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Elever tar till sig kunskap olika fort och på olika sätt. Förutsättningen för lärande hos 

den enskilda eleven påverkas av ett antal olika faktorer. Till exempel föredrar vissa 

elever grupparbete medan andra helst arbetar ensamma. Några elever lär sig snabbt och 

enkelt medan andra behöver mera tid för reflektion. Läroplanens krav på individualise-

ring är tydlig. För att maximera lärandet hos samtliga elever bör läraren individualisera 

matematikundervisningen. I planeringen av denna förväntas läraren utgå från varje elevs 

individuella förmågor och behov. Denna studie undersöker hur lärare går till väga för att 

individualisera matematikundervisningen samt vilka konsekvenser det kan få för 

eleverna. Undersökningen baserar sig på fyra lärarintervjuer och 16 elevintervjuer. 

Resultatet visar bland annat att gemensamma genomgångar följt av nivåanpassat eget 

arbete eller grupparbete är vanligt förekommande. Enskilda och gemensamma samtal 

och/eller diagnoser fungerar som utgångspunkt för planeringen. Lärarna varierar 

innehållet och arbetsformerna för matematikundervisningen, vilket är uppskattat av de 

flesta elever. 
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Förord 
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1. Inledning  

Att individualisera undervisningen, framförallt inom matematiken, verkar vara lika kompli-

cerat och svårt som nödvändigt. Under mina yrkesverksamma år som förskollärare och 

under min verksamhetsförlagda utbildning på lärarutbildningen i Stockholm har jag inte 

alltför sällan mött lärare, tillsammans med mig själv, som känner sig otillräckliga inom det 

området. Även de lärare som deltagit i denna undersökning, trots att de medvetet individua-

liserar sin matematikundervisning, anser sig inte riktigt räcka till för alla elever. Att få 

samtliga elever att nå målen anser lärarna vara det absolut viktigaste, vilket ibland kan ske 

på bekostnad av de starka elevernas behov av större utmaningar.  

 

I Skolverkets utvärdering (2005) bekräftas att matematikundervisningen inte utgår från de 

högpresterande elevernas kunskapsnivå i lika hög utsträckning som från de lågpresterande 

elevernas. Till följd av detta upplever de högpresterande eleverna att de inte får tillräckligt 

utmanande uppgifter från läraren utan att de allt som oftast får klara sig själva och söka sin 

egen kunskap. De uppgifter som eleverna får har för låg svårighetsgrad, vilket medför att 

många av de högpresterande eleverna kan känna sig understimulerade.  

 

Samtidigt som det visar sig svårt att tillgodose de högpresterande elevernas individuella 

behov påpekar Montis (2000) att vuxnas, framförallt lärares, negativa förväntningar på 

svaga elevers förmåga till lärande inom matematiken leder till att vissa elever tappar tron 

på sin matematiska förmåga och helt enkelt inte förmår att lära sig. Trots att skolan ibland 

lägger ner mycket resurser på att förklara orsakerna till svårigheterna och på att skapa 

undervisningsstrategier som passar elevers individuella behov, används dessa alltför sällan 

eftersom lärarna anser att eleverna är oförmögna att lära sig. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,  

Lpo 94, kan vi bland annat läsa följande: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångs-

punkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling… (Skolverket, 2007, s.3). 
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…Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2007, s.3). 

 

Min tidigare erfarenhet av arbete i förskoleklass samt mina fortsatta universitetsstudier, 

däribland den verksamhetsförlagda utbildningen, har stegvis stärkt mitt intresse för indivi-

dualiseringsbegreppet. Hur och vad gör lärarna för att anpassa sin matematikundervisning 

efter varje elevs förmåga i enlighet med läroplanen? Min förhoppning är att studien ger mig 

större kunskap om individualisering av matematikundervisning och om hur det går att 

åstadkomma en effektiv sådan på ett flertal olika sätt. Att även studera konsekvenserna 

individualiseringen kan få för olika elever ger förhoppningsvis en mer mångfacetterad bild 

av ämnet samt en bekräftelse på hur den faktiskt fungerar i praktiken. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att visa hur lärare individualiserar sin matematikundervisning 

samt vilka konsekvenser det kan få för eleverna.  

2.2 Frågeställningar 
 
Hur individualiserar lärarna sin matematikundervisning? 

Vilka konsekvenser får individualiseringen av matematikundervisningen för eleverna? 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Läroplanens krav på individualisering ur ett 
historiskt perspektiv   
 
Under denna rubrik kommer jag kort att lyfta upp väl valda delar ur de tre läroplanerna Lgr 

62, Lgr 80 och Lpo 94 för att försöka skapa en bild av hur individualiseringsbegreppet har 

sett ut i de olika läroplanerna samt hur synen på individualisering har utvecklats under 

årens lopp. 

 

I den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, hade individualiseringsbegreppet en 

framträdande roll. Som Lindkvist (2003) skriver i sin licentiatavhandling lyfte Skolöversty-

relsen fram individualiseringstanken som en egen undervisningsmetod. Det var en rekom-

menderad arbetsform i vilken eleverna, i samråd med lärarna, skulle få välja undervis-

ningsnivå efter förmåga. Arbetsmaterialet skulle finnas i olika svårighetsgrader så att det 

skulle passa samtliga elever. Lgr 62 tog också upp vikten av variation i lärarnas arbetssätt, 

lärarna skulle rätta sig efter varje elevs förutsättningar. Den individuella fostran, med andra 

ord varje elevs enskilda kunskapsutveckling, gavs stort utrymme som lärarna skulle lyfta 

fram inom klassens gemensamma undervisning. Citaten nedan styrker dessa påståenden. 

 

För elevens individuella fostran är allsidighet i skolningen av väsentlig betydelse  

(Skolöverstyrelsen, 1962, sid. 16). 

 

en ensidig klassundervisning avpassad efter ”medelnivå” medför alltid betydande olägenheter och 

otillfredsställande resultat för både de svagaste och duktigaste eleverna (Skolöverstyrelsen, 1962, 

sid. 51). 

 

Vidare skriver Lindkvist (2003) att Lgr 80, förutom dsidet som redan introducerades i Lgr 

62, även betonar vikten av elevers individuella erfarenheter och kunskaper som grund för 

utbildningen. Lärarna skulle planera och genomföra både undervisningssättet och under-

visningsinnehållet med utgångspunkt i elevernas erfarenheter och kunskaper som de skaffat 
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sig utanför skolan. Elevers olika intressen fick större betydelse och lärarna skulle beakta 

dessa i planeringen av undervisningen, vilket framgår av citaten nedan. 

 

Eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter även utanför skolan. Redan då de kommer till sko-

lan har de kunskaper och erfarenheter men också vetgirighet och nyfikenhet. Skolan måste i sitt 

arbete knyta an till detta (Skolöverstyrelsen, 1980, sid. 14). 

 

Individualiseringen måste så långt som det är praktiskt möjligt få prägla arbetet. Det innebär en an-

passning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Det innebär också att olika elever 

får olika lång tid att lära sig något. Ett och samma arbetssätt passar inte alla elever 

(Skolöverstyrelsen, 1980, sid. 50). 

 

Lpo 94 nämner inte individualiseringsbegreppet lika mycket som de tidigare läroplanerna 

Lgr 62 och Lgr 80. Individualiseringstanken är lika framträdande, dock uttryckt i andra 

termer. Den har dessutom ändrat karaktär från att mest ha handlat om metoder och under-

visningsformer till att trycka än mera på vikten av elevens tidigare erfarenheter. Individua-

liseringsbegreppet i Lpo 94 har även kommit att innefatta elevens eget ansvar för sin 

kunskapsutveckling och sitt inflytande i undervisningen (Lindkvist, 2003).  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångs-

punkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2007, sid. 4). 

 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Skolverket, 2007, sid. 3). 
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3.2 Det sociokulturella perspektivet 
 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för huvuddragen i John Deweys och Lev 

Vygotskijs syn på kunskap och tankar om skolan. Enligt Kroksmark (2003) har Dewey och 

Vygotskij haft stor betydelse för den svenska skolan och dess utveckling. De svenska 

styrdokumenten är influerade av deras tankar och det sociokulturella perspektivets syn på 

lärandet, som både Dewey och Vygotskij är anhängare av. Dewey och Vygotskij verkade 

samtidigt under stora delar av 1900-talet i skilda delar av världen, Dewey i USA och 

Vygotskij i Sovjet.  

 

Den sociokulturella synen på lärandet kan vi även hitta hos Säljö (2000) som beskriver 

lärandeprocessen som ett aktivt samspel mellan individen och gruppen. Den enskilda 

människan tillägnar sig nya erfarenheter och utvecklar sitt lärande i ständigt pågående 

sociala sammanhang. Det är individens och gruppens samlade erfarenheter som ligger till 

grund för nya upptäckter i en lärandeprocess. Huvudansvaret för den egna kunskapsutveck- 

lingen ligger hos individen själv, som genom sin medverkan i den stora gruppen är med 

och formar sin personliga utveckling. 

 

3.2.1 John Dewey (1859-1952) 

Dewey räknas till en av den progressiva pedagogikens mest betydande upphovsmän och 

var mycket intresserad av utbildningsfrågor. Hans tankar om lärande stämde inte överens 

med dåtidens konservativa skola, som enligt honom var alltför starkt präglad av förmed-

lingspedagogiken. Dewey ansåg att människan var av social natur och därför borde även 

den skola som fostrade människorna vara det. Han ville att skolan skulle vara mer förenad 

med samhället utanför den och att eleverna skulle få en utbildning som de kunde relatera 

till sin verklighet. Elevernas undervisning skulle följa samhällets utveckling. Dewey 

betonade särskilt individens utveckling och ansåg att skolan skulle ge den enskilda eleven 

ett större ansvar för sin egen kunskapsutveckling genom att erbjuda meningsfulla uppgifter 

i sociala sammanhang. Undervisningen skulle ta hänsyn till elevernas individuella förut-

sättningar och eleverna skulle få bli mycket mera aktiva i olika beslutsprocesser som rörde 

deras utbildning och undervisning. Dewey menade att passiv förmedlingspedagogik var 
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otillräcklig. Lärarens nya roll skulle istället bestå i att handleda eleverna i deras aktiva 

sökande efter kunskap (Kroksmark, 2003; Hartman, 1995). 

 

Den förändring som nu äger rum i vår undervisning är en ändring av gravitationspunkten, en revo-

lution inte olik den som Copernicus presenterade när astronomins centrum skiftade från jorden till 

solen. I detta fall blir barnet solen omkring vilken undervisningsmetoderna kretsar. Barnet blir cent-

rum kring vilket det organiseras (Dewey i Hartman, 1995, s. 190). 

 

3.2.2 Lev Vygotskij (1896-1934) 

Vidare skriver Kroksmark (2003) att Vygotskij i likhet med Dewey var kritisk till den 

traditionsenliga skolan, vilken enligt honom producerat viljelösa elever. Eftersom eleverna, 

i enlighet med den pedagogik som rådde, var påtvingade kunskap kunde de enligt Vygots-

kij inte heller känna att den var meningsfull för dem. Ansvaret för kunskapsutvecklingen 

skulle i större utsträckning ligga hos eleven själv. Eleven skulle i en aktiv skapande process 

organisera sitt lärande utifrån sitt intresse och sin erfarenhet. Enligt Vygotskij var det inte 

de tidstypiska faktakunskaperna som var de viktigaste utan han tryckte också på arbetsfor-

mernas betydelse för elevernas inlärning. Undervisningen skulle utgå från elevernas 

individuella förutsättningar i ett socialt samspel med andra där språket och samtalet hade en 

central roll.  

