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Abstract 
 
School is taking on a great responsibility in mediating knowledge of mathematics as 

technology is assuming greater importance in our everyday life. The aim of this study is to 

examine how the teachers in year F and 1 view their teaching of mathematics from an 

individually adapted perspective. I have based my research on different factual study books 

within the education for younger children’s learning of mathematics, and have from an 

individually adapted perspective made a comparison between theory and practice. The 

empirical data has been obtained through interviews with six teachers, three pre-school 

teachers and three teachers, working with pupils in year F and 1. The result of the study 

confirms that all teachers have very good knowledge of individually adapted education and its 

purpose. Different working methods are being used and the individually adapted teaching is 

being conducted according to the conditions at each school as well as the knowledge and 

experience of each teacher. 
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Sammanfattning  
 
Skolan har ett stort ansvar vad gäller att förmedla matematisk kunskap då teknologins 

framfart fått en allt större betydelse i vardagen. Syftet med detta arbete är att undersöka hur 

lärarna i år F och 1 ser på sin matematikundervisning ur ett individanpassat perspektiv. Jag 

har utgått från olika faktaböcker inom undervisningen för yngre barns matematikinlärning och 

gjort en jämförelse mellan teori och praktik med utgångspunkt från ett individuellt arbetssätt. 

Empirin har hämtats från intervjuer med sex lärare, tre förskollärare och tre lärare, vilka 

arbetar med elever i år F och 1. Resultatet bekräftar att alla lärare har en mycket god 

kännedom om individanpassningens betydelse och målsättningen med ett individuellt 

arbetssätt. Olika arbetsmetoder används och den individanpassade undervisningen sker efter 

de förutsättningar som finns på varje skola och efter respektive pedagogs kunskap och 

erfarenhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: grundskolans läroplan, individanpassning, matematik, undervisning,  
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1. Inledning  
 

 

En vanlig föreställning är att det inte finns något ämne i skolan som är så förknippat med 

intelligens som vad matematiken är. I dagens samhälle där teknologin har fått en allt större 

utbredning har kunskapen inom ämnet matematik fått en allt större betydelse i den vardagliga 

tillvaron. Matematikkunskapen ska ge möjlighet att förstå och kritiskt granska information 

vilket gör det möjligt för varje individ att ta del av samhällets rättigheter och skyldigheter. 

Ovanstående kan man läsa om i skolans läroplan, Lpo 94 (Skolverket, 2006). Skolan förfogar 

över ett stort ansvar vad gäller att förmedla matematisk kunskap till alla elever.  

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Enligt Malmer (2002) har inte antalet individer med problem att läsa, skriva och räkna tilltagit 

procentuellt sett men följderna av deras svårigheter medför numera ett betydligt besvärligare 

läge i samband med teknikens framfart. Den slutsatsen finner jag helt logisk och rimlig och 

väl värd att beakta från skolans sida. I ett föränderligt samhälle måste matematikutbildningen 

i skolsystemet förbättra kompetensen som behövs för framtiden. Inom alla yrkeskategorier 

krävs det idag ett visst mått av matematisk kunskap. Det blir t.o.m. frågan om en försämrad 

livskvalitet om inte baskunskaperna inom matematiken finns med som en självklarhet och det 

kan medföra begränsningar i yrkesvalet. I mitt arbete som lärare behöver jag ha god kunskap 

om hur jag ska ge varje elev en optimal inlärningssituation. Lärarens kunskap om hur goda 

inlärningssituationer skapas, för var och en av eleverna, kan vara avgörande för 

självförtroendet, yrkesvalet och till sist även för välbefinnandet och livskvaliteten i stort 

(Malmer, 2002). Jag anser detta mycket tänkvärt och jag har därför valt att studera om skolans 

matematikundervisning tar tillräcklig hänsyn till de individuella behoven och låter det ligga 

till grund för undervisningen.  

 

Mitt syfte är att undersöka hur lärare, i förskoleklass och år 1, ser på sin egen 

matematikundervisning. Jag har för avsikt att ta reda på om läraren använder sig av ett 

individuellt arbetssätt i matematik och vad det i så fall innebär? Tas det hänsyn till de 

individuella behoven och får eleverna utvecklas i sin egen takt som läroplanen förordar? 

Vidare har jag för avsikt att ta reda på vilka möjligheter till inlärning en sådan undervisning 

för med sig och på vilket sätt undervisningen påverkas av ett individanpassat arbetssättet. 
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Studien avser även att ta reda på om det finns svårigheter förknippat med individanpassad 

undervisning och i så fall vilka?  

 

1.2 Mina frågeställningar 

Utifrån resonemanget i avsnitt 1.1, undrar 

• Vad innebär individanpassad undervisning i matematik?  

• På vilket sätt anser sig lärarna individanpassa sin matematikundervisning? 

• Vilka möjligheter och svårigheter för läraren följer med en individanpassad 

undervisning i matematik? 

 

1.3 Disposition av examensarbetet 

I valet av disposition har jag utgått från ”Examensarbetet i lärarutbildningen” av Johansson & 

Svedner (2004). Mitt arbete är indelat i olika kapitel. Kapitel 2 är litteraturgenomgång med 

utvalda underrubriker som jag har funnit intressanta med utgångspunkt från ämnet matematik 

och ett individanpassat arbetssätt. Därefter följer kapitel 3 där metoden beskrivs. I kapitel 4 

redovisas resultat av empirin med underrubriker som i stort motsvarar mina intervjufrågor. 

Därefter följer diskussion och analys i kapitel 5. Där sker en jämförelse av resultaten i 

undersökningen sammankopplat med läst litteratur och egna reflektioner. Som avslutning 

följer kapitel 6 med slutsatser och förslag till vidare forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

Kapitlet innehåller en genomgång av den litteratur som är vald utifrån mina frågeställningar. 

Jag har gjort underrubriker som jag finner intressanta och som stöder mitt syfte med 

rapporten. Kapitlet inleds med betydelsen av matematik och dess påverkan på vardagen. För 

att få klarhet i vad som styr skolans verksamhet följer korta utdrag ur läroplanen, Lpo 94, 

samt kursplanen i matematik (Skolverket 2006). Därefter följer en definition av 

individanpassad undervisning eller individualisering, som jag i det här arbetet jämställer med 

varandra. Därnäst följer ett avsnitt om lärarens och skolans betydelse för utformandet av 

individanpassning och möjligheter och svårigheter med denna arbetsmetod.  

 

2.1 Matematik och ämnets betydelse i vardagen  

Ordet matematik har för olika människor olika betydelse. Alla individer bär med sig sin egen 

version beroende på den egna skolgången och andra erfarenheter från yrkeslivet och 

vardagen. Matematik är ett ämne med mera än en 5000 årig historia och är i ständig 

utveckling (Skolverket, 2003). Om man slår upp ordet ”matematik” i olika uppslagsböcker får 

man flera definitioner.  

 

I Nationalencyklopedin (2006) kan man läsa följande förklaring: 

 

Matematik är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling. Att matematik är en vetenskap innebär bl.a. att den uppfyller 

högt ställda krav på verifierbarhet.  

 

Bonniers lexikon ger följande definition:  

 

Matematik är läran om logiska samband mellan abstrakta begrepp som 

mängder, tal, geometriska figurer och funktioner (Unenge, Sandahl & 

Wyndhamn, 1994, s. 17)   

I Skolverkets kursplan för matematik (Skolverket 2006) står att läsa nedanstående definition 

av ämnet matematik:  
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Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, 

utforskande verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra 

äldsta vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av 

naturvetenskaperna. Matematikämnet utgår från begreppen tal och rum och 

studerar begrepp med väldefinierade egenskaper. All matematik innehåller 

någon form av abstraktion. Likheter mellan olika företeelser observeras och 

dessa beskrivs med matematiska objekt. Redan ett naturligt tal är en sådan 

abstraktion.  

