen är upplagd, antal elever, 

placering i klassrummen.  
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