 

Vygotskij (1986) påpekar att lärarens uppgift är att hjälpa eleven att sammanföra de 

vardagskunskaper den förvärvat utanför skolan med de mer vetenskapliga begreppen som 

skolan bidrar med. Läraren ska variera uppgifterna mellan sådana som befinner sig inom 

ramen för den aktuella utvecklingszonen för eleven, som eleven klarar av att lösa på egen 

hand, och sådana som är mera utmanande och förutsätter ett visst samarbete med andra 

elever eller stöttning från lärarens sida. Det är när eleven i sitt skolarbete rör sig inom 

denna proximala, närmaste utvecklingszon som den individuella kunskapsutvecklingen 

sker. Säljö (2000) tar också upp vikten av en god handledare som genom sin kompetens 

hjälper eleven att utvecklas mot nya mål. 
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3.3 Behov av individualisering 
 
Individualisering av undervisning är inte någon ny företeelse utan började uppmärksammas 

för ungefär 100 år sedan. Elever fick genomgå olika intelligenstester för att dåtidens lärare 

lättare skulle kunna placera dem i undervisningsgrupper som var anpassade efter deras 

kunskapsnivåer. Ända sedan de yrkesverksamma i skolan uppmärksammade behovet av en 

individualiserad undervisning har många pedagoger försökt att konstruera undervisnings-

metoder och lärandesituationer anpassade efter varje elevs olika egenskaper (Stensmo, 

1997). 

 
Stensmo (1997) påpekar att behovet av individualisering i undervisningen är stort eftersom 

elevernas förutsättningar för lärande ser olika ut. Elever med vitt skilda bakgrunder i en och 

samma klass har olika mycket kunskap med sig till skolan. Det är bland annat den indivi-

duella variationen hos eleverna som ligger bakom behovet att individualisera undervisning-

en. Begreppet individuell variation som härstammar från den pedagogiska psykologin 

förklarar Stensmo med att olika elever kan variera i bland annat intelligens, kreativitet, 

prestationsmotiv, intressen, lärstil, lärsvårigheter, genus, social och etnisk tillhörighet. Till 

exempel kan det vara stora variationer i elevers förmåga att ta till sig, bevara och använda 

kunskap i praktiken. 

 

I en rapport från Matematikdelegationen (2004, sid. 82-83) kan vi läsa följande:  

 

Alla ungdomar, oberoende av personlighet, kön, social och etnisk bakgrund skall få möjlighet och 

stöd att lära sig matematik. Denna likvärdighet innebär inte att alla skall få samma undervisning, 

tvärtom förutsätter den en varierad undervisning där hänsyn tas till de studerandes särskilda möj-

ligheter eller svårigheter. 

 

Med andra ord uppmanar Matematikdelegationen (2004) lärarna att ta både de lågpreste-

rande och de högpresterande elevernas behov och förmågor i beaktning när de organiserar 

matematikundervisningen. Läraren bör variera undervisningen så att den passar alla typer 

av elever. Undervisningen behöver vara utformad så att den hjälper svaga elever att över-

vinna matematiksvårigheter och att känna framgång. Delegationen betonar även vikten av 

att läraren ger de speciellt matematikintresserade eleverna chansen att delta i en matema-

tikundervisning som utmanar och utvecklar deras lärande.  
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Gudrun Malmer (2002) är en av många som intresserat sig för den svenska matematikun-

dervisningen och dess utformning. Hon har tilldelats en titel som fil. Hedersdoktor bland 

annat för sina insatser för elever med inlärningssvårigheter. Malmer skriver att behovet av 

individualisering, eller som hon själv uttrycker det individanpassad undervisning, är stort 

även i de traditionellt åldersindelade klasserna. Enligt henne är de till synes homogena 

klasserna väldigt heterogena. Eftersom eleverna i en klass är så pass olika behöver de också 

arbeta i olika takt och med olika typer av uppgifter, även arbetssätten bör få variera från 

elev till elev. Matematikundervisningen har under en längre tid varit väldigt läroboksstyrd. 

Det egna arbetet i läroboken med olika sorters matematiska beräkningar är en bidragande 

orsak till elevernas påfallande resultatinriktade inställning till matematiken. Enligt Malmer 

(2002) är den resultatinriktade inställningen ett hinder för eleven då den arbetar med 

uppgifter som kräver analytiskt och logiskt tänkande. Om varje elev ska ha en ärlig chans 

att nå läroplanens och kursplanens mål för ämnet matematik räcker det inte med arbete i en 

gemensam lärobok. Om eleven ska, i enlighet med läroplanen, lära sig att argumentera, 

beskriva och kritiskt granska matematik måste undervisningen ändra karaktär och anpassas 

till varje elevs individuella behov och förmågor. Förutsättningen för att alla elever ska 

känna sig motiverade att lära sig matematik kan vara att de känner en tillfredställelse i 

undervisningen. För att läraren ska kunna fånga varje elevs intresse för matematiken bör 

eleven känna att undervisningen är viktig för just honom eller henne. 

 

I likhet med Malmer skriver Boström & Svantesson (2007) om kunskap och lärande ur en 

nyttoaspekt. För att eleverna ska känna en lust och vilja att lära sig behöver de känna att de 

har nytta av den kunskap som de skaffar sig i skolan. Elever med skiftande behov, vilja och 

lust till lärande har därmed också olika förutsättningar för inlärning. Behovet av ny kun-

skap är nära förknippat med glädjen och viljan till lärande hos eleverna. För att läraren 

tillsammans med eleverna ska kunna tillfredställa dessa kunskapsbehov behöver förmodli-

gen eleverna få uppleva denna glädje och lust i skolan, att lyckas och nå framgång (Bo-

ström & Svantesson, 2007). Malmer (2002) säger att en viktig uppgift för lärarna är att 

väcka och sedan bibehålla elevernas lust till lärande.  
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3.4 Olika lärstilar  
 
Boström & Svantesson (2007) talar om utveckling och fostran ur ett demokratiskt perspek-

tiv där läraren utgår från elevernas individuella kompetenser i planeringen av undervis-

ningen.  

  

… individen från födseln är utrustad med ett antal personliga kvaliteter, särdrag och förmågor. Och 

det är skolans uppgift att utveckla och ta tillvara på dessa ”möjligheter”. Det handlar om att ta vara 

på och stimulera deras optimala lärande och växande för livet (Boström & Svantesson, 2007, s.14). 

 

Hur individen lär sig är beroende på vilken inlärningsstil denne har. Inlärningsstilen är helt 

och hållet individuell och därmed av största vikt för den personliga lärandeprocessen. 

Boström & Svantesson benämner sättet en person lär sig på som dennes lärstil. Syftet med 

lärstilsteorin är att varje människa ges tillfälle att lära sig utifrån sina egna förutsättningar. 

Målet är att förbättra och effektivisera undervisningen genom individualisering så att 

förståelsen utvecklas hos samtliga elever. Lärstilen hos en människa formas utifrån dennes 

personliga behov. Det är med andra ord angeläget att både läraren och eleven är medvetna 

om vilken inlärningsstil eleven i fråga har för att denne ska maximera sitt lärande. När 

eleven får arbeta utifrån sina egna förutsättningar i de arbetsformer som passar hans eller 

hennes personliga lärstil bäst får han eller hon ett större ansvar för sitt eget lärande, vilket 

kan leda till större framgång. Detta kan även bidra till en positivare inställning till inlärning 

hos eleven (Boström & Svantesson, 2007).  

 

Liknande resonemang hittar vi i Skolverkets (2005) utvärdering där det framgår att lärarnas 

kännedom om elevernas olika lärstilar och elevernas kännedom om sina egna lärstilar har 

stor betydelse för hur undervisningen bedrivs samt hur eleverna utvecklar sina matematik-

kunskaper. Lärarna behöver utveckla sina undervisningsstrategier för att bättre kunna 

tillgodose elevernas olika behov och lärstilar. 

 

Lärstilsteorin tar sin utgångspunkt i Dunn & Dunns (1993) lärstilsmodell och bygger på 

tanken om alla människors förmåga till lärande. Dock ser inlärningen olika ut hos olika 

människor. Även nivån på lärandet varierar från person till person. Dunns lärstilsmodell 

behandlar 20 viktiga faktorer som har stor relevans för elevens förmåga till lärande i 
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abstrakta och krävande situationer. Dessa faktorer faller under huvudkategorierna: Miljö-

faktorer, Emotionella/känslomässiga faktorer, Sociala faktorer, Fysiska faktorer och 

Psykologiska faktorer. Det har forskats mycket kring hur dessa faktorer påverkar eleverna i 

olika lärandesituationer. Det är högst sannolikt att en elev presterar bättre resultat om 

undervisningen tar hänsyn till elevens specifika önskemål och behov. För att ta hänsyn till 

de sociala faktorerna bör läraren variera sina undervisningsformer så att varje elev får 

tillfälle att arbeta i den form som passar denne bäst. Exempelvis arbetar vissa elever helst 

ensamma medan andra får ut mer av undervisningen i grupparbete. De fysiska faktorerna 

kan till exempel handla om ifall och hur olika elever klarar av att sitta stilla längre stunder. 

Vissa elever lär sig bäst då de får röra på sig medan andra föredrar att arbetar i stillhet. Till 

de psykologiska faktorerna räknas exempelvis elevers olika sätt att arbeta med sina 

skoluppgifter. En del elever arbetar snabbt och kan upplevas som slarviga medan andra 

elever är mer reflekterande och behöver lång tid för sitt skolarbete (Stensmo, 1997; 

Boström & Svantesson, 2007). 

 

Stensmo (1997) har i likhet med Boström & Svantesson (2007) definierat ett antal olika 

vanligt förekommande lärstilar hos de skilda individerna i en klass. Vilken lärstil som 

dominerar hos den enskilda eleven är beroende av vilket eller vilka sinnen som eleven bäst 

lär sig genom. Stensmo (1997) beskriver tre möjliga lärstilar, nämligen den auditiva, 

visuella och kinestetiska lärstilen. En person med en auditiv lärstil lär sig bäst genom det 

den hör. Bland annat passar föredrag och andra uppläsningar en person med sådan lärstil 

mycket bra. Den visuelle lär sig genom text och bild där synintrycket är det dominerande 

medan elever med kinestetisk lärstil lär sig effektivast genom att uppleva och prova. Vidare 

hänvisar Stensmo till amerikansk forskning kring lärstilar som visar att den kinestetiska 

lärstilen är den vanligaste lärstilen bland barn och ungdomar. Dessutom skriver han att det 

är elever med den kinestetiska lärstilen som sämst kommer till sin rätt i skolans traditionel-

la undervisning. 

 

I samband med forskning kring olika lärstilar hänvisar Stensmo (1997) till den amerikanska 

professorn Howard Gardners intelligensteori. Stensmo kopplar Gardners intelligensteori till 

lärstilsteorin utifrån tanken att eleverna har sju olika intelligenser som de skiftar emellan. 

De sju olika intelligenserna består enligt Gardner (1994) av Logisk-matematisk intelligens, 

Lingvistisk intelligens, Musikalisk intelligens, Spatial intelligens, Kroppslig-kinestetisk 

intelligens, Interpersonell intelligens och Intrapersonell intelligens. Vilken eller vilka 
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intelligenser som dominerar hos en elev är bland annat beroende av dennes skicklighet att 

handskas med till exempel matematiska mönster, språkets funktioner, musikaliska uttryck, 

visuella intryck samt dennes motoriska, empatiska och självkännande förmåga. En elev 

med typisk logisk-matematisk intelligens föredrar till exempel arbetsuppgifter som kräver 

logiskt tänkande och resonemang, exempelvis problemlösning, medan en elev med spatial 

intelligens lär sig bäst via bild och form, exempelvis genom diagram och kartor. 