När vi hör ordet matematik tänker de flesta av oss direkt på siffror men matematik är ju även 

så mycket annat. Om man tänker efter är matematik faktiskt ett naturligt och nödvändigt 

hjälpmedel för oss både i vardagen och i arbetslivet. Matematik används av barnet som ritar 

rutor på asfalten och hoppar hage, när vi delar ett äpple mitt itu och får två likadana halvor 

och både när vi snickrar och när vi stickar. Det går att göra matematik av nästan allting som 

man träffar på dagligen (Dahl, 2000). Dessa vardagshandlingar visar vikten av att alla elever 

måste lära sig de grundläggande matematiska begreppen. Matematik är ett av skolans 

viktigaste ämnen. Det är angeläget att inte bara grundskolan utan även förskolan innefattas i 

den beräkningen. Barns första möte med matematiken är oerhört betydelsefullt då det 

sannolikt påverkar barnens framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik 

(Ahlberg, Bergius m.fl. 2002). Under senare tid har också olika sätt att se på matematiken 

framförts och diskuterats. Dels framhålls vikten av den vardagliga matematiken där 

betoningen ligger på det du använder dagligen som lekman och dels den sortens matematik 

som används inom den akademiska världen. Ett motiv till denna särskiljning är matematikens 

ökande roll i samhället. Tanken är att vardagsmatematiken ska uppfattas som en självklar del 

av allmänbildningen, vara en kunskap som ska finns hos samhällsmedborgarna och vara en 

demokratisk rättighet (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994, Skolverket, 2003). Begrepp som 

”allmänbildning” använder man sig vanligtvis av när det gäller sådan kunskap som anses vara 

en bred kunskap som är nödvändig för att kunna fungera i samhället. Just matematikens 

grunder är en del av den allmänbildningen. En målsättning för grundskolans styrdokument i 

matematik är just att eleven, efter genomgången grundskola, ska kunna:  

 

  fullgöra sina skyldigheter och tillvarata sina rättigheter i samhället 

 (Unenge, Sandahl & Wyndhamn 1994, s. 70). 
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Matematiken som fristående ämne i skolan har också en unik position. Ämnet finns på 

schemat i grundskolan inte bara i Sverige utan även i dess motsvarighet i alla årskurser i alla 

länder. Detta ger matematikämnet en särställning även internationellt sett (Unenge, Sandahl & 

Wyndhamn 1994). Om man sedan frågar eleverna själva så tycker även de att matematik är ett 

viktigt skolämne och ett ämne som har hög status (Malmer, 1992). Matematik förknippas 

gärna med intelligens och är ett ämne som många gånger särskiljer olika elever från varandra. 

Ordet utslagning används ofta i samband med diskussioner om skolans roll i samhället. 

Ämnet matematik förkommer också i det sammanhanget och kan för individen få ingående 

och allvarliga konsekvenser. Matematiksvårigheter under skoltiden kan om det vill sig illa 

omvandlas till oförmåga och lägga grunden till social utslagning. Situationen kan t.o.m. föra 

med sig ett negativt socialt arv till nästa generation (Malmer, 1992).  

2.2 Matematik för varje individ – med läroplanen som grund 

Läroplanen iordningställs av regeringen och är ett styrdokument som ska följas av alla skolor 

och kommuner i Sverige. I nuläget finns det tre läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), en för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94). De olika Läroplanerna hänger ihop beroende på att de är 

uppbyggda på liknande vis och ger uttryck åt kunskap, utveckling och lärande på ett 

grundläggande, snarlikt sätt. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag 

samt vilka mål och riktlinjer som finns för att utföra arbetet (Skolverket, 2006). 

I läroplanen, Lpo 94 (Skolverket, 2006) s. 2, står bl.a. att läsa: 

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika 

vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för undervisningen. Därför kan 

undervisningen aldrig göras lika för alla.  

 

Vidare står det i Lpo 94 s. 14 att: 

 

Läraren ska utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande.  
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Kursplanen i matematik från Skolverket (2006) s. 2, innehåller bl.a. följande rader: 

 

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 

och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av särskilt 

stöd som elever i behov av särskilda utmaningar. 

 

I läroplan och kursplan står det helt klart och tydligt att skolan måste stå för ett individuellt 

arbetssätt för att kunna svara upp till de mål som styr. Det förhållningssättet är det ingen 

pedagog som kan bortse ifrån utan ska vara en självklarhet i den dagliga verksamheten. Den 

som arbetar i skolan måste bejaka varje enskild elevs behov och tillrättalägga undervisningen 

därefter, något som kräver en betydande arbetsinsats av det arbetslag som undervisar runt 

omkring varje elev. Enligt Löwing och Kilborn (2002), behövs även en precisering av 

uppnåendemålen i läroplanen då dessa är alldeles för vagt formulerade.  

 

2.3 Pedagogens och skolans betydelse för undervisning i matematik 

Lärarnas egna attityder till matematik har utan tvivel stor betydelse för deras 

undervisningsmetoder. Enligt Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” 

(2003), där en nationell kvalitetsgranskning av förskola, förskoleklass, grundskola, 

gymnasieskola och vuxenutbildning gjorts, poängteras tydligt pedagogens roll för en adekvat 

undervisning i matematik. Vidare i samma undersökning poängteras skolledningens ansvar att 

ge undervisande lärare verktyg och fortbildning för att kunna tillgodose varje elevs behov av 

metod att lära in, s.k. lärstil. På många skolor diskuterar också vetgiriga lärare tillsammans 

med sina lärarkollegor hur de ska genomföra undervisningen och delger varandra sina 

erfarenheter. Dessa lärare kan även på annat sätt fördjupa sin kunskap och utveckla sina 

metoder och de har ett reflekterande och fördjupat intresse för ämnet och sin undervisning, 

vilket är till fördel för eleverna. Det finns även andra lärare som tar för givet vad och på vilket 

sätt alla olika eleverna lär in och de lärarna har ofta ingen förmåga att problematisera och 

konkretisera sin undervisning. Viktigt är i sammanhanget att läraren vågar ifrågasätta sin egen 

roll och titta kritiskt på sin egen insats. Detta för att ständigt bli påmind om den egna 

inställningens betydelsen och samtidigt ha modet att våga utveckla sina 

undervisningsmetoder. Föräldrar och barn sätter också stor tilltro till lärarens kunskap 

(Ahlberg, Bergius m.fl. 2002). Enligt Hedlund (1995) kan det vara så att lanseringen av 
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åldersblandade klasser har påtvingat läraren ett arbetssätt som måste bli individanpassat på ett 

annat sätt än tidigare. Om så är fallet är det inte det mest gynnsamma utgångsläget för 

undervisning och inlärning men då gäller det för läraren att vara professionell och se till de 

faktiska förutsättningarna. Det handlar om att komma ihåg uppdraget och det som står i 

styrdokumenten. 

 

Möjligheten för barn att lära sig saker underlättas betydligt om läraren i sin undervisning 

utgår från vardagen och individens tidigare erfarenheter. Om alla olika elever ska ha en rimlig 

chans att följa med i undervisningen är det viktigt att resurser och ett medvetet individuellt 

inlärningssätt införs tidigt i undervisningen. Det är betydelsefullt att elevens motivation 

grundläggs tidigt, motivationen att vilja lära sig saker och få uppleva glädjen av att utvecklas. 

Det är troligt att en del orsaker till att elever får matematiksvårigheter är olämpliga 

arbetsformer. Ett konstaterande som pedagoger i allmänhet kan ha svårt att ta till sig (Malmer, 

2002). Om mötet med den formella matematiken inte stämmer överens med elevens tidigare 

erfarenheter och referensram är det lätt att barn upplever att deras kunnande och tänkande inte 

duger och får på det sättet negativa följder för den fortsatta inlärningen. Ahlberg (2001) 

använder ordet ”undervisning” synonymt med att skapa de situationer som främjar barns 

lärande. Situationer där klimatet är tillåtande, där vardagsmatematiken tas till vara på och där 

varje individ ges möjlighet att söka kunskap och lära sig på det sätt som passar bäst. Det 

skapar gynnsamma tillfällen för inlärning. I samma bok konstateras därför att många elever 

kan komma ur sina svårigheter eller delar av sina svårigheter med en tillrättalagd individuell 

undervisning.  

 

Oroväckande i sammanhanget är att skolan som system är något som ibland kan skapa 

problem med inlärningen i matematik istället för att underlätta för den enskilde eleven. Det 

finns aldrig så många människor med anpassningsproblem som under tiden i grundskolan, 

varken förr eller senare i livet. Problemen kan före och efter skoltiden vara mera latenta och 

tydliggörs inte på samma sätt. Asmervik Ogden & Rygvold (2005) anser vidare att en skola 

som är till för alla, gör ibland vissa barns svårigheter manifesta i en alltför stor utsträckning. 

Detta är en stor anledning till att vi ska se kritiskt på skolan. Vad är det som gör att skolan 

skapar problem hos våra elever och då inte enbart inom matematikens värld? Vad är det i 

skolans miljö, både den fysiska och den psykiska, som vi behöver ändra på? Alla som jobbar i 

skolan har en skyldighet att se kritiskt på sin egen verksamhet. För inte är det så att vi måste 

lära oss att leva med vetskapen om skolan som problemskapare? Nej, naturligtvis inte, skolan 
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och undervisningen måste ständigt diskuteras, omvärderas och anpassas till eleverna och 

samhället i övrigt (Asmervik Ogden & Rygvold, 2005). Enligt Skolverkets rapport ”Lusten att 

lära – med fokus på matematik” (2003) påvisas trots allt att många av landets skolor generellt 

sett bedriver ett mycket bra och intressant arbete med elevers lust till och lärande i matematik.   