 

Boström & Svantesson (2007) tar upp ytterligare en lärstil, den taktila lärstilen. En person 

med en taktil lärstil lär sig bäst i situationer där den får använda sin känsel, till exempel 

genom olika spel och dataprogram. Vidare skriver Boström & Svantesson att valet av 

metod påverkar hur lyckat arbetet blir för alla elever i klassen. Till exempel har vissa elever 

lättare och andra elever svårare att anpassa sig efter majoritetens beslut. De som är mindre 

benägna att rätta sig efter andra i klassen behöver i större utsträckning än andra, mer 

anpassningsbara elever, själva få välja både arbetsform och inlärningsstoff i undervisning-

en. Till skillnad från dessa elever är de mer anpassningsbara eleverna i större behov av 

yttre struktur och ramar, de behöver tydligare besked om lärarnas förväntningar på dem. 

Läraren måste beakta elevers olika lärstilar och skiftande behov av styrning i undervisning-

en för att eleverna ska känna sig nöjda och trygga, vilket är en förutsättning för goda 

lärandesituationer. 

 

3.5 Olika former av individualisering 
 
Monica Vinterek (2006), filosofie doktor i pedagogiskt arbete, har sammanställt de olika 

individualiseringsformer hon kom i kontakt med när hon på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling studerade individualisering i ett skolsammanhang.  De olika formerna av 

individualisering benämner hon Innehålls-, Omfångs-, Nivå-, Metod-, Miljö-, Material-, 

Värderings-, och Hastighetsindividualisering. Hur dessa individualiseringsformer kan vara 

utformade är avhängigt av vilka behov de elever har som berörs av dessa. Vilken individua-

liseringsform läraren använder sig av beror också på vad hon eller han valt att fokusera på. 

Det kan ibland vara hur, var och på vilket sätt arbetet ska utföras eller andra gånger vad 

som ska ingå i undervisningen och till vilken grad.  
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Innehållsindividualisering innebär att innehållet i undervisningen är sådant att det överens-

stämmer med den enskilda elevens behov och intressen. Detta har ibland även kallats för 

intresseindividualisering. Metodindividualisering ger eleven frihet att själv välja arbetsform 

medan miljöindividualisering tillåter att skolarbetet kan utföras på olika platser, men kan 

även gälla möbleringen i ett specifikt rum. Nivåindividualisering eller fördjupningsindivi-

dualisering betyder att de uppgifter eleverna arbetar med har olika svårighetsgrad och är 

anpassade efter varje elevs kunskapsnivå. Att som elev ha tillgång till olika sorters under-

visningsmaterial och arbetsverktyg i undervisningen faller under kategorin materialindivi-

dualisering. Tillämpning av värderingsindividualisering innebär att läraren värderar och 

senare även betygsätter varje elevs resultat i förhållande till de individuella mål som eleven 

arbetar mot. Hastighetsindividualisering går ut på att eleverna arbetar i egen takt men med 

samma innehåll (Vinterek, 2006). 

 

3.5.1 Grupparbete  

Löwing (2006) skriver att det under en längre tid varit vanligt att lärare låtit elever arbeta i 

grupp för att möjliggöra individualisering av matematikundervisning inom klassens ram. 

Grupparbete kan vara, men är inte alltid, en bra arbetsform som främjar matematikdiskus-

sioner och ett samarbete där elever hjälper och lär sig av varandra. Löwing hänvisar till 

Vygotskijs lärandeteorier och påstår att medlemmarna eller åtminstone en medlem i 

gruppen måste tillföra gruppen nya kunskaper för att lärandet ska utvecklas hos eleverna. 

För att individualisering ska komma till stånd via grupparbete är det med andra ord viktigt 

att läraren sätter ihop grupperna så att de ska fungera bra ur ett lärandeperspektiv. Löwing 

(2006) konstaterar med belägg från sina studier att de vanligaste formerna av grupparbete 

handlar om parvis arbete eller arbete i mindre grupper, antingen med uppgifter i läroboken 

eller med gemensamma uppgifter där eleverna arbetar tillsammans mot samma resultat, till 

exempel problemlösning. Att det gemensamma arbetet med lärobokens uppgifter blir 

konstruktivt och leder till lärande förutsätter att de berörda eleverna befinner sig ungefär på 

samma ställe i boken och även på samma kunskapsnivå. De måste också ha vilja och 

kunskap att diskutera matematik och hjälpa varandra i skolarbetet. Den senare, mera 

processorienterade formen av grupparbete, anser Löwing ha bättre förutsättningar för 

individuellt lärande. Detta kräver dock mer från lärarens sida. Bland annat måste läraren ha 

en god förmåga att se vad de olika gruppmedlemmarna bidrar med och vilken ämneskun-

skap som finns hos var och en av dem. Eleverna behöver även mycket träning i grupparbe-
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te. Bland annat behöver de lära sig ta hänsyn till varandras olika förmågor, förklara för 

varandra, argumentera för sin sak samt vänta in varandra i gruppen för att arbetet ska bli 

målinriktat.  

 

Sammanfattningsvis skriver Löwing (2006) att ett bra grupparbete måste utgå från elever-

nas olika förkunskaper. Ett lyckat grupparbete förutsätter att eleverna i gruppen har ungefär 

samma sorts förkunskaper och föredrar att arbeta i ungefär samma takt. Uppgifterna bör 

också variera från grupp till grupp beroende på elevernas behov och förmågor. Läraren 

måste vara beredd att både ge gemensamma instruktioner till hela klassen och individuella 

instruktioner till den lilla gruppen beroende på elevernas förkunskaper.  

 

3.5.2 Nivågruppering 

Matematikundervisning genom nivågruppering kan vara en tänkbar individualiseringsform. 

I en grupp där eleverna befinner sig jämförelsevis på samma kunskapsnivå har läraren en 

möjlighet att utgå från elevernas individuella behov i planeringen av undervisningen. Det 

finns även stora risker med differentiering av detta slag. Politikerna har under stora delar av 

nittonhundratalet riktat kritik mot nivågruppering av elever i skolan (Wallby, Carlsson och 

Nyström, 2001). Bland annat har de betonat vikten av en demokratisk skola där normer och 

värden varit en genomsyrande tanke. Läraren måste vara medveten om de faror som arbete 

med nivågruppering kan innebära. Till exempel kan det vara svårt för läraren att avgöra 

vilken grupp de enskilda eleverna bör ingå i eller att ge de lågpresterande eleverna tillräck-

ligt med utmaningar. Det finns också en risk att arbetsformen leder till stress och dåligt 

självförtroende hos eleverna om det inte sker på rätt sätt (Wallby, Carlsson och Nyström, 

2001). 

 

Vidare skriver Wallby, Carlsson och Nyström att det inte finns någon generell forskning 

gjord på nivågrupperingens effekter av lärande, varför det inte heller går att påstå att det 

skulle vara varken bra eller dåligt för de enskilda eleverna. Däremot är det inte sagt att 

läraren inte kan använda sig av nivågruppering i ett lärande syfte. Om läraren använder sig 

av nivågruppering som medel att ge elever som visar ett särskilt intresse för eller har ett 

större behov av utökad undervisning i matematik en möjlighet att få detta finns också en 

möjlighet att nivågruppering kan leda till ett ökat individuellt lärande. Forskning tyder på 
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goda effekter av nivågruppering i de fall där läraren inför varje nytt matematikområde 

omgrupperar eleverna och undervisar utifrån deras olika förkunskaper. 

  

3.6 Erfarenhet av individualisering  
 
Litteraturen behandlar skilda sätt att individualisera undervisningen på samt förklarar vilka 

följder dessa olika individualiseringsformer kan få för undervisningen, lärarna och de 

enskilda eleverna. För att belysa detta tar jag upp valda delar ur tre olika studier. 

 
Löwing (2006) har studerat hur lärare hanterar lärandets komplexitet. Bland annat har hon 

intervjuat några matematiklärare och observerat deras matematikundervisning. Hon är 

kritiskt till hur undervisningen är utformad sett ur ett individualiseringsperspektiv. Trots att 

de lärare hon följt ansåg sig individualisera matematikundervisningen kunde Löwing 

konstatera att många av de observerade lektionerna inte utgick från elevernas olika förkun-

skaper och intressen. Löwing konstaterade att lärarna tillämpade hastighetsindividualise-

ring, vilket innebar att innehållet i undervisningen var samma för alla elever, endast tiden 

för arbetet varierade. Lärarna motiverade sitt val av individualiseringsform med att elever-

na behöver olika lång tid för att tillgodogöra sig ett visst innehåll. Att lärarna knappt hade 

några gemensamma genomgångar i klassen förklarade de med att eleverna själva skulle 

ansvara för sin kunskapsinhämtning. Undervisningen var till största delen läroboksstyrd 

och eleverna arbetade individuellt i läroboken i sin egen takt.  

 

Vidare kunde Löwing (2006) se att detta ensamarbete ledde till att eleverna blev beroende 

av läraren. De kunde oftast inte lösa problemen i läroboken på egen hand utan behövde 

hjälp. Eftersom läraren ofta var upptagen med att hjälpa någon annan elev kunde vänteti-

derna ibland bli långa, vilket medförde att eleverna tappade koncentrationen och började 

intressera sig för någonting annat istället. Att de lågpresterande eleverna skulle gynnas i 

denna arbetsform eftersom den, enligt lärarna, skulle ge de svaga eleverna den tid de 

behövde var inte sant. Tvärtom fick de elever som hade problem sitta sysslolösa långa 

stunder i väntan på hjälp från läraren. Som följd av detta fick eleverna väldigt lite gjort på 

lektionerna. Löwing har även observerat den kommunikation som förekom mellan lärare 

och enskild elev och kom fram till att endast 20 % av dessa samtal behandlade innehållet i 
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undervisningen, resterande tid gick åt till att tyda instruktioner och förklara regler i lärobo-

ken. 

 

Runesson (1996) har genomfört en empirisk studie bland elever och lärare i två åldersblan-

dade klasser. Hennes avsikt med studien har varit att ta reda på vad individualiseringen av 

matematikundervisning innebär i en heterogen klass samt vilka följder det kan få för lärare 

och elever i praktiken. Fördelarna med åldersblandade grupper förklaras enligt Runesson 

ofta ur ett individualiseringsperspektiv. Arbete i åldersblandade grupper ger läraren större 

möjligheter att ta fasta på elevers olika förmågor och organisera undervisningen utifrån 

elevernas individuella behov. Den undervisningsform som dominerade i de klasser Runes-

son studerade var enskilt arbete. Lärarna ansåg att denna arbetsform, som Runesson kallar 

”arbete i egen takt”, gav dem möjligheter att tillgodose elevernas individuella behov. Alla 

elever skulle få den tid de behövde för att lära sig ett visst matematikinnehåll. Största delen 

av det egna arbetet bestod av arbete i läroboken. Fördelarna med denna hastighetsindividu-

alisering är bland annat att eleverna inte behöver vänta in varandra. De snabba eleverna får 

gå vidare i sin egen takt och de långsammare får ta den tid de behöver. Denna arbetsform 

hade i de klasser Runesson studerade resulterat i att eleverna arbetade med skilda arbetsom-

råden i skilda böcker.  