 

Skolan har som krav på sig att tydligt klargöra vilka mål som undervisningen ska leda till. 

Dessutom ska skolan uttrycka vilka rättigheter och skyldigheter elever och föräldrar har. Den 

pedagog som har ett arbetssätt som skiljer sig från det föräldrarna känner igen från sin skoltid 

har en viktig uppgift att förmedla tankarna bakom den nya matematiska pedagogiken. Enligt 

denna pedagogik behöver eleverna inte räkna sida upp och sida ner i matteboken utan det är 

förståelsen som räknas. En förståelse som även kan uppnås genom leken, gemensamt 

”matteprat” eller genom att praktiskt väga och mäta. En insikt för det synsättet kan ta tid att ta 

till sig för den som är oinvigd och saknar bakomliggande kunskap (Ahlberg, Bergius m.fl. 

2002).  

 

Många gånger upplever också eleven att skolans undervisning i matematik ligger på en alltför 

abstrakt nivå och att den sker i en alltför snabb takt. Inom ämnet matematik är det av stor 

betydelse att undervisningen sker stegvis då kunskaperna bygger på varandra. Det går inte att 

hoppa över några led och sedan tro att det ordnar sig på vägen. Varje elev måste få sina 

kunskaper befästa allt eftersom för att det inte ska bli luckor i kunskapen. Eventuella 

kunskapsluckor kan naturligtvis göra att intresset hos eleven sjunker. Sjunker i samma takt 

gör då även elevens självförtroende och självkänsla som är negativt i sig och får konsekvenser 

för motivationen. Detta är självklart inte vad skolan vill förmedla till sina elever. Viktigt är då 

att skolan svarar upp till styrdokumenten och har en tydlig inriktning på varje elevs unika 

behov i lärprocessen (Ahlberg, Bergius m.fl. 2002).   

 

2.4 Individanpassad undervisning och inlärning 

Ända sedan 50-talet har frågan om individualisering varit aktuell. Detta i samband med att 

man började utreda grundskolereformen. Det har varit många svängningar om ämnet 

individualisering beroende på de aktuella vindar som blåser just för tillfället inom 

pedagogiken. I teorin är det mycket enkelt att individualisera: 
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Det är bara att diagnostisera elevernas förkunskaper och sedan anpassa 

undervisningen till varje individs behov (Löwing & Kilborn 2002 s. 124).  

 

Exempel på individens olika behov för inlärning som kommer att behandlas i kapitlet är:  

• Inlärningstakt och hastighet 
• Delaktighet i lärandet 
• Villkor och metod för själva lärandet 
• Intresse hos eleven  
• Grad av kunskapsnivå 
• Grad av utvecklingsnivå 
• Tidigare erfarenheter 
• Särskilda behov 

  

Att individualisera betyder inte att varje elev ska ha sin egen utbildning eller att all 

undervisning sker individuellt. Det viktiga är att läraren hittar gemensamma områden i 

undervisningen som gör det möjligt att strukturera för en individanpassad undervisning även 

om det sker med flera elever samtidigt. Det är också näst intill en omöjlig uppgift att uppnå en 

helt perfekt individualisering utan det som gäller är att komma så lång som möjligt i sin 

strävan, så nära idealet som situationen medger (Löwing & Kilborn 2002).  

 

Alla lärare arbetar idag med, mer eller mindre, heterogena grupper av barn. Alla elever har 

olika behov och behöver gå framåt i utvecklingen i olika snabb takt.  Detta omöjliggör i stort 

sett att låta alla elever följa en och samma lärobok och då dessutom i samma takt. Det är ett 

faktum som många lärare har svårt att ta till sig då flertalet lärare ofta varit beroende av 

läroboken i matematik, i större utsträckning än inom andra ämnen i skolan (Malmer, 2002). 

På vilka sätt kan då pedagogen göra undervisningen individualiserad? Enligt Gran (1998) har 

undervisningen för individen oftast varit baserad på lärarens villkor. Det har varit läraren som 

bestämt vad som varit elevens behov och inte tvärtom. Detta har självklart skett i all 

välmening och i ett lärande syfte. Gran (1998) menar att det är eleven som ska klargöra sitt 

behov av inlärning och sedan ska läraren arrangera inlärningssituationerna, annars är det 

ingen individanpassad undervisning. Ansvaret vilar dock mycket på eleven att själva lärandet 

kommer till stånd. Ordet ”konstruktivism” möter man allt oftare numera när det gäller 

lärandet. Ordet står för ett tänkesätt där det menas att kunskapen konstrueras av den lärande 

själv i en aktiv och skapande process där delaktighet är en självklarhet. Pedagogen har sedan 

ansvaret att utforma situationer där detta kan uppnås. Vid ett sådant synsätt ställs det andra 

krav på de inblandade än tidigare då eleven betraktades som passiv mottagare av lärarens 
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kunskapsinformation. Eleven tilldelas nu i stället ett eget, individuellt större ansvar för sin 

egen lärprocess (Malmer, 2002). Att betona i undervisningen är att varje barn ska få 

tillräckligt med tid på sig för att ha möjligheten att lära sig de färdigheter som tränas i skolan, 

att man tillämpar en långsam individuell progression. Asmervik, Ogden & Rygvold (2005) 

menar att det gäller att skapa naturliga förväntningar hos eleven om att den ska lyckas med 

det den företar sig. Det skapar självklart även mindre stress i inlärningssituationen. Gran 

(1998) åsyftar inte individuell undervisning om man enbart med det menar lärarens sätt att 

bedriva undervisning. Det betydelsefulla är hur pedagogen utarbetar villkoren för elevens eget 

lärande. Utgångspunkten blir därför att undervisningen inom matematiken ska ske på elevens 

villkor och inte bara på läroplanens villkor. Beskrivningarna utgår från elevens egna tankar 

och handlande snarare än från ämnets formella uppbyggnad. Det gäller att föra en öppen och 

diskuterande dialog med eleven. Intressanta tankar som skapar möjligheter och inbjuder till 

individanpassning och elevinflytande (Gran, 1998).  

 

Att all individualisering bör ske inom klassens ram är en tanke så god som någon annan men 

är det möjligt? Allt för ofta har det lett till en nivågruppering, mer eller mindre öppet från 

lärarens sida. Enligt Kilborn (1983) är många gånger just nivågrupperingen det redskap som 

används för att genomföra individanpassningen i skolan. Ett yttrande som stämmer väl 

överens med Skolverkets rapport (2003). Mycket likartade påstående trots tjugo års 

skolutveckling däremellan. Det är viktigt att komma ihåg att innehåll och organisation av 

skolans arbete hänger intimt samman. En individualiseringsmodell som väljs ut av 

skolan/läraren ska väljas ut för att den ska öka inlärningen och inte av andra orsaker. Som 

lärare måste man ha skolans mål tydligt klart för sig innan man väljer arbetsform och modell 

(Skolverket, 2003). Barnets faktiska ålder ska inte heller få vara avgörande för inlärningen. 

Det är många gånger vi vuxna som i vår föreställningsvärld har bestämt åldersindelningen. 

Vilken kunskap som ska förknippas med en bestämd ålder. Det som en 5-åring förstår kanske 

ett annat barn inte förstår förrän flera år senare, detta trots att båda två är normalintelligenta. 

Vem är det som egentligen har bestämt vad som ska klaras av vid varje ålder? Verkligheten 

ser inte alltid ut som teorin (Ljungblad, 2001)  

 

Om man läser grundskolans läroplan, Lpo 94 (Skolverket 2006), står det som tidigare nämnts, 

att alla barn ska beredas möjlighet att utvecklas efter sin individuella förmåga. Tanken är att 

varje elev ska ta ett eget ansvar för och reflektera över sitt eget lärande. Ett återkommande 

tankesätt som finns hos många av författarna t.ex. Malmer (2002) och Gran (1998). Hur når 
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man då dit? Arbetet med att möta alla elever på dess egen nivå skiftar också mycket från skola 

till skola. Den specifika skolans kultur har en avgörande betydelse för synsättet på 

undervisning. I sökandet efter den optimala inlärningen vet man att tillvaratagandet av varje 

elevs intressen och erfarenhetsvärld har stor betydelse, fakta som är obestridlig (Ahlberg, 

2001). Ofta är nyckeln att finna sätt att minska avståndet mellan krav och förutsättningar så 

att de blir rimliga. Med det menas bl.a. att det gäller för pedagogen att hitta varje elevs alla 

möjligheter att lära och detta genom att använda en mängd olika uttrycksmedel och sinnen för 

att befästa kunskapen. I undervisningen ska man som lärare tänka på att det oftast finns flera 

sätt att lösa ett problem på och ofta finns det även flera möjliga svar (Ahlberg, Bergius m.fl. 