 

Runesson (1996) kan se nackdelar med detta arbetssätt. Eftersom undervisningen till största 

delen är läroboksbaserad finns det en risk att den begränsas till ett visst innehåll, vilket gör 

det svårt att nå läroplanens och kursplanens mål för matematikundervisningen. Det finns 

även en risk att läraren tar för givet att en elev har befäst sina matematikkunskaper bara för 

att den räknat ut en bok. Istället borde eleven få fördjupa sig i ämnesinnehållet. Runesson 

kunde även se att de individuella genomgångarna, som lärarna ansåg som mycket mera 

givande för den enskilda eleven än de gemensamma genomgångarna, till största delen var 

av kontrollerande karaktär. Runesson anser också att arbete i egen takt inte är tillräckligt 

utan eleverna bör få möta innehållet på olika sätt. Hon ser även faran med att denna typ av 

hastighetsindividualisering tenderar att skapa klyftor mellan eleverna i klassen.  

 

På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling bekräftar Vinterek (2006), i likhet med det 

Löwing (2006) och Runesson (1996) beskriver, att individualiseringen i skolan ofta är och 

under en längre tid har begränsats till att omfatta individuella arbetsuppgifter i skiftande 

svårighetsgrader och antal. Det är med andra ord hastighetsindividualisering som är den 
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vanligaste formen av individualisering. Det är vanligt förekommande att elever arbetar i en 

arbetsform som fått namnet eget arbete. I praktiken innebär eget arbete att eleverna väljer 

vad de vill arbeta med och när. I denna arbetsform möter eleverna olika lärostoff under 

olika tider, vilket förutsätter individuella instruktioner från lärarens sida. Till följd av detta 

har de gemensamma genomgångarna och djupare diskussionerna om matematikinnehållet 

uteblivit, med försämrade studieresultat i matematik som följd.  

 

Lärarna har i hopp om att uppfylla läroplanens krav på elevinflytande och ansvar lämnat 

över ansvaret för undervisningen åt eleverna själva. Detta har medfört att undervisningen 

begränsats till eget arbete i egen takt utan något samspel i den stora gruppen. Hastighetsin-

dividualiseringen och det egna arbetet har, tvärtom mot vad lärarna trott, inte visat på 

någon större kunskapsutveckling hos eleverna utan snarare visat sig leda till ineffektivitet 

och en låg ambitionsnivå. Effekten av det egna arbetet har ofta blivit en rörlig och högljudd 

lärandemiljö. Detta passar inte alla elevers lärstilar. Många elever tycker att det är svårt att 

koncentrera sig i en högljudd lärandemiljö och anser att denna rörlighet försvårar även 

lärande samtal. Medan lärarna begränsat individualiseringen till individuella arbetsuppgif-

ter i olika svårighetsgrader har de andra individualiseringsformerna fått stå tillbaka 

(Vinterek, 2006). 

 

Den nedskärning i skolan som blev följden av den ekonomiska krisen drabbade matematikunder-

visningen mycket hårt. Skolor och lärare förmådde inte svara mot de nya kursplanernas mål och en 

stor andel ”enskild räkning” har lett till allt fler utslagna elever. Det finns en trend att lärare inte skall 

undervisa utan handleda och det har drabbat matematiken särskilt hårt på grund av det starka lä-

romedelsberoendet och att många lärare saknar relevant utbildning (citat ur NCM- rapport i Löwing, 

2007, sid.94). 
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4. Metod 

För att undersöka hur lärare individualiserar sin matematikundervisning samt vilka konse-

kvenser det kan få för eleverna har jag gjort en kvalitativ studie i form av intervjuer med 

fyra olika lärare samt fyra elever från varje lärares klass. Sammanlagt är det 20 intervjuer, 

varav fyra lärarintervjuer och 16 elevintervjuer. Hur lärare uppfattar sitt sätt att undervisa 

samt hur elever upplever sitt lärande är helt individuellt, vilket medfört att forskningsmate-

rialet är helt och hållet subjektivt. Starrin och Svensson (1994) anser att den kvalitativa 

metoden lämpar sig bäst för denna sorts undersökning eftersom mycket av arbetet går ut på 

att tolka och analysera lärares och elevers uttalanden.  

 

Vidare gör Starrin och Svensson (1994) skillnad på den kvalitativa och kvantitativa forsk-

ningsmetoden beroende på syftet med den. Den kvalitativa metoden har som mål att 

studera hur något beteende eller fenomen är utformat, i detta fall den individualiserade 

matematikundervisningen samt konsekvenserna av den. Den kvantitativa metoden däremot 

har som mål att mäta mängden av beteendet som forskaren studerar. Denna typ av forsk-

ningsmetod förutsätter mätbar data och en objektiv hållning från forskarens sida. Det är 

svårt att beräkna graden av individualisering då den inte lämpar sig för att mätas enligt de 

verktyg som används i kvantitativa forskningsmetoder. Syftet med denna studie stämmer 

mera överens med den kvalitativa forskningsmetoden, därav valet av metod. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod är en del av den fenomenografiska forsk-

ningsansatsen. Alexandersson (1994) beskriver den fenomenografiska forskningsansatsen 

som något som tar sin utgångspunkt i människors uppfattningar av verkligheten eller de 

företeelser som studeras. Fenomenografin har även kommit att innefatta erfarenhetsbegrep-

pet. Det är den studerades uppfattningar av den företeelse eller det fenomen som analyse-

ras, med andra ord de individuella erfarenheterna, som är intressanta för forskningsfrågan. I 

likhet med den fenomenografiska forskningsansatsen gör den kvalitativa intervjun som 

forskningsmetod inga anspråk på att generalisera fakta eller hitta några sanningar. Vidare 

skriver Alexandersson att intervjun som forskningsmetod är att föredra framför andra 

kvalitativa forskningsmetoder om forskaren vill vara med och påverka förloppet och 

därmed försäkra sig om att undersökningen håller sig till det studerade fenomenet. 
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I enlighet med Alexanderssons (1994) tankar kom observationer av de valda lärarnas 

matematiklektioner att fungera som komplement till intervjuerna. Avsikten med observa-

tionerna var att få uppleva individualisering av undervisningen i klassrummet. En av de 

deltagande lärarna i studien hade en student från lärarhögskolan som ansvarade för hela 

matematikundervisningen, vilket medförde att observation av denne lärares lektion uteblev. 

Eftersom observationerna inte tillför något nytt till studien är dessa inte redovisade i 

resultatet. 

 

4.1 Urval 
 
Eftersom denna studie, i likhet med fenomenografin, inte gör några anspråk på att generali-

sera fakta, är undersökningspersonerna i enlighet med det Alexandersson (1994) skriver 

utsedda utifrån väl genomtänkta överväganden. Lärarna i denna undersökning är slump-

mässigt utvalda enligt kriteriet att de skulle vara utbildade matematiklärare i skolans 

tidigare år, upp till åk 6, och verksamma på samma skola. Ytterligare kriterium var att 

lärarna medvetet individualiserar sin matematikundervisning. Detta överensstämmer med 

Alexanderssons tankar om betydelsen av undersökningspersonernas erfarenhet och kun-

skap om den studerade företeelsen för kvalitén i undersökningen. Dessutom har avsikten 

varit att få till en blandad undersökningsgrupp, både bland lärare och elever, för att försöka 

få en så bred variation i uppfattningar och erfarenheter av det studerade som möjligt, i detta 

fall individualisering av matematikundervisningen samt konsekvenserna av den. Tanken 

med att välja ut två lärare som för tillfället undervisar i åk 3 och två lärare som undervisar i 

åk 6 var att försöka skapa en bild av hur individualiseringen kan ändra karaktär i takt med 

att eleverna blir äldre samt att hitta eventuella likheter och skillnader i undervisningssätt 

både bland de lärare som undervisar i samma årskurs men även de som undervisar i olika 

årskurser. Att lärarna kommer från samma skola bidrar förhoppningsvis till upptäckter av 

variation på ett och samma ställe. Även tiden för undersökningen var en bidragande orsak 

till valet av en och samma skola. Därmed utgör undersökningspersonerna i denna studie 

inget representativt underlag för hela populationen. 

 

Urvalet av lärare resulterade i tre kvinnor mellan 35 och 64 år och en man i 35-årsåldern, 

alla med olika lång erfarenhet som yrkesverksamma lärare. En av lärarna är ämneslärare, 
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vilket innebär att han endast har klassen i ämnet matematik. Resterande tre är klasslärare. 

Förutom lärarna deltog även 16 stycken av deras elever i intervjuer, fyra från varje klass. 

Eftersom lärarna känner sina elever bäst samt har en känsla för vilka av dem som på bästa 

sätt kan bidra till undersökningens syfte, fick de i uppgift att välja ut dessa fyra elever 

utifrån kriteriet att det skulle vara två högpresterande och två lågpresterande elever. Även 

könsfördelningen hos eleverna skulle vara så jämn som möjlig. Allt detta för att de nyanser 

och variationer som kan vara av betydelse för undersökningen blir tydliga. Alexandersson 

(1994) trycker på vikten av att i en fenomenografisk studie handlar mycket om att försöka 

åstadkomma tillfällen som tar fram skilda meningar om ett och samma område.  

 

4.2 Genomförande 
 
Fyra lärare från en skola fick en förfrågan om att delta i denna studie. I samband med den 

första kontakten fick de information om studiens ämne och syfte. Eleverna fick ett papper 

angående tillstånd att intervjua dem. Intervjutillstånden skulle godkännas av deras föräldrar 

och tas med till intervjutillfällena. Eleverna, föräldrarna och lärarna fick information om att 

intervjuerna skulle spelas in och att ingen annan än intervjuaren skulle ha tillgång till dessa. 

Alexandersson (1994) skriver att en engagerad intervjuare som visar intresse för intervju-

personen är en förutsättning för en lyckad intervju. För att kunna genomföra intervjuerna 

utan några störande avbrott och med full koncentration på intervjupersonerna skedde dessa 

genom röstinspelning.  

 

I en fenomenografisk studie kan intervjufrågorna vara av helt öppen karaktär eller av en 

mera välstrukturerad sådan. Oavsett frågornas utformning tillåter den kvalitativa intervjun 

intervjupersonerna att vara med och forma utgången av intervjun (Alexandersson, 1994). 

Med dessa ord i åtanke kom intervjun att bestå av ett antal förhållandevis öppna ramfrågor. 

Intervjuerna behövde kompletteras med ett antal följdfrågor, vilka spontant skulle få 

utformas under intervjuns gång. Tillsammans med lärarna bestämdes tidpunkt och plats för 

intervjuerna. För att lärarna skulle få tid att förbereda sig inför intervjuerna fick de intervju-

frågorna ett par dagar innan intervjutillfällena. Förhoppningen var att detta skulle resultera i 

genomtänkta och kvalitativa svar. Eleverna fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg utan 

fick endast veta att intervjun skulle handla om matematikundervisningen. En anledning till 
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detta var att elevfrågorna inte var klara utan de skulle utformas med utgångspunkt i lärarnas 

intervjusvar.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på den aktuella skolan. Innan intervjun startade 

fick intervjupersonerna informationen att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. 

Alexandersson (1994, sid. 124) skriver att ”I alla språkliga uttryck i form av kommunikati-

va handlingar kan uppfattningar av en företeelse eller om ett objekt förmedlas”. Eftersom 

intervjuerna spelades in fanns möjlighet att dokumentera intervjupersonernas ickeverbala 

uttryck som har betydelse för undersökningen, såsom tonfall och pauseringar. Videoinspel-

ningar hade möjliggjort dokumentation av till exempel ansiktsuttryck, gester eller annat 

som inte kommer med vid enbart röstinspelning. I denna studie valdes dock röstinspelning 

framför videoinspelning för att intervjupersonerna skulle uppleva intervjusituationerna så 

naturliga och bekväma som möjligt. Även tiden som var avsatt för databearbetning var en 

bidragande orsak till valet av denna metod. Precis som Alexandersson (1994) förespråkar 

transkriberades intervjuerna i syfte att försöka återge själva intervjusituationen så verklig-

hetsnära som möjligt. 

  

4.3 Etiska synpunkter 
 
Studien är genomförd i enlighet med Vetenskapsrådets (1990) principer. Därmed uppfyller 

den vetenskapsrådets krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av 

forskningsmaterialet. Samtliga lärare och elever som deltagit i undersökningen har erhållit 

information om syftet med studien. Lärarna och eleverna har samtyckt till lektionsobserva-

tioner samt intervju med röstinspelning. Intervjupersonerna hade möjlighet att avbryta 

intervjuerna när helst de önskade. I samband med att föräldrarna skrev under intervjutill-

stånden tog de emot information om intervjuarens tystnadsplikt samt att intervjumaterialet 

endast skulle användas i forskande syfte. Alla namn i studien är fingerade och varje 

deltagare är medveten om sin anonymitet. Lärarna har fått erbjudande om att ta del av det 

färdiga examensarbetet. 
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5. Resultat och resultatanalys 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar är det väsentligaste ur varje intervju 

sammanfattat för respektive lärare. Resultatet baserar sig både på lärarnas och på elevernas 

intervjusvar, vilka finns att läsa under rubriken Empiri. Intervjusvaren har en del likheter 

med varandra, därför kan resultatet innehålla beskrivningar av samma företeelse på flera 

olika ställen. Valet att redogöra för varje lärare för sig grundades på möjligheten att 

upptäcka eventuella likheter och skillnader samt följder av respektive lärares undervisning. 

Under rubriken Sammanfattning och analys av empiri är resultatet analyserat under fråge-

ställningarna i studien. Genom hela resultatredovisningen benämns eleverna antingen 

lågpresterande eller högpresterande, detta för att förenkla och förtydliga. 

 

5.1 Empiri 
 

5.1.1 Kalle, ämneslärare i matematik, åk 6 

 

5.1.1.1 Kalles sätt att individualisera matematikundervisningen  

Det finns olika rum som läraren använder sig av i undervisningen. De elever som har behov 

av lugn och ro har tillgång till en avskild plats i ett annat rum än klassrummet. Detta gäller 

främst de högpresterande eleverna eftersom de klarar av att ta ett eget ansvar. De lågpreste-

rande eleverna behöver mera hjälp och styrning av läraren för att utvecklas och komma 

vidare, därför vill Kalle gärna ha dem i närheten av sig själv. En ”matteverkstad” med 

konkret material finns att tillgå. Där arbetar eleverna oftast i grupp med olika övningar och 

laborationer. Läraren använder olika böcker för olika elever beroende på var de befinner 

sig kunskapsmässigt. Arbetet med läroboken är oftast individuellt. Kalle vill att eleverna 

ska bli självständiga och lära sig att hjälpa och ta hjälp av varandra. Förutom läroboken 

finns annat material att välja bland. Det kan vara olika problemlösningsuppgifter, så 

kallade ”kluringar” eller olika matematikspel som eleverna väljer fritt bland. För att variera 

arbetet använder läraren matematikuppgifter hämtade ur tidningen. Dessa uppgifter är 
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öppna och kan lösas på flera olika sätt och på olika svårighetsnivåer. Inför nationella 

proven i åk 5 använder läraren ett egentillverkat material som finns i olika svårighetsgrader 

och som går att anpassa efter elevernas behov och förmågor. Detta material fungerar i ett 

diagnostiserande syfte. Eleverna har stor frihet att själva välja vilka uppgifter de vill göra. 

De högpresterande eleverna får hoppa över de uppgifter som är för lätta för dem och de 

lågpresterande eleverna behöver inte göra lika många uppgifter utan gör så många de orkar. 

Kalle har gemensamma genomgångar för alla elever samtidigt. De elever som har svårighe-

ter får dessutom ha individuella genomgångar med läraren. De som inte klarar av uppgif-

terna får nya, lättare uppgifter anpassade efter deras nivå och de som vill ha svårare får det. 

På frågan varför läraren individualiserar sin matematikundervisning svarar han: ”Det är för 

att tillmötesgå elevernas behov och för att nå målen. För att få godkända små samhällsin-

divider i matte. Det är ju deras behov som styr, det är det alltid” (18/2-08). 

 

5.1.1.2 Konsekvenser av individualiseringen  
Kalle anser att de flesta elever tar ett stort ansvar för sin egen kunskapsutveckling och att 

de oftast väljer uppgifter anpassade efter deras kunskapsnivå. Många vill lära sig mer och 

kräver hela tiden nya större utmaningar. Både elever och föräldrar är nöjda och glada, 

vilket är en konsekvens av Kalles sätt att arbeta med ämnet matematik. På frågan vad han 

ser för fördelar med sitt sätt att individualisera matematikundervisningen svarar han att den 

största fördelen är att han har 100 % godkända elever på de nationella proven. En av de 

lågpresterande eleverna i klassen tycker att matematikundervisningen i alltför hög grad 

handlar om stillasittande arbete i läroboken. Till följd av att eleven upplever arbetet i 

läroboken som tråkigt tappar han ofta intresset och orken. Han vill gärna röra på sig, vilket 

inte är lämpligt för det stör de andra eleverna. Han säger att han ofta får skäll. Eleven anser 

att det bästa är laborativt arbete med konkret material i grupp, vilket enligt honom inte är 

speciellt vanligt. Eleven väljer ofta bort matematiken på grund av att det bara finns tråkiga 

uppgifter att välja bland. Trots allt tycker han att läraren är duktig och berömmer hans sätt 

att uppmuntra eleven att vilja arbeta vidare. En annan lågpresterande elev tycker att mate-

matiken är helt okej. Hon uppskattar inte svåra problemlösningsuppgifter utan är nöjd med 

uppgifterna i läroboken. Eleven tycker att det är bekvämt med uppgifter som har ett rätt 

svar för då kan hon snabbt göra klart dem för att gå vidare i boken. Hon uppskattar inte 

öppna uppgifter eftersom de enligt henne är svåra och jobbiga, tar lång tid att göra och 

kräver alldeles för mycket tankeverksamhet. Eleven anser sig ha nytta av matematiken då 
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hon handlar i affären. I affären använder hon överslagsräkning för att vara säker på att 

pengarna räcker. En av de högpresterande eleverna i Kalles klass likställer matematik med 

att lösa problem. Han vill gärna ha utmaningar och tycker att matematik är roligast då han 

får tänka och använda hjärnan. Han säger att matematik är tråkigt när det är för lätt, vilket 

det enligt honom är i läroboken. Eleven uppskattar att läraren låter honom arbeta i egen takt 

för då behöver han inte vänta in de som är långsammare. Eleven får själv bestämma vilka 

uppgifter han behöver göra och vilka han kan hoppa över. Han väljer ofta att arbeta med 

konkret material eftersom det stimulerar tankeverksamheten. Ytterligare en av de högpres-

terande eleverna i klassen upplever matematikundervisningen som rolig och enkel. Hon 

tycker att läraren är duktig på att lära ut och att han förklarar på ett sätt som hon förstår. 

Eleven upplever att det är svårt att koncentrera sig i en rörig miljö och väljer därför ibland 

att arbeta i ett angränsande rum. Oftast arbetar hon med någon annan elev som också tycker 

om matematik. Eleven har fått egna extrauppgifter från läraren eftersom hon gärna vill bli 

bättre på matematik. 

 

5.1.2 Anna, klasslärare, åk 3 

 

5.1.2.1 Annas sätt att individualisera matematikundervisningen  
Anna anser sig ha hittat en lärobok som fungerar för de flesta av hennes elever. Hon håller 

klassen samlad inom ett och samma arbetsområde. De har alltid gemensamma genomgång-

ar av nya arbetsområden. Läraren anser att gemensamma genomgångar är viktiga för den 

individuella utvecklingen eftersom de fungerar som en grund för diskussioner. Oftast sker 

de gemensamma genomgångarna i halvklass. Läraren har även individuella genomgångar 

med elever som är i behov av detta, antingen med en elev eller med en mindre grupp 

samtidigt. Arbetet med läroboken sker i egen takt, men bara ett visst antal sidor per vecka. 

För att eleverna ska befästa sina kunskaper låter Anna dem arbeta länge med ett och samma 

arbetsområde. Medan de lågpresterande eleverna får den tid de behöver, tills de känner att 

de kan och är redo att gå vidare, får de högpresterande eleverna fler och svårare arbetsupp-

gifter inom samma område för att fördjupa sina kunskaper. Läraren menar att det viktigaste 

är att eleverna känner att de arbetar med uppgifter de behärskar. För att kunskaperna ska 

befästas arbetar de även med individuella övningsuppgifter i olika svårighetsgrader. Anna 

varierar undervisningen med olika matematiklekar, matematikövningar, laborationer, 
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matematikspel, matematikpussel, diskussionsuppgifter och problemlösningsuppgifter. 

Detta arbetar klassen med antingen i helklass, individuellt, i mindre grupper eller i par. 

Många av dessa övningar går att nivåanpassa. Nästan varje dag är det ”eget arbete” då 

eleverna fritt väljer bland de olika aktiviteterna. Undervisningen består ofta av öppna 

problemlösningsuppgifter med flera olika lösningssätt. Ibland är eleverna nivågrupperade, 

till exempel när läraren ser att eleverna behöver befästa det de inte riktigt kan eller när de 

behöver större utmaningar. Eftersom Anna vill att eleverna också ska lära sig av varandra 

sker arbetet även i heterogena grupper. ”När eleverna tycker att det är kul tycker också jag 

att det är kul och är motiverad att förbereda och tänka ut nya grejer som de får göra, att 

variera jobbet, att man inte bara sitter med matteboken och fyller i fylleriövningar, utan att 

det ska vara lite andra, roligare uppgifter” (21/2-08). Det finns konkret material framme i 

klassrummet som eleverna får använda sig fritt av i undervisningen. Läraren tar fram olika 

hjälpmedel till de elever som är i behov av detta. För att försäkra sig om vilken kunskaps-

nivå eleverna befinner sig på har Anna enskilda samtal med dem varje vecka. Läraren anser 

att de individuella samtalen är nödvändiga för att eleven ska bli medveten om sitt eget 

lärande och kunna utvecklas vidare. Hon stöttar eleverna hela tiden så att de ska vilja lära 

sig mera. Ofta uppmanar hon eleverna att använda det de redan kan när de ska lära sig nytt. 