2002).  

 

När man utgår från den individanpassade verksamheten i barnomsorg och skola kan den 

självklart inte utformas lika för alla barn. De som också av fysiska, psykiska eller alla andra 

skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få detta. Skolan har ett särskilt ansvar för 

dessa barn och mycket att leva upp till. Detta gäller naturligtvis inom alla ämnesområden och 

inte enbart inom matematiken. Alla som är adekvat utbildade och arbetar med barns inlärning 

inom matematiken vet att varje enskild elev ska beredas möjlighet att vara aktiv, skapande, 

ges möjlighet till att upptäcka och undersöka problem. Allt detta för att skapa gynnsamma 

inlärningssituationer och maximera inlärningsmöjligheterna för varje barn. Är verksamheten 

egentligen som vi alla vet att den borde vara? (Malmer, 2002). Våra tankar har stor påverkan 

på våra prestationer, inom alla områden, matematiken är inget undantag. Om vi då har en idé 

om att vi är helt odugliga på matte så finns det en obestridlig risk för att vi kommer att hitta 

påståenden i det dagliga livet som stödjer den teorin. Skall man sedan lyckas med att förändra 

sina negativa tankar så finns det ingen annan utväg än att utmana de tankarna med konkret 

handling. Det är det enda sättet som det går att skapa en varaktig förändring på (Adler, 2005).  

 

2.4.1 Organisationsmodeller för individanpassad undervisning 

Skolans verksamhet, lärare och inte minst elever är beroende av tydlighet och struktur. För att 

underlätta individanpassningen finns förslag på olika modeller för att skapa den eftersträvade 

strukturen. Orsaken till val av modell har inte alltid skett utifrån lärande och elevperspektiv 

utan förenkling, organisation och generalisering har även varit motivet (Gran, 1998). 

Modellerna presenteras här utan inbördes rangordning och är inte utvalda efter frekvens.  

 



 15 

• Baskunskapsteorin: Alla elever ska ha en gemensam central baskunskap och 

kompetens att stå på. En kunskap som ska vara lika för alla elever och lektionerna 

inleds alltid med en allmän, gemensam genomgång. Detta spar tid vilket oftast är en 

fördel och klassrumsarbetet följs sedan av eget individuellt arbete. Nackdelar kan vara 

att om en viss grupp elever behöver individuell undervisning försvåras det av ”samma 

front” tanken. Undervisningen kan då upplevas rörig av de andra i klassrummet. Innan 

en elev släpps iväg för att gå vidare måste det ske en diagnos där eleven får visa sina 

baskunskaper. Elever som inte inhämtat baskunskaperna ska nu beredas möjlighet att 

träna dessa (Kilborn, 1983).  

• Hastighetsindividualisering: varje elev arbetar i sin egen takt med ett speciellt 

läromedel eller annat anpassat material. Fördelen med den modellen är att alla elever 

får arbeta i sin egen takt och behöver inte ta hänsyn till de andra klasskamraterna. Det 

kan dock vara en nackdel om man vill samla klassen till gemensamma aktiviteter. En 

nackdel kan det även vara att det pratas för lite matematik i klassrummet (Hedlund, 

1995) 

• Intresseindividualisering: eleverna ges här möjlighet att vara med och påverka 

innehållet i sitt lärande samt även i vilken ordning lärandet ska ske. Om det fungerar 

upplevs det positiv av eleverna och skapar motivation för lärandet. Andra kan uppfatta 

det svårt och klarar inte av att ha så många valmöjligheter (Hedlund, 1995). 

• Materiell individualisering: varje elev har ett material, ett läromedel, som är avpassat 

efter det egna behovet och det är läromedlet som styr hur individualiseringen 

utformas. Krävs god tillgång på material och minskar möjligheterna till gemensamt 

matteprat (Gran, 1998).  

• Kognitiv individualisering: en individualisering där man utgår från elevens mognad, 

förmåga och erfarenhetsvärld. Detta tillsammans styr både läromedel och arbetssätt 

som utgår från elevernas olikheter och inte ämnet, vilket annars är det mest 

förekommande. Arbetssättet är processinriktat och bygger på kommunikation och 

dialog och har många fördelar för eleven men är tidskrävande för läraren (Hedlund, 

1995).  

• Grupp/nivå individualisering: eleverna grupperas efter kunskapsnivåer och ofta blir 

indelningen efter hur snabbt eller långsamt de arbetar. En fördel är att läraren lättare 

kan göra undervisningen mera effektiv och hitta ett tempo som passar gruppen. Svaga 

elever kan också få hjälp av resurslärare i liten grupp men självförtroendet påverkas 
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lätt negativt ”jag är i sämsta gruppen”.  De skickliga eleverna får möjlighet att nå höga 

mål med en utökad studiekurs vilket i sig även kan leda till stress och höga krav. Kan 

också vara svårt att placera in alla elever i rätt grupp (Gran, 1998).  

 

De olika modellerna används sällan separat utan förekommer i blandad variant på de flesta 

skolor och i de flesta klassrum. Olika yttre strukturer att organisera undervisning och 

individanpassning på genererar olika möjligheter men det finns ingen modell som i sig 

garanterar bra kvalitet på inlärning. Den frågan är mer komplicerad än så att få svar på. 

Granskningen från Skolverkets rapport (2003) indikerar på att det är en rad faktorer inom 

varje ”modell” som gör att elever känner motivation och lust till sitt lärande. Dessa faktorer 

är, oberoende av lärmiljö och modell, olika betydelsefulla beroende på den enskilde elevens 

förutsättningar. Skolverkets rapport (2003) menar vidare att en förändring av den yttre 

organisationen inte självklart medför utvecklande lärmiljöer utan olika elever är i behov av 

olika material, arbetsmetoder och innehåll i undervisningen.     

 

 2.4.2 Möjligheter med en individanpassad undervisning 

Lärandets grunder säger att all ny inlärning måste bygga på en redan inhämtad kunskap. 

Bland annat Piagets forskning visar på att: 

  

 All inlärning som inte har sin grund i redan förvärvad kunskaper är dömd att 

bli ytlig och meningslös” (Wistedt, Brattström m.fl. 1992 s. 5).  

 

Elever som tidigare har upplevt starka känslor av misslyckande och utanförskap kan med en 

egen individuell inlärningstakt få känna att de duger och att även de är duktiga och når de 

uppsatta målen. Som lärare har du även möjlighet att ta till vara på elevens intressen för att 

öka motivationen för inlärning. Du kan göra undervisningen mera motiverande genom att t.ex. 

låta elevens intresse vara utgångspunkten för ett problembaserat lärande. Att anpassa 

undervisningen efter elevens erfarenhetsvärld skapar delaktighet, igenkännande och 

meningsfullhet i lärandet. Det är viktigt för eleven att den får känna att den lär sig något som 

den har användning av (Ahlberg, 2001). Se modellerna för Intresseindividualisering och 

Kognitiv individualisering avsnitt 2.4.1.  

 

På individnivå ligger inte svårigheterna – där ligger möjligheterna! 
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 (Ljungblad, 2003, s. 118).  

 

Ett synsätt som enligt Ljungblad (2003) ska genomsyra den individuella undervisningen i 

matematik. Det är grundläggande att inte individen får bli bäraren av ett eventuellt problem. 

Berör det elever med svårigheter gäller det att arbeta långsiktigt på individnivå. I den 

individuella undervisningen handlar det om att fokusera på den enskilde elevens 

förutsättningar i skolan. Vilka behov finns och hur ska dessa behov tillgodoses på bästa sätt? 

Det gäller att hitta ett arbetssätt som gynnar den enskilde elevens inlärning och utveckling. 

Gemensamma genomgångar förordas och gemensamma diskussioner och även att arbeta 

tillsammans laborativt. När det efter det blir tid för individuellt arbete måste man som 

pedagog hitta olika varianter för eleverna att utveckla samma matematiska tankemönster 

(Ljungblad, 2003), se Baskunskapsteorin avsnitt 2.4.1.  För elever med matematiksvårigheter 

är tillgången till individualisering av arbetet enda möjligheten att tillgodogöra sig kunskapen 

och alla möjligheter till inlärning ska tas tillvara. Upplägget på undervisningen måste därför 

innehålla många tillfällen till nya upptäckter och möjligheter att vidga sina erfarenheter med 

en noggrann och systematisk individuell planering. Läraren har här ett stort ansvar när det 

gäller att leda eleven till rätt uppgifter som sätts i förhållande till förutsättningarna. Om så är 

fallet höjs självförtroendet och motivationen för inlärning hos eleven. En annan fördel är att 

om eleverna inte arbetar i samma mattebok försvinner stressen av att hinna så långt som 

möjligt i boken och möjligheten till jämförelse elever emellan elimineras. Det går helt enkelt 

inte att jämföra de olika materialen på ett överskådligt och relevant sätt (Malmer, 2002), se 

Materiell individualisering föregående avsnitt 2.4.1.      