 

5.1.2.2 Konsekvenser av individualiseringen  

Anna säger att de flesta elever i hennes klass tycker matematik är roligt och arbetar med 

glädje. De är nyfikna och ber om nya uppgifter. Anna upplever att eleverna tror på sig 

själva och vågar ta sig an nya utmaningar. Många väljer ofta att arbeta med matematik 

under eget arbete. Flera som i början av första klass kände ett motstånd till matematiken 

upplever den som rolig i slutet av tredje klass. Det finns även de elever som i början tyckte 

om matematik men som plötsligt tappar intresset. ”Jag kan inte se att det är någon som 

tycker ”öh, för matematik” utan de tycker att det är kul och just det här med att man pratar 

mycket matte inom klassens ram och att de får såna aha-upplevelser tycker jag är väldigt 

positivt, och det märker jag ju hos dem också. Och att man inte känner det här kravet att 

det här ska jag klara själv utan att man kan lösa saker tillsammans och att det finns olika 

typer av lösningar och att inte matematiken är låst” (21/2-08). En av de lågpresterande 

eleverna tycker att matematik är svårt samtidigt som undervisningen är rolig. Hon säger att 

det är bra att arbetet ofta sker i par eller i grupp eftersom hon lär sig bäst på detta sätt. 

Eleven har lärt sig mycket genom diskussionerna med andra elever. ”Vi pratar om lättare 
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saker” (7/3-08). För att lösa uppgifterna använder hon ofta konkret material eller ritar 

bilder. En annan av de lågpresterande eleverna upplever matematiken som svår och anser 

sig inte ha något inflytande över undervisningen. Eleven påstår att hon aldrig väljer något 

själv utan bara gör som läraren säger. Matematik likställer hon med räkning. Hon använder 

de räknestrategier läraren lärt ut och tycker att det går lättare med individuella instruktio-

ner. Viljan finns och hon försöker tänka på ett lätt sätt. Hon upplever att hon blivit lite 

bättre på matematik och därför är det också roligare. En högpresterande elev i klassen 

tycker att matematik är det bästa ämnet. Uppgifterna i läroboken tycker han däremot är 

tråkiga och enkla. Han hoppar över många uppgifter och arbetar istället med annat material, 

till exempel problemlösning. Uppgifter som kräver stor tankeverksamhet är uppskattade av 

eleven. Han skulle gärna vilja arbeta mer med de olika matematikspelen som finns men 

oftast är det ingen annan som kan göra detta samtidigt. Under eget arbete väljer han alltid 

att spela matematikspel med någon annan elev, ofta i ett avskilt rum eller i korridoren. En 

annan högpresterande elev föredrar att arbeta individuellt och anser sig vara bra på mate-

matik. Hon tycker inte om att bli avbruten för att delta i någon gruppövning. Däremot 

uppskattar hon matematikspelen och skulle gärna vilja spela oftare. På frågan vad hon gör 

på matematiklektionerna är svaret att hon tänker. När det är fritt val arbetar eleven oftast 

med matematik. ”Det är när vi är på valfritt arbete som jag kan välja att göra tio sidor i 

matteboken om jag vill” (7/3-08). Eleven arbetar gärna med uppgifter som handlar om 

sådant som finns i verkligheten, till exempel att gå och handla eller spela kula. 

 

5.1.3 Stina, klasslärare, åk 6 

 

5.1.3.1 Stinas sätt att individualisera matematikundervisningen 
Stina börjar individualisera undervisningen efter ungefär en termin med eleverna. Under 

det första läsåret i åk 4 kartlägger hon elevernas kunskapsnivåer, bland annat genom 

individuella samtal och genom olika diagnoser. Den första tiden individualiserar läraren 

undervisningen genom att variera den både till innehåll och till form så att den ska passa 

alla elevers behov. I åk 5 arbetar eleverna med nivåanpassade uppgifter under olika arbets-

områden. Alla uppgifter finns i tre olika svårighetsgrader och eleverna provar sig fram till 

rätt nivå under lärarens överseende. Även läxorna är individualiserade så till vida att det 

alltid finns två olika läxor att välja bland, de lite svårare problemlösningsuppgifterna och 



 29 

de lite enklare färdighetstränande uppgifterna. Stina har tidigare undervisat utan lärobok, 

vilket hon tycker är ett bättre sätt ur individualiseringssynpunkt. Hon anser att det är lättare 

att utgå från elevernas intressen i undervisningen utan lärobok. Den nuvarande klassen har 

dock använt en lärobok, i vilken arbetet skett i egen takt. Gemensamma genomgångar av 

nya arbetsområden har följts av eget arbete i läroboken eller med annat material. Det 

händer att eleverna befinner sig inom olika arbetsområden under delar av terminen. Läraren 

hanterar detta genom att ta med delar av olika arbetsområden i de gemensamma genom-

gångarna i klassen. Ibland är uppgifterna i läroboken för enkla för de högpresterande 

eleverna. Då behöver de inte göra dessa utan får andra mer avancerade uppgifter. Ofta är 

det öppna uppgifter som kan lösas på olika sätt och på olika nivåer. Hur lösningarna ser ut 

är beroende på hur långt eleverna kommit i sin kunskapsutveckling. Kraven är olika från 

elev till elev. För att inte eleverna ska tappa intresset varierar Stina läroboksarbetet med 

olika spel och problemlösningsuppgifter. Ofta väljer eleverna själva när de under dagen vill 

arbeta med matematik. Om behov finns är det möjligt att få arbeta med matematik under 

längre stunder på dagen. Läraren anser att hon lägger ner mycket tid på de lågpresterande 

eleverna. Ofta är de tillsammans i en mindre grupp och har individuella genomgångar med 

läraren. Eleverna har även tillgång till olika rum där de kan sitta och arbeta mera självstän-

digt. När det är grupparbete på schemat är eleverna oftast nivågrupperade. Gruppernas 

sammansättning bestäms alltid av läraren. ”I matte så tror jag att man ska vara något 

sånär lika faktiskt, annars så finns det inget att diskutera utan då skriver de svaga bara av. 

Det är möjligt att de svaga inte kommer fram till något svar men då har de i alla fall 

försökt att tänka tillsammans” (18/2-08). 

 

5.1.3.2 Konsekvenser av individualiseringen  

Stina säger att det är lugnt och harmoniskt i klassrummet. Hon tror att hennes sätt att 

individualisera matematikundervisningen är en bidragande orsak till detta. Läraren påstår 

att eleverna har ett stort inflytande över undervisningen, vilket enligt henne är en orsak till 

elevernas engagemang och självständighet. Stina menar att många elever, framförallt de 

högpresterande, har lärt sig ta ett eget ansvar för sin kunskapsutveckling och hela tiden ser 

till att få nya och utmanande uppgifter. Stina säger att de högpresterande eleverna är i stort 

sett självgående, vilket gör att hon kan ägna mer tid åt de lågpresterande eleverna. Bland 

annat säger en elev att han tidigare upplevde matematiken som svår och tråkig men efter att 

ha fått både enklare uppgifter och mera hjälp av läraren i åk 6 har hans inställning ändrats i 
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mer positiv riktning. De högpresterande eleverna behåller sitt intresse för matematiken och 

presterar allt bättre ju äldre de blir medan de lågpresterande behöver mycket stöttning för 

att inte tappa intresset och vilja gå vidare. En lågpresterande elev uttrycker följande: 

”Matte är nog det tråkigaste ämnet för det är mer tråkigt än roligt. Det är ofta bara 

samma sak. När vi spelar spel är det kul, men det är inte så ofta” (7/3-08). Han säger att 

undervisningen är både långtråkig och svår och anser sig inte ha något större inflytande 

över den. Trots detta ser eleven nyttan av att lära sig matematik och ber om hjälp för att 

kunna gå vidare. De högpresterande eleverna tycker båda två att uppgifterna i läroboken är 

alldeles för enkla och föredrar att arbeta med problemlösningsuppgifter eller spela matema-

tikspel. De hoppar över uppgifter som de redan kan och varierar läroboksarbetet med annat 

material. Enligt en av eleverna var det de enformiga och långtråkiga uppgifterna i lärobo-

ken som bidrog till att hon under en kortare period tappade intresset för matematiken och 

inte orkade göra någonting. Med egna, utmanande och roliga uppgifter, kom intresset 

tillbaka och numera längtar hon nästan efter matematiklektionerna. När det är eget arbete 

väljer båda två matematikuppgifter, oftast problemlösning. En konsekvens av Stinas sätt att 

individualisera undervisningen är att samtliga elever blev godkända i de nationella proven i 

åk 5 och att de även kommer att nå målen för ämnet matematik. 

 

5.1.4 Lisa, klasslärare, åk 3 

 

5.1.4.1 Lisas sätt att individualisera matematikundervisningen 

Lisa utgår från en gemensam lärobok i sin undervisning, i vilken eleverna arbetar individu-

ellt med ett bestämt antal sidor åt gången. Läraren och den enskilda eleven kommer 

överens om vad hon eller han ska göra under den närmaste tiden, till exempel vilka sidor 

eller hur många uppgifter. Eleverna kan arbeta med olika typer och olika många uppgifter 

under samma tidsperiod. De som arbetar snabbt och vill göra många uppgifter gör det och 

de som inte är lika snabba gör så många som de hinner, under lärarens överseende. Läraren 

anser att det är viktigt att även de lågpresterande eleverna får arbeta med andra slags 

uppgifter än de i läroboken. Hon menar att eleverna lär sig lika bra till exempel genom ett 

additionsspel. Lisa går alltid igenom nya arbetsområden gemensamt i hela klassen för att 

senare komplettera med individuella genomgångar för de elever som behöver det. De 

högpresterande eleverna arbetar självständigt med lärobokens uppgifter till följd av olika 

problemlösningsuppgifter, extrahäften, matematikspel, ”kluringar” och annat komplette-
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rande material. Medan Lisa tillhandahåller dessa elever olika material har hon ofta indivi-

duella samtal med de lågpresterande eleverna. Hon anser att de behöver styras mera och att 

ensamarbete inte är det optimala för deras lärande. ”De här svagare eleverna försöker jag 

sitta med så mycket som möjligt. Sitta och prata med dem, prata matte, de här som behöver 

det. Att de inte sitter och jobbar själva” (25/2-08). I samtalen lyssnar läraren in de enskilda 

eleverna och försöker leda in dem i nya tankebanor. Eleverna har en bestämd ”mattekom-

pis” som de får samarbeta med närhelst de vill under matematiklektionerna. Dessa elever 

har Lisa parat ihop så att de befinner sig ungefär på samma kunskapsnivå. Syftet med en 

”mattekompis” är att eleverna får möjlighet att diskutera matematik och därmed lära sig av 

varandra och inte fastna i eget tyst arbete. Överhuvudtaget är diskussioner ett återkomman-

de tema i Lisas klass. Klassen diskuterar ofta olika räknestrategier och lösningsförslag 

tillsammans för att sedan återgå till eget arbete eller pararbete för att testa dessa. Genom 

olika diagnoser samt de gemensamma och individuella samtalen upptäcker läraren var 

eleverna befinner sig i sitt lärande och utgår från detta i sin planering av undervisningen. 

När det är eget arbete på schemat ger läraren förslag på olika aktiviteter som eleverna får 

välja fritt bland. Vad dessa kan vara är beroende av vad eleverna har för behov. 

 

5.1.4.2 Konsekvenser av individualiseringen  
Lisa säger att de flesta av hennes elever arbetar koncentrerat med uppgifter de behöver öva 

på och hon upplever att de lär sig bra under matematiklektionerna. Många av eleverna 

tycker om matematik, med undantag av några som har större svårigheter. Läraren har 

noterat att fler elever intresserar sig när matematikundervisningen är utformad på ett 

annorlunda, lite ovanligare sätt, till exempel med inslag av laborationer eller konstruktioner 

med konkret material. Hon menar att arbetssättet leder till att lärandet sker på ett omedvetet 

plan. ”Man kan ju ha mattelektioner då eleverna säger – jaha, hade vi matte nu, det var ju 

roligt” (25/2-08). Diskussionerna i klassen, både de som sker i helklass och de som sker 

parvis, hävdar Lisa bidrar till individuellt lärande hos eleverna. ”Genom att de har diskute-

rat sig fram till svaren själva många gånger och tillsammans kommit på att det inte är så 

konstigt, så att de kan få såna här aha-upplevelser själva och upptäcka att de kunde ändå” 

(25/2-08). Läraren ser att en del elever har lärt sig ta ett större ansvar för sin egen kun-

skapsutveckling, de arbetar självständigt och väljer uppgifter som utmanar dem. En låg-

presterande pojke i klassen uppskattar sin ”mattekompis” och anser sig ha stor hjälp av 

denne. Eftersom eleven räknar långsamt blir han inte alltid färdig med sina uppgifter under 
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en lektion, utan måste fortsätta under nästa. Han tycker att det är tråkigt och påstår att han 

sällan får arbeta med annat material än läroboken på lektionstid. Eleven anser sig vara 

hjälpt av att räkna och öva mera för att lära sig och bli bättre. Han anser att matematiken är 

svår men uppskattar den och väljer ofta att arbeta med något laborativt så fort tillfälle ges, 

till exempel spela matematikspel. En annan av de lågpresterande eleverna tycker att 

uppgifterna i läroboken är svåra, men föredrar dem framför andra uppgifter eftersom de går 

att räkna ut snabbare. Eleven räknar sidorna i läroboken då han vill bli klar med den innan 

terminen är slut. Han säger att han aldrig får extrauppgifter och när det är dags för eget 

arbete behöver han göra klart det han inte hunnit med under den ordinarie lektionstiden. 

Eleven upplever att det mesta bestäms av läraren vilket han är nöjd med eftersom ”hon vet 

bäst” (10/3-08). De högpresterande eleverna tycker båda två att matematiken är lätt och 

rolig. Eftersom uppgifterna i läroboken är snabbt avklarade arbetar eleverna ofta med annat 

material anpassat efter deras kunskapsnivå. Det är oftast svårare uppgifter inom samma 

arbetsområde eller problemlösningsuppgifter. Oftast får de välja hur de vill arbeta. Den ena 

eleven föredrar grupparbete, vilket fördjupar och bekräftar hennes egna kunskaper. Den 

andra arbetar helst själv då andra elevers frågor och svar endast förvirrar henne. Båda 

uppskattar spel och konstruktion, vilket de ofta sysselsätter sig med efter att ha arbetat 

färdigt med lärobokens uppgifter. 
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5.2 Sammanfattning och analys av empiri 
 

5.2.1  Hur individualiserar lärarna sin undervisning? 

 
Alla fyra lärare i studien anser att det är viktigt med gemensamma genomgångar av nya 

arbetsområden inom matematiken. Precis som Stensmo (1997) skriver verkar lärarna vara 

medvetna om elevers olika förutsättningar till lärande. Eftersom förmågan att ta till sig 

kunskap varierar från elev till elev behövs både kompletterande diskussioner och individu-

ella genomgångar, vilket mer eller mindre förekommer i samtliga lärares undervisning. I 

motsats till vad Vinterek (2006) konstaterat innehåller genomgångarna både instruktioner 

och djupare matematikdiskussioner mellan läraren och eleverna. Anna och Lisa diskuterar 

ofta olika räknestrategier med eleverna. De anser att genomgångarna i hel- eller halvklass 

också fungerar som en gemensam plattform för elever då de diskuterar matematik med 

varandra i mindre grupper. Det är viktigt att ha ett gemensamt språk för att kunna delta i 

samtalen på lika villkor. Detta arbetssätt stämmer överens med den sociokulturella synen 

på lärandet som bland annat Säljö (2000) beskriver som ett aktivt samspel mellan den 

enskilda eleven och hela klassen.  

 

Efter de gemensamma genomgångarna arbetar samtliga elever med lärobokens uppgifter i 

egen takt. Vilka och hur många uppgifter eleverna arbetar med är individuellt och beroende 

av vilka behov eleverna har. Tillsammans med de enskilda eleverna kommer Lisa överens 

om vilka uppgifter dessa ska arbeta med under en viss period. Eleverna i Kalles och Stinas 

klass avgör i hög grad själva vilka uppgifter som hon eller han behöver göra. Eftersom det 

oftast är de högpresterande eleverna som är självgående är det som regel de som får välja 

var de vill sitta och arbeta. De lågpresterande får inte välja i lika stor utsträckning. Detta 

kan leda till att Miljöindividualisering, som Vinterek (2006) beskriver, endast kommer 

vissa elever till godo. Det är också möjligt att lärarna tagit hänsyn till vad Stensmo (1997) 

och Boström & Svantesson (2007) beskriver som olika lärstilar hos eleverna, vilket innebär 

att vissa har ett behov av lugn och ro medan andra föredrar att arbeta i en rörlig miljö. Båda 

lärarna i åk 6 vill att eleverna ska lära sig ta ett större ansvar för sin egen kunskapsutveck-

ling. Hastighetsindividualisering, som Vinterek (2006) berättar om, förekommer både i 

Kalles och i Stinas undervisning. Som följd av elevernas fria arbete med lärobokens 
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uppgifter i egen takt befinner sig eleverna, i likhet med de elever Runesson (1996) studerat, 

inom olika arbetsområden i olika böcker. Till skillnad från detta arbetssätt håller båda 

lärarna i åk 3 eleverna inom samma arbetsområde. Anna låter sina elever arbeta länge med 

samma arbetsområde, vilket kan leda till att både de högpresterande och lågpresterande 

eleverna kan få sina individuella behov tillgodosedda på ett sätt som överensstämmer med 

Matematikdelegationens (2004) rekommendationer. Istället för fler uppgifter av samma 

sort får de högpresterande eleverna möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom svårare 

uppgifter inom samma område och de lågpresterande eleverna får både längre tid och mera 

hjälp från läraren för att befästa sina kunskaper. Detta arbetssätt kan kopplas till vad 

Vinterek (2006) kallar nivå- eller fördjupningsindividualisering. 

 

För att undvika att falla i en arbetsform som domineras av enskild tyst räkning, som både 

Löwing (2006), Runesson (1996) och Vinterek (2006) konstaterat är vanligt förekommande 

i den svenska skolan, varierar alla fyra lärare sin undervisning. I lärarnas förhållandevis 

omväxlande undervisning kan de ta hänsyn till sina elevers olika lärstilar, vilka enligt 

Stensmo (1997) och Boström & Svantesson (2007) kan skilja sig åt mellan eleverna i en 

klass. Delar av undervisningen hos samtliga lärare sker i laborativ form, bland annat finns 

olika matematikspel, konstruktioner eller konkret material. Detta gynnar främst elever med 

kinestetisk lärstil, vilka enligt Stensmo (1997) är majoriteten av eleverna i en klass. Under-

visningen, framförallt i Annas och Stinas men även i viss mån i Lisas klass, varierar mellan 

enskilt arbete och grupparbete. Eftersom lärarna medvetet varierar sin undervisning både 

till innehåll och till form finns en möjlighet att den, i enlighet med Dunn & Dunns (1993) 

lärstilsmodell, tar hänsyn till elevernas olika önskemål och behov och därmed utvecklar 

elevernas individuella lärande. 

 

Grupparbete förekommer i samtliga klassrum. Medan Anna och Lisa tillämpar denna 

arbetsform dagligen har Kalle och Stina inslag av grupparbete vid olika tillfällen. När 

eleverna i Lisas klass arbetar med lärobokens uppgifter kan de antingen göra detta indivi-

duellt eller tillsammans med sina ”mattekompisar”, vilka befinner sig på samma kunskaps-

nivå. Detta arbetssätt stämmer överens med Löwings (2006) tankar om betydelsen av en 

likvärdig förförståelse hos eleverna. Största delen av grupparbetet i Stinas och Kalles klass 

består av öppna problemlösningsuppgifter som oftast löses i nivågrupperade smågrupper. 

Det finns goda förutsättningar för att grupparbete av detta slag kan leda till det Löwing 

(2006) kallar individuellt lärande eftersom lärarna, framförallt Anna och Stina, medvetet 
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utgår från elevernas individuella förmågor och förkunskaper då de sätter ihop grupperna. 

Arbetet med öppna problemlösningsuppgifter möjliggör att uppgifterna, i likhet med 

Löwings (2006) rekommendationer, kan rättas efter varje grupps samlade förmågor och 

behov. Lärarna ser ut att vara inspirerade av Vygotskijs sociokulturella tankar i sin under-

visning. Precis som Kroksmark (2003) beskriver utgår lärarna från elevernas individuella 

förutsättningar i olika sociala sammanhang och medvetet använder språket för att lärandet 

ska utvecklas. 

 

Alla fyra lärare har inslag av eget arbete i sin undervisning. Det egna arbetet skiljer sig åt 

mellan eleverna i åk 3 och eleverna i åk 6. Medan lärarna i åk 3 ger sina elever olika 

alternativ att välja bland tillåter lärarna i åk 6 sina elever att själva välja i större utsträck-

ning. Detta arbete ser dock olika ut för olika elever i samma klass. Lärarna i samtliga 

klasser ger de högpresterande eleverna ett större eget ansvar medan de själva tillsammans 

med de lågpresterande eleverna ansvarar för deras arbete. Detta innebär att det egna arbetet 

sker på olika villkor beroende på individuella behov av till exempel styrning och förmåga 

till ansvarstagande hos den enskilda eleven. Detta stämmer överens med Boström & 

Svantessons (2007) resonemang om individuella behov och individuellt lärande. Å andra 

sidan kan detta innebära att undervisningen inte utgår från de lågpresterande elevernas 

intressen i lika hög grad som de högpresterande elevernas, vilket enligt Malmer (2002) är 

en förutsättning för lärande hos eleven. 

 

Genom diagnoser och/eller samtal bedömer lärarna lärandet hos de enskilda eleverna. Kalle 

som är ämneslärare och har klassen under en begränsad tid använder de gemensamma och 

individuella genomgångarna som utgångspunkt för planeringen av matematikundervisning-

en. Lisa, Stina och Anna använder olika former av diagnoser samt har återkommande 

matematiksamtal med eleverna. Anna tillämpar både individuella och gemensamma 

matematiksamtal som grund för planeringen. I likhet med vad Wallby, Carlsson och 

Nyström (2001) beskriver som en möjlig individualiseringsform planerar och anpassar 

lärarna därmed undervisningen utifrån elevernas olika kunskapsnivåer. Framförallt är det 

diskussioner tillsammans med de lågpresterande eleverna som prioriteras av lärarna. Det 

viktigaste för samtliga lärare är att de lågpresterande eleverna lyckas och når målen för 

ämnet matematik. Med anledning av detta är undervisningen stundtals nivågrupperad hos 

samtliga lärare. Lärarna ser ut att vara väl medvetna om de faror som Wallby, Carlsson och 

Nyström (2001) beskriver nivågruppering av detta slag kan föra med sig för de lågpreste-
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rande eleverna. Däremot kan det finnas en risk att de högpresterande eleverna får klara sig 

alltför mycket själva och därmed inte får tillräckligt med utmaningar som leder dem framåt. 

Om undervisningen planeras och bedrivs utifrån alla elevers olika förutsättningar finns en 

möjlighet till individuellt lärande hos samtliga elever. Detta är vad Vinterek (2006) kallar 

fördjupningsindividualisering. 