 

Viktigt att ha med sig i sin undervisning är de möjligheter som öppnar sig med en 

individualisering. Med det menas att det kan vara utvecklande att vara olika i sina 

tankegångar när man löser problem ihop, att ta till vara på varje individs förmåga. Det är extra 

viktigt att ta till vara på gemensamma diskussioner så att det individuella arbetet inte blir det 

allenarådande. Det är utvecklande att lyssna på andras tänkesätt och ta till sig det och göra det 

till sitt eget.  Eftersom en del elever behöver mer stimulans och mer tid än andra är det också 

betydelsefullt att disponera och organisera lärartiden på ett effektivt sätt, ha en medveten 

planering av tiden och att fokusera på varje elevs möjligheter (Ljungblad, 2001). Ett konkret 

och intressant förslag som skulle gynna individanpassad undervisningen är om läromedlen 

skulle utvecklas till enkla, grundläggande böcker för varje skolår. Häften som sedan skulle 

vara underlag för gemensamma arbeten och diskussioner. Som komplement skulle det sedan 
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finnas fördjupningsböcker, temaböcker och annat utifrån olika inlärningsstilar och olika 

nivåer. Betydande möjligheter till individualisering skulle genast öppna sig och en mindre 

bundenhet till läromedlet skulle bli följden. En situation som skulle gynna både eleven och 

läraren och en tilltalande tanke i sig (Ljungblad, 2001). När man helt har lyckats i sin strävan 

efter individanpassad undervisning får varje elev kompensation för sina specifika behov, sina 

personliga svårigheter och hänsyn tas till kunskapsnivå och inlärningsstil. Tankekraften ska 

gå åt till att lösa matematiska problem (Ljungblad, 2001).  

 

2.4.3 Svårigheter med en individanpassad undervisning 

 

Många gånger kan en svårighet vara att lärare i ett arbetslag inte kan komma överens om vilka 

läromedel som ska användas i undervisningen eftersom alla tänker så olika. Detta är en 

tankeställare väl värd att beakta. Om inte vuxna utbildade lärare kan komma överens eftersom 

de tänker så olika, hur ska då alla elever i en klass kunna arbeta efter samma material och 

förväntas tänka lika? En svårighet med individualisering är just att arbetslaget måste komma 

överens om vad detta innebär. Betyder ett arbetsschema i matematik där eleverna arbetar med 

samma sak men i sin egen takt samma sak som att ha ett individualiserat arbetssätt? En fråga 

som det inte är enkelt att komma överens om bland personalen. För att bedriva en 

individanpassad undervisning är det viktigt att personerna runt eleven har ett likartat synsätt 

(Ljungblad, 2001). Ett angeläget spörsmål som skolan behöver fråga sig är vad som 

egentligen menas när de vuxna i skolan anser att eleven ska ta ansvar för sitt lärande, se 

Intresseindividualisering avsnitt 2.4.1. När är barnen mogna för det? Vilka konsekvenser får 

det för en elev som känner motstånd för matematik och som stöter på problem som inte klaras 

av?  För många elever kan det i dag vara svårt att klara av alla krav som redan ställs i skolan. 

Struktur och en gemensam planering, lärare och elev tillsammans, är många gånger att 

föredra. Den åtgärden kan göra att tankekraften läggs på att lösa matematiska problem istället 

för att organisera sitt arbete (Ljungblad, 2003). 

 

Elever som tyst och självständigt, i olika takt, arbetar efter ett likartat arbetsschema har inte 

enligt Ljungblad (2003) den optimala inlärningssituationen, se Hastighetsindividualisering 

avsnitt 2.4.1. Den nyss beskrivna situationen lägger hinder i vägen för gemensamma 

genomgångar och diskussioner. Det är svårt för pedagogen att veta på var alla elever befinner 

sig kunskapsmässigt och kunna strukturera upp undervisningen därefter. Det har på senare år 

blivit alldeles för tyst i våra matematiska klassrum (Ljungblad, 2003). Problem som, enligt 
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lärarna, kan uppstå är också att det inte finns tillräckligt med material och instrument för 

diagnostisering. Om du som pedagog ska kunna erbjuda varje elev ett lämpligt läromedel och 

annat material måste du ha olika sätt att mäta kunskapen på så att inlärningen blir relevant. 

Enkla lättillgängliga diagnosinstrument är alltså en nödvändighet (Kilborn, 1983).  

 

En fara med ett individanpassat arbetssätt kan vara att lätt att hamna i fällan att låta varje elev 

själv planera sitt arbete under veckan genom att få bestämma antalet sidor som ska räknas i 

matteboken. Är det ”det” som är tanken med ett individanpassat arbetssätt?  Det arbetssättet 

kan lätt leda till att undervisningen som bedrivs blir alltför läromedelsbunden. En annan fara 

är att det enda som värderas är att räkna så många sidor som möjligt i matteboken utan att 

egentligen fördjupa sig i förståelsen. Elevens arbete blir också ett ensamarbete där fördelen 

med att arbeta i grupp, samtala om matematik och lösa problem tillsammans blir av 

underordnad betydelse (Ahlberg, 2001). På den negativa sidan tas även upp den ökade 

arbetsbelastningen för läraren med utökad planering eftersom läraren ska tillgodose fler olika 

individer. Pedagogen får även förklara samma sak för alla elever men vid olika tidpunkter, ett 

tidskrävande och inte speciellt rationellt arbete. Svårigheten blir att kunna rikta 

undervisningen mot kvalitet där betoningen läggs på innehåll och förståelse istället för att 

fokus hamnar på kvantiteten, d.v.s. antalet räknade sidor. Följden av detta blir för eleverna en 

försämrad inlärning (Malmer, 2002). 

 

Malmer (1992) menar att av de mest betydande och mest svårlösta problemen för en 

individanpassad undervisning är att klasserna har en heterogen sammansättning. Det är 

mycket lätt gjort att läraren lägger undervisningsnivån runt mitten, varken för svårt eller för 

lätt. Risken med detta arbetssätt är att en del elever inte hinner med och halkar efter. Orsaken 

kan ibland vara så enkel att det inte finns tillräckligt med tid för dessa elever. Följden blir 

många gånger ett reparationsarbete längre fram och ett självförtroende som fått sig en rejäl 

törn. Andra elever kanske inte får några utmaningar alls utan får sysselsätta sig med kunskap 

som redan är förvärvad, vilket skapar ointresse och motivationsbrist (Malmer, 1992). Om ett 

allt för individanpassat arbetssätt dominerar kan det även uppstå kunskapsluckor som drabbar 

eleven om den flyttar från en skola till en annan. Detta poängterar återigen vikten av att ha 

tillgång till diagnosinstrument som är tydliga och kan användas av alla lärare (Malmer, 2002, 

Kilborn, 1983).  
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2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

Ordet matematik har för alla människor olika betydelse. Alla har en viss relation till 

matematik och mycket av den relationen grundas i den egna skolgången. Eftersom matematik 

har fått en allt större betydelse i samhället är det viktigt att skolan som utbildningsinstitution 

tar sitt ansvar. Ansvaret gäller att skapa positiva, individuella inlärningsmiljöer som 

framkallar motivation och nyfikenhet hos alla elever. Enligt skolans styrdokument, läroplanen 

Lpo 94, ska undervisningen bedrivas på ett sätt som tar till vara på varje individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande för att skapa maximala inlärningsmiljöer. I sin 

strävan att följa läroplanen måste arbetssättet på våra skolor individualiseras på olika vis. Det 

finns ingen modell eller självklar förebild utan varje skola och varje arbetslag och lärare får 

bilda sig en egen uppfattning om vad som passar just de egna eleverna bäst. Det finns ingen 

genväg som garanterar ett lyckat resultat. De flesta arbetssätt för undervisning och 

individanpassning för både möjligheter och svårigheter med sig. Lärarkåren står inför en stor 

utmaning, närmare bestämt att bli skickligare på att urskilja olika inlärningsstilar hos eleverna 

och anpassa sin undervisning därefter. Den enskilde pedagogen har ett stort ansvar när det 

gäller att göra inlärningsmiljön kreativ, positiv och stimulerande för alla olika elever.  