  

5.2.2  Vilka konsekvenser får individualiseringen av matematikundervisning-
en för eleverna? 

 
I likhet med Lindkvists (2003) beskrivningar om läroplanens krav på individualisering har 

många elever, främst de i åk 6, utvecklat förmågan att ta ansvar för sin egen kunskapsut-

veckling. I åk 3 gäller detta i synnerhet de högpresterande eleverna medan de lågpresteran-

de i större utsträckning fortfarande är beroende av läraren. I likhet med Boström & Svan-

tessons (2007) beskrivningar har lärarnas arbetssätt fört med sig att många av eleverna, 

både de högpresterande och de lågpresterande, ser nyttan av matematiken och har viljan att 

lära sig. Majoriteten av Annas elever har byggt upp ett stort självförtroende under de tre år 

som hon haft dem. Hennes sätt att individualisera matematikundervisningen i likhet med de 

andra lärarnas stämmer därmed överens med Malmers (2002) och Boström & Svantessons 

(2007) tankar om sambandet av lust och glädje i lärandet för att nå framgång. De flesta av 

eleverna visar ett stort intresse och nyfikenhet för matematiken, vilket kan vara en konse-

kvens av detta arbetssätt. 

 

Lärarnas sätt att individualisera matematikundervisningen kan även ha bidragit till att 

eleverna, i enlighet med Skolverket (2007), känner att de har ett inflytande över undervis-

ningen. Intervjusvaren tyder dock på att detta främst verkar gälla de högpresterande 

eleverna. De lågpresterande eleverna upplever inte samma frihet utan ger ett större uttryck 

av att läraren bestämmer, vilket de verkar vara ganska nöjda med. Det kan vara det Bo-

ström & Svantesson (2007) beskriver som olika behov av lärarstyrning som är anledningen 

till detta. Det går att skönja en viss skillnad i elevernas uppfattningar av matematikämnet. 

Majoriteten av de lågpresterande eleverna anser att matematikundervisningen mestadels 

består av räkning i läroboken, vilket enligt dem är svårt och tråkigt och kräver mycket 

hjälp. Trots detta föredrar några av dem uppgifterna i läroboken framför andra uppgifter, 

vilket kan vara ett tecken på en resultatinriktad inställning till matematiken, som enligt 

Malmer (2002) är ett hinder för att lära sig logiskt tänkande. För de högpresterande elever-
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na är matematikundervisningen däremot enkel, ibland till och med för enkel. Detta går att 

koppla både till Skolverkets (2005) utvärdering och till Montis (2000) förklaring om 

svårigheterna med individualisering.  

 

Elevernas olika inställningar till matematikämnet kan vara en bidragande orsak till att de 

högpresterande eleverna ofta arbetar med matematik i olika former medan de lågpresteran-

de väljer bort matematiken när de själva får bestämma. Nästan alla elever uttrycker en 

önskan om att få arbeta oftare med de matematikspel som finns. Det verkar dock vara svårt 

att förverkliga dessa önskemål och anledningen till detta kan vara att eleverna allt som 

oftast arbetar med skilda uppgifter och/eller befinner sig på olika ställen under lektionstid. 

Eftersom det oftast verkar vara under eget arbete som tillfälle till detta ges finns en risk att 

vissa elever blir utan, däribland de lågpresterande. Följden kan bli att de lågpresterande inte 

får lika mycket övning i matematiskt tänkande som de högpresterande och det finns en risk 

att avståndet mellan de duktigaste och de med svårigheter kan bli större. Enligt Runesson 

(1996) kan sådana klyftor vara en negativ följd av individualisering. I motsats till Malmers 

(2002) farhågor har alla elever i åk 6 lyckats nå målen för ämnet matematik. Detta kan i sin 

tur vara ett tecken på att undervisningen är anpassad efter varje elevs möjligheter och 

svårigheter, i enlighet med matematikdelegationens (2004) råd. 

 

De flesta elever anser att uppgifterna i läroboken är tråkiga. De högpresterande tycker att 

de är för enkla och de lågpresterande tycker att de är för svåra. Annas och Stinas individua-

liseringsformer kan vara orsaken till att några av deras elever ändrat sin tidigare negativa 

inställning till matematiken till en mera positiv sådan. Individanpassade uppgifter var 

räddningen för en av Stinas elevers sviktande intresse. Precis som Malmer (2002) föresprå-

kar har lärarna lyckats väcka dessa elevers intresse för att sedan bevara den. Även Lisas 

sätt att variera undervisningen har bidragit till att fler av de mindre engagerade eleverna 

visat ett större intresse för matematiken. Detta överensstämmer med Boström & Svantes-

sons (2007) resonemang om hur en positiv inställning kan bidra till lärande hos eleverna. 
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6. Diskussion 

6.1 Forskningsprocessen 
 
Den kvalitativa intervjun har fungerat tillfredställande som metod i syfte att undersöka hur 

lärare individualiserar sin matematikundervisning samt vilka konsekvenser det kan få för 

eleverna. Intervjumaterialet har erbjudit en mängd data att bearbeta, vilket resulterat i en 

förhållandevis informationsrik resultatdel. Däremot går det inte att ta för givet att intervju-

svaren överensstämmer helt med verkligheten, vilket inte heller är syftet med undersök-

ningen. Det finns också en viss risk att intervjuarens närvaro och intervjuteknik påverkat 

intervjupersonernas svar. Elevintervjuerna har dock givit en bredare bild av det studerade, 

vilket bidragit till undersökningens trovärdighet. Givetvis hade det varit önskvärt att 

studera lärare och elever i klassrummet under en längre tid för att få ett djupare och mer 

verklighetsnära material att arbeta med. Med hänsyn till tidsaspekten är studien genomförd 

på ett tillfredställande sätt. Bland annat är det de medverkande lärarnas och elevernas 

öppenhet och intresse för att delta i undersökningen som möjliggjort detta. 

 

6.2 Betydelse 
 
Det har forskats mycket kring individualiseringsbegreppet och framförallt vad detta givit 

för effekter på matematikundervisningen i den svenska skolan. Inte alltför sällan har 

individualiseringsarbetet fått negativa konsekvenser för eleverna (Vinterek 2006; Löwing 

2006). Resultatet i denna undersökning visar på lärares och elevers uppfattningar om ett 

och samma fenomen. Arbetet med studien har varit meningsfullt och lärorikt och det har 

varit intressant att ta del av forskningen samt erfarna lärares uppfattningar och erfarenheter 

av ämnet. Det råder ingen tvekan om att det är viktigt att lärare individualiserar matematik-

undervisningen, ibland kan det till och med vara avgörande för hur och när elever lär sig 

(Boström & Svantesson 2007; Stensmo 1997). Studien har bidragit till många funderingar 

och uppfattningar om hur det går att individualisera matematikundervisningen så att den i 

enlighet med läroplanen gynnar samtliga elever. Studien har även belyst olika risker och 
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faror de olika individualiseringsformerna kan föra med sig, vilka kan fungera som varnande 

exempel. 

 

6.3 Slutsatser 
 
Om individualisering innebär att läraren ska individanpassa matematikundervisningen för 

samtliga elever, vilket bland annat skulle kunna innebära individuella arbetsuppgifter, 

arbetsmetoder och arbetstider för varje elev i klassen, kan det vara en svår uppgift att 

uppnå. Variation av matematikundervisningen, både till innehåll och till form, synes vara 

en fungerande metod för att åstadkomma individualisering inom klassens ram. Om läraren 

ska lyckas med detta förefaller det vara av största vikt att hon eller han är väl medveten om 

hur, när och på vilket sätt dennes elever lär sig (Boström & Svantesson 2007). För att 

matematikundervisningen ska komma varje elev till godo kan en möjlig väg vara att, i 

enlighet med Gardners (1994) intelligensteori, utforma undervisningen så att den tilltalar 

elever med olika förmågor, till exempel genom att varva diskussioner med problemlösning, 

kartor och diagram. Olika matematikdiskussioner synes fungera i syfte att läraren ska bli 

införstådd med sina elevers olika inlärningssätt, behov och förmågor. Även diagnoser av 

olika slag verkar med fördel kunna användas för att komma underfund med dessa. Lärarna i 

studien säger sig vara väl medvetna om sina elevers kunskapsnivåer och lärande, vilket kan 

vara en följd av diskussionerna, som mer eller mindre förekommer i samtliga klassrum.  

 

De erfarenheter som finns redovisade under rubriken Tidigare forskning pekar på att 

matematikundervisning enbart baserad på läroboksarbete inte är tillfredställande ur indivi-

dualiseringssynpunkt. Det finns säkert ett flertal sätt att individualisera läroboksarbetet på, 

men den vanligaste formen har oftast handlat om hastighetsindividualisering med eget tyst 

arbete som följd (Vinterek 2006; Löwing 2006). Om läraren ska uppfylla Skolverkets 

(2007) kriterier och utgå från varje elevs förutsättningar och erfarenheter i undervisningen 

kan hon eller han inte erbjuda samma uppgifter till alla elever eller förvänta sig att eleverna 

ska lösa uppgifter på samma sätt. Färdighetstränande arbete i läroboken kombinerat med 

andra typer av uppgifter verkar fungera bättre. 
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Arbete med öppna problemlösningsuppgifter med ett flertal olika lösningssätt på olika 

svårighetsnivåer kan vara ett sätt att komma åt individualisering av matematikundervisning 

på elevernas villkor. Det kan handla om uppgifter som kräver samarbete mellan eleverna, 

vilket enligt Vygotskij (1986) gynnar den individuella utvecklingen. Det finns en möjlighet 

att eleverna utvecklar en större förståelse av sig själva och andra individer i arbete med 

olika gruppkonstellationer. Om nivågrupperat arbete är bra eller inte är svårt att svara på, 

men om läraren är väl medveten om de förtjänster och risker som arbete av detta slag kan 

föra med sig kan det finnas en stor chans att det leder till individuellt lärande hos varje elev 

(Wallby, Carlsson och Nyström 2001). För att ta tillvara på de olikheter och specialiteter 

som varje enskild elev har kan det vara klokt att läraren emellanåt delar in eleverna i 

heterogena grupper. I likhet med Stensmos (1997) beskrivningar finns en möjlighet att i 

grupparbete av detta slag bidrar varje elev med något eget och därmed berikar det gemen-

samma arbetet.  

 

Om individualisering av matematikundervisning ska gälla alla elever bör undervisningen, i 

samråd med Matematikdelegationens (2004) råd, anpassas efter varje enskild elevs speciel-

la förutsättningar. Det är av största vikt att läraren inte enbart riktar sig mot en utvald grupp 

elever utan att alla får de utmaningar som utvecklar deras individuella lärande. En förut-

sättning för att klara av detta svåra uppdrag torde vara att läraren har en adekvat utbildning 

i matematikämnet. 

 

6.4 Vidare forskning 
 
Arbetet med studien har bidragit till nya funderingar och tankar om individualiseringsbe-

greppet i stort. Jag har under arbetets gång utvecklat ett speciellt intresse för de lågpreste-

rande eleverna i skolan. Bland annat är det elevers uppfattningar om matematikundervis-

ningen och deras syn på sig själva som ”matematiska personer” som skapat detta engage-

mang. Det skulle vara intressant att vid tillfälle få följa speciallärarna och/eller specialpe-

dagogerna i deras dagliga arbete med elever med specifika behov och förutsättningar. Ur 

individualiseringssynpunkt skulle det vara intressant att studera hur och på vilka premisser 

dessa lärare planerar och lägger upp arbetet i matematik för de enskilda eleverna i sin 

undervisning.  
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