 21 

3. Metodbeskrivning 

Uppsatsens metod består av litteraturstudier och fältstudier som genomförts med hjälp av 

intervjuer. Jag undersökte hur matematikundervisningen i grundskolans lägre klasser, 

förskoleklass och år 1, var upplagd. Intresset var inriktat på individanpassad undervisning, i 

vilken utsträckning det förkommer och hur det påverkar undervisningen. Därför valde jag att 

genomföra kvalitativa intervjuer med verksamma lärare. Intervjuerna genomfördes med tre 

lågstadielärare och tre förskollärare, totalt från tre skolor och från lika många skolområden. 

Benämningen lärare är i detta sammanhang synonymt med pedagog och även ett 

samlingsbegrepp för både förskollärare och lågstadielärare.  

 

3.1 Urval 

Ett antal frågor, med utgångspunkt från mina frågeställningar och mitt syfte, hade växt fram 

under tiden jag gjorde mina litteraturstudier. Intentionen blev att kvalitativt intervjua sex olika 

lärare med mångårig erfarenhet, varierande bakgrund och utbildning. Jag har inte ansett det 

betydelsefullt att ta hänsyn till hur de olika lärarnas klasser varit sammansatta, med avseende 

på ålder eller kön, beroende på att det är lärarnas individanpassade arbetssätt jag är intresserad 

av. Valet föll på tre förskollärare med erfarenhet från förskoleklass samt tre lågstadielärare 

med erfarenhet från år 1. Jag har i urvalet nyttjat mina kontakter i arbetslivet samt personliga 

kontakter i två av fallen. Samtliga av de sex lärarna har gått den gamla utbildningen och är 

förskollärare och lågstadielärare. De olika lärarna representerar tre olika skolområden inom en 

och samma kommun. Inom varje skolområde var det enbart en skola som var representerad. 

Jag ansåg det vara viktigt att flera skolområden var företrädda då det är värdefullt, att öka 

möjligheten att få ta del av olika uppfattningar angående individuellt arbetssätt i matematik. 

Det är lätt att närliggande skolor inom ett skolområde får ett likartat arbetssätt och synsätt som 

kan genomsyra verksamheten. Från skolområde A kommer två lärare och en förskollärare, L1, 

L2 och F1. Skolområdet har ca 320 elever från år F – 6 och skolan är belägen inom ett 

villaområde. Från skolområde B kommer två förskollärare, F2 och F3 och området har ca 130 

elever från F – 5 och skolan är belägen i ett område med flerfamiljshus. Slutligen från område 

C kommer en lärare, L3, där ca 180 elever går i skola från F – år 5. Berörd skola har ett 

upptagningsområde där det förekommer både flerfamiljshus, villor och landsbygd.   

De olika lärarna kommer i fortsättningsvis i texten även att benämnas L1, F1 o.s.v. där L står 

för lågstadielärare och F står för förskollärare. 



 22 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Jag har, som tidigare nämnts, valt att göra kvalitativa intervjuer. Jag tog kontakt med de 

tilltänkta respondenterna personligt i fyra fall, de två andra personerna fick jag kontakt med 

genom en förfrågan via e-mail. Jag fick från allra första början ett positivt bemötande av alla 

de tillfrågade lärarna, vilket kändes bra och lite förvånande. Min erfarenhet sedan tidigare är 

att det kan vara svårt att finna personer som är villiga att ställa upp på intervjuer. Svårigheten 

blev istället att hitta tillfällen att kunna genomföra intervjuerna. Alla inblandade var inbokade 

på flertalet av de eftermiddagar som fanns till förfogande inom ett, för mig, rimligt 

tidsintervall på två till tre veckor. Efter visst letande i våra almanackor lyckades vi komma 

överens om tider och platser. Intervjuerna av lärare L1, L2, F1, F2 och F3 genomfördes på 

deras respektive skolor. Utfrågningen av lärare L6 genomfördes i lärarens hem men för övrigt 

under likartade förhållande som de tidigare intervjuerna.  

 

Samtliga intervjufrågor med följdfrågor, se bilaga 1. 

 

3.3 Procedur 

Intervjuerna valde jag att utforma som strukturerade samtal vilket jag uppfattade kändes 

bekvämt och avspänt för både mig själv och respondenterna. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av MP3 spelare med en inbyggd mikrofon, vilket jag tyckte var minst störande. Inför 

varje intervju valde jag att i förväg lämna ut frågorna så att respondenterna var förberedda på 

vad intervjun skulle handla om. Intervjufrågorna lämnades ut dagen innan det överenskomna 

intervjutillfället. Jag anser att intervjuerna fick bättre kvalitet och svaren på mina 

frågeställningar blev mera genomtänkta genom detta förfaringssätt. Vid en allmän förfrågan 

tyckte de svarande själva att det kändes bra att få frågorna i förväg. Respondenten och jag har 

suttit i ett enskilt rum vid intervjutillfällena i ett försök att minska risken för störning . Vid ett 

intervjutillfälle förekom dock vissa störningsmoment, se avsnitt 3.4.  

 

Varje intervjutillfälle inledde jag med en kort resumé av min utbildning och anledningen till 

att jag gör denna intervju. Jag klargjorde tydligt att svaren på frågorna skulle komma att 

behandlas konfidentiellt och enbart i studiesyfte. Jag valde att för respondenterna läsa några 

rader ur Lpo 94, avsnitten där individanpassning poängteras, se avsnitt 2.2. Orsaken till det 

var att jag ville förvissa mig om att den delen av läroplanens innehåll skulle vara aktuell för 
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respondenterna. Efter det påbörjades själva utfrågningen med en allmän del då jag tog reda på 

respondentens ålder, utbildning samt antal år i yrket. Jag fortsatte därefter med de sex 

intervjufrågorna, se bilaga 1. De inspelade intervjuerna har tagit mellan 45 och 63 minuter. 

 

3.4 Reliabilitet  

Jag anser att reliabiliteten på mina intervjufrågor i undersökningen varit god. Det antagandet 

grundar jag på att frågorna fungerade bra under intervjuerna och att jag fick de svar som 

generellt sett kan antas vara relevanta. Respondenterna ansåg också frågorna vara intressanta, 

betydelsefulla och för sammanhanget lämpliga. Det som jag upptäckte under intervjuerna var 

att några av svaren på de olika frågorna gärna gick in i varandra. Vid två tillfällen besvarades 

flera frågor samtidigt, svaren gick mer in i varandra än vad jag hade förväntat mig. Jag åsyftar 

här fråga nummer 2 och 3 samt frågorna 4 och 5 och jag anser inte att det i sig har någon 

betydelse för resultatet då frågorna är besvarade på ett korrekt sätt, se bilaga 1. 

 

Olika ”modeller” för individanpassning, se avsnitt 2.4.1, förstod jag var ett begrepp som inte 

används i vardagen av lärarna vilket ledde till att jag fick förklara de olika benämningarna 

såsom hastighetsindividualisering, nivågruppering m.m. Alla visste om olika sätt att 

individualisera men hade inga ord för själva handlingarna utan beskrev tillvägagångssättet i 

stället. Kommentarer liknande ”jaha, är det så det heter” användes flera gånger.  

 

Jag spelade in intervjuerna på en MP3 spelare vilket underlättade samtalet under intervjun. 

Som intervjuare är det lätt att vara aktiv och delta, att ställa följdfrågor m.m. när man inte 

behöver koncentrera sig på att skriva. Ett mycket bra tillvägagångssätt. Jag använde mig 

också av en MP3 spelare med inbyggd mikrofon vilket jag anser gjorde intervjusituationen 

mera avslappnad än om en lös mikrofon hade använts. Jag fick också den uppfattningen att 

även respondenterna fann intervjusituationen avspänd och att de gav ärliga och sanningsenliga 

svar på mina frågeställningar. Det är bra att kunna lyssna på intervjun flera gånger vid 

renskrivandet senare så att svaren uppfattas i sitt sammanhang på avsett sätt; att kunna ta 

hänsyn till pauseringar och tonfall (Johansson, Svedner, 2004) 

 

Intervjuerna har också genomförts i enskilda, ostörda rum med endast respondent och 

intervjuare närvarande. Vid en av intervjuerna blev vi likafullt avbrutna av ett telefonsamtal 

på respondentens mobiltelefon och av elever som störde i ett angränsande rum. Problemet 
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med störande elever var lätt avhjälpt då de efter uppmaning från respondenten fick byta rum. 

Respondenten hade också innan intervjun meddelat att mobilen var påslagen p.g.a. att ett 

viktigt samtal väntades. Jag anser dock att inget av de nämnda störningsmomenten hade 

någon betydelse för hur intervjun fortskred.  

 

Eftersom förutsättningarna i stort var likartade för mina sex intervjuer anser jag att 

reliabiliteten vara mycket god för min undersökning.  

 

3.5 Validitet  

Validiteten på min undersökning anser jag varit god. Jag valde att göra strukturerade, 

kvalitativa intervjuer av den anledningen att jag anser det tillvägagångssättet ger mera 

uttömmande svar jämfört med t.ex. enkäter. Intervjuer öppnar också möjligheten att ställa 

följdfrågor och av respondenten få mera ingående förklaringar till svaren. En möjlighet som 

ger ett markant ökat djup åt den empiriska undersökningen. Jag anser att mina intervjufrågor 

gav svar på de frågor som jag ställde inledningsvis och mätte det jag avsåg att undersöka.  

 

Respondenterna kom från tre olika skolområden vilket jag anser positivt då det, enligt min 

erfarenhet, lätt uppstår generella likartade undervisningsmetoder på en och samma skola eller 

område. Risker som kan uppstå med kvalitativa intervjuer är att jag som intervjuare kan 

påverka svaranden med mitt kroppsspråk, gester och tonfall (Winter, 2005). Jag har varit 

medveten om de riskerna och försökt att vara så neutral som möjligt. 

 

Innan respektive intervju startade klargjorde jag för respondenterna att benämningen 

”individanpassad undervisning” användes synonymt med begreppet ”individualisering” i 

mina frågeställningar. Detta för att förhindra olika personliga tolkningar av centrala och 

viktiga begrepp.   

 

Underlaget i undersökningen är sex intervjuer och det är egentligen svagheten i 

undersökningen, då det kommer till möjligheten att kunna dra generella slutsatser av empirin.  
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3.6 Reflektion 

Avsikten med denna undersökning var att se om och hur ett individanpassat arbetssätt 

användes och påverkade undervisningen i vardagen. Om man ska kunna dra korrekta, 

generella slutsatser av min analys så behövs det egentligen ett större underlag. Tyvärr var 

detta inte möjligt av olika skäl som tidsbrist och ett allmänt begränsat omfång av min studie.  

 

En reflektion är att det gick förhållandevis lätt att få lärare att ställa upp för en intervju. Jag 

tillfrågade sex personer och fick positivt gensvar i samtliga fall. Ett konstaterande var att 

intervjuerna låg rätt i tiden då ingen av lärarna ännu hade börjat med sina utvecklingssamtal 

eftermiddagstid. Tidsbristen hos respondenterna hade antagligen varit större om jag väntat 

några veckor med mina förfrågningar. Från början hade jag trott att intervjuerna skulle ta ca 

30 minuter att genomföra men de tog betydligt längre tid i anspråk. Det var inga problem att 

få lärarna att förmedla sina tankar och åsikter.  

 

Under första intervjun upptäckte jag att två av frågorna gärna besvarades även om enbart den 

ena frågan var ställd. Detta upprepades vid två av frågorna och ledde till att jag i min 

redovisning av empirin drog ihop frågorna till fyra istället för sex. Med facit i hand hade det 

varit klokt att göra en provintervju före första riktiga tillfället. Detta hanns tyvärr inte med då 

första intervjun bestämdes hastigt och med mycket kort varsel. Jag anser ändå att det inte hade 

någon betydelse för resultatet i sig, utan svaren blev de samma men inte i tänkt ordning. En 

svårighet med att intervjua upptäckte jag var att det är lätt att ”det ena ger det andra” och att 

diskussionen kommer in på, för sammanhanget, irrelevanta fakta. Intervjuerna behövde styras 

upp emellanåt vid samtliga intervjutillfällen. Svårt är också att inte förmedla sina egna åsikter 

om ämnet utan att vara så neutral som möjligt. Det är även lättare att som frågeställare vara 

neutral om respondenten inte är en bekant person från början.       
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4. Resultat   

Jag har valt att redovisa min undersökning genom att skriva intervjufrågorna och sedan 

sammanfatta svaren från de olika pedagogerna. Svaren har jag även valt att kategorisera i två 

grupper; förskollärare och lågstadielärare för att underlätta jämförelsen. Eftersom jag under 

intervjuerna kom underfund med att vissa av frågornas svar gick in i varandra har jag, som 

tidigare omtalat, valt att skriva ihop några av frågeställningarna. Jag hade från början sex 

frågor men har av nämnda skäl skrivit ihop dem till fyra.  

 

I undersökningen deltog sex lärare, tre lågstadielärare och tre förskollärare. Alla hade för sin 

yrkesuppgift adekvat utbildning och har gått fyra till fem terminer på universitet/högskola. 

Endast en av respondenterna, F2, har inom sitt yrke, gått någon ytterligare, kompletterande 

utbildning på universitetsnivå. Den läraren har valt att studera Specialpedagogik 10p, 

Grundläggande läs- och skrivinlärning 5p, Lek och lär i förskoleklass 5p samt 20p Kreativ 

matematik.   

 
Lärare, L1, är lågstadielärare, 55 år med 33 år i yrket.    L1, L2 och F1 är från samma skola 
Lärare, L2, är lågstadielärare, 64 år med 42 år i yrket. 
Lärare, F1, är förskollärare,    48 år med 29 år i yrket.       
 
Lärare, F2, är förskollärare,   48 år med 25 år i yrket.      F2 och F3 är från samma skola  
Lärare, F3, är förskollärare,   31 år med 11 år i yrket  
 
Lärare, L3, är lågstadielärare, 51 år med 31 år i yrket.     
 

4.1 Intervjufrågor 

Jag har valt att skriva frågeställningarna och därefter sammanfatta de sex respondenternas 

svar. För att ytterligare förenkla sammanställningen och göra den mera överskådlig har jag 

grupperat svaren från förskollärarna för sig och svaren från lågstadielärarna för sig. Efter 

varje fråga har jag skrivit ner de underrubriker/ följdfrågor som jag styrde upp intervjuerna 

med och de är markerade med punkt i början. 

 

4.1.1 Hur ser din matematikundervisning ut i stora drag och varför har du valt 

denna form av undervisning? 

• Genomgångar, praktik – teori, läromedel m.m. 
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• Har du ändrat målsättning/inriktning på din undervisning under de år du yrkesarbetat?  

• Varför eller varför inte? 

 

Svar från lärarna i förskoleklasserna: 

F1 har alltid gemensamma genomgångar på samlingen, utan att eleverna vet att det är matte 

egentligen. Betonar det viktiga i att ta till vara på vardagsmatten, t.ex. datum, dag och 

elevantal. Har inga mattelektioner som så utan matematiken sker på ”fritt val”, då eleven får 

välja arbete. F1 använder ingen mattebok utan ett tillverkat material, en s.k. matteväg, som 

redan fanns när vederbörande kom till skolan och har endast ändrat det partiellt efter egen 

erfarenhet och kunskap. Mattevägen är ett arbetsschema som innehåller olika moment som 

barnen gör i sin egen takt och på förskolenivå. Det kan vara spel, pussel, bygga med 

kaplastavar, bygga med lego eller olika matteblad s.k. papper och pennaövning. Ett bra 

arbetssätt för introduktion av matematiken och för att göra eleverna nyfikna på matte. 

Inriktningen på undervisningen tycker F1 ändras hela tiden, en ständig process. Under åren 

har det svängt till ännu mera praktiska moment som eleverna gillar och lär sig bäst på, enligt 

F1.  

 

F2 betonar också vardagsmatematikens betydelse och drar nytta av och använder den i sin 

undervisning. Enligt F2 är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt räknar och bedömer saker 

i en massa olika sammanhang. F2 har strukturerade matteaktiviteter två intilliggande dagar i 

veckan med ett morgonpass respektive dag. Tanken med det är att dag 1 prövas det som ska 

gås igenom laborativt och dag 2 sker den mera teoretiska genom gången.  På höstterminen i 

förskoleklassen använder sig F2 av praktisk matte och kopieringsunderlag och på vårterminen 

får eleverna arbetsböcker. De böckerna använder de på en tid som är fri, d.v.s. eleverna väljer 

själva när de vill jobba med matteboken. Boken används inte på de två styrda mattepassen i 

veckan. F2s inställning har förändrats mycket under åren och framför allt efter genomgången 

kurs på universitetet, ”Kreativ matematik”, där vikten av att stanna kvar i det mest 

grundläggande betonas och att inte gå för fort fram. Kunskapen måste enligt F2 vara 

ordentligt befäst innan nästa moment tar vid.  

 

F3 har valt praktisk matte som utgångsläge för undervisningen. Barn lär på många olika sätt 

och F3 har verkligen försökt att bevara förskoletänket. Jobbar mycket med färger, former 

begrepp och mattesagor. Förskolläraren utgår från ett läromedel och gör därefter praktiska 

övningar blandat med kopieringsunderlag. Tar alltid tillvara på vardagsmatten som är 
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betydelsefull för förskolebarnen. Målsättningen med undervisningen har verkligen ändrats de 

senaste åren i takt med alla diskussioner om den tidiga matematikens betydelse. F3s 

erfarenhet är att ju mera man arbetar praktiskt och på olika ”sätt” desto bättre för barnens 

inlärningsmöjligheter.  

 

Svar från lärarna i år 1: 

L1 har alltid gemensamma genomgångar som styrs av var de främsta eleverna befinner sig i 

läromedlet. Orsaken till detta förfaringssätt är att de elever som inte är främst i matteboken 

behöver få höra allt två gånger eller mer. Det sker alltså flera genomgångar med samma 

innehåll men bara en i helgrupp, resterande sker individuellt. L1 tycker det är svårt att 

individanpassa undervisningen i just matte då det krävs många genomgångar och mycket prat 

för att befästa allas kunskap. Eleverna lär sig mycket av matteprat, av att få ta del av andras 

tankar och strategier. L1s undervisning har ändrat sig under åren beroende på ökade 

erfarenheter och även nya rön som kommer fram. Undervisning är en ständigt pågående 

process som ändras hela tiden. Matteboken är ett utgångsläge, en stomme och L1 varvar sedan 

matteboken med ett arbetsschema s.k. matteväg där det ingår praktiska övningar, spel, pussel 

m.m. Det arbetsschemat utarbetades efter att L1 gått en kurs i matematik för ca 10 år sedan. 

Genom den här undervisningsmetoden tycker L1 att eleverna lär sig bäst och att 

arbetssituationen är dräglig för läraren. 

 

L2 har efter mycket funderande valt att inte ha något läromedel i sin undervisning. Läraren 

anser sig ha stor nytta av att förskoleklassen jobbar på ett medvetet sätt. Mycket av det som 

finns i de första matteböckerna har eleverna redan gjort när de kommer till ”ettan”. Eleverna 

har alltså ingen mattebok då den anses som både dyr och ”onödig”. L2 anser att det finns så 

många olika sätt att befästa elevernas kunskap på utan att arbeta i en bok. Det har fungerat bra 

men kräver mycket jobb att arbeta fram det arbetsschema som eleverna har. Schemat kallas 

matteväg och grunden till den lades efter en fortbildningskurs i matte för ett tiotal år sedan. På 

mattevägen, som är en inrutad slingrig väg, ingår det praktiska övningar blandat med teori i en 

noga avvägd blandning. Det är viktigt att lära eleverna att det är bra och lärorikt att arbeta 

med olika praktiska material. Denna typ av undervisning innebär att eleverna har möjlighet att 

röra sig fritt i klassrummet vilket gynnar de elever som har svårt att sitta stilla. L2 har ibland 

gemensamma genomgångar i helklass där alla elever deltar och många gånger görs då hela 

moment tillsammans och stryks sedan på mattevägen för alla. 
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L3 har kursplanen i matematik som ett utgångsläge för undervisningen och bryter sedan ner 

den till delmål. Varje elev har också tydliga terminsmål som sätts i samråd på 

utvecklingssamtalet. Undervisningen består av gemensamma genomgångar i storgrupp 

(blandade åldrar) och även i åldershomogena grupper. Genomgångarna sker då de vidrör 

ämnen eller områden som berör alla. L3 har alltid en strävan att arbeta med problemlösning 

och praktisk matte. Undervisningen utgår från ett läromedel och varje elev har en egen 

mattebok som den arbetar med, i sin egen takt. Vissa avsnitt i läromedlet stryks och ibland 

behövs det ytterligare tilläggsövningar för att befästa kunskapen. Det finns också god tillgång 

på annat material såsom spel, pussel, böcker och laborativa underlag för inlärning. Inget 

specifikt arbetsschema används i undervisningen.  

 

 

4.1.2. Vad betyder begreppet ”individanpassad undervisning” för dig och hur 

individanpassar du din matematikundervisning? 

• Vilka olika typer av individualisering känner du till och tror du att den benämningen 
betyder samma sak för dina kollegor i arbetslaget?  

 
• Vilka modeller använder du dig ev. av för att individualisera och varför? 

 

Svar från lärarna i förskoleklasserna: 

F1 anser att begreppet ”individanpassad undervisning” betyder att eleverna får jobba med det 

de vill och i sin egen takt. Bra att eleverna i förskoleklassen inte jobbar med matte samtidigt 

då det möjliggör att varje elev får den hjälp den behöver. De andra i klassen har då fri lek och 

F1 anser sig då kunna hjälpa de som behöver genomgångar på mattevägen. Alla genomgångar 

sker då individuellt och allt på arbetsschemat, mattevägen, gås igenom separat med varje elev 

där den befinner sig. Förskolläraren har inga genensamma genomgångar utifrån 

arbetsschemat. Vissa moment hoppas också över av en del elever om kunskapen redan är 

befäst. Allt arbete sker sedan individuellt och i var och ens takt och efter varje genomfört 

moment ska det kollas av med en ”fröken”. Det finns sedan fyra olika mattevägar med 

varierad svårighetsgrad. De olika mattevägarna bygger på varandra och varje väg finns i ett 

utförande. F1 tror inte att individanpassning betyder lika för alla i arbetslaget men de har inte 

pratat så mycket om det och vet egentligen hur det förhåller sig. 

 

F2 menar att individanpassning är när eleverna har en gemensam bok som de arbetar med i 

sin egen takt. Barn som har särskilda svårigheter eller styrkor behöver dock ett annat, 
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kompletterande material. Vad som egentligen är individualisering är nog inte arbetslaget 

överens om men F2 vet inte säkert då det inte diskuterats ordentligt. F2 tror dock att de flesta 

lärare själva hävdar att de har en individuell undervisning. Själv individualiserar F2 genom att 

jobba utifrån barnens villkor och försöker variera undervisningen så att alla ska ha möjlighet 

att förstå, hitta det sätt som den lär sig bäst på. Läromedlet får inte vara det enda styrande utan 

elevens intresse har stor betydelse.  

 

F3 anser att undervisningen är individanpassad när man ser till elevens färdigheter, vad har 

just den eleven med sig i bagaget? Vilka intressen finns hos eleven och vad visar eleven 

engagemang för? Det gäller att nyttja intressen och plocka in det i undervisningen. Viktigt är 

att barnen får arbeta i sin egen takt och inte gå för fort fram. F3 försöker att variera sin 

undervisning mycket, blanda teori, praktiska lekar och andra upptäcktsfärder i mattevärlden. 

Utgår ofta från barnets/barnens intressen. 

 

Svar från lärarna i år 1: 

L1 säger att det betyder att all undervisning måste anpassas efter varje elev, det är det enda 

sätt som undervisning kan och ska bedrivas på. L1 har god praktisk kunskap och kan lätt 

beskriva flera av de olika organisationsmodellerna. L1 tror dock inte att individualisering har 

samma betydelse för alla kollegor i arbetslaget. Det är oftast en svaghet då det försvårar ett 

samarbete. L1 använder sig av gruppindividualisering. De som inte deltar i en genomgång 

måste under tiden ha en självgående, meningsfull sysselsättning. Det är det svåraste!   

Matteboken är stommen i undervisningen men bara ett utgångsläge. L1 stryker vissa sidor för 

alla, vissa för en del beroende på individ och behov. L1 har även individuella arbetsscheman, 

en matteväg, som eleverna arbetar efter. Eftersom undervisningen är individanpassad finns det 

flera olika mattevägar med olika svårighetsgrad. Tre till fem olika brukar L1 ha på gång 

samtidigt i klassen, ibland fler beroende på elevunderlaget. För ca 15 år sedan fanns det bara 

hastighetsindividualisering som individanpassning. Det var det enda som gällde. Sedan blev 

det en explosion av annat material som spel, pussel och datorprogram. 

 

L2 har uppfattningen att individanpassad undervisning betyder att varje elev får jobba utifrån 

kunskapsnivå, intresse och i sin egen takt. L2 anser det dock helt omöjligt att ha ett helt 

individuellt arbetssätt. Helt enkelt en utopi men det gäller att ha en strävan att möta alla på rätt 

nivå. Det finns en klick i mitten som är likartad i sin kunskap och utveckling. Hastighet är en 

typ av individualisering och självklart även elevens kunskapsnivå. L2 har i utgångsläget 
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samma matteväg för alla elever men alla gör inte allt och vissa behöver ha tillägg för att 

befästa sin kunskap. Om åsikterna är olika i arbetslaget har L2 ingen kunskap om då det aldrig 

har diskuterats.  

 

L3 menar att det betyder att man försöker möta varje elev där det befinner sig i utvecklingen. 

Hjälpa barnet hitta sin egen lärmetod och använda individuella passande tankemodeller. Olika 

material passar också olika barn bra eller dåligt. Det gäller att leta fram det som passar just det 

barnet. Eleven måste enligt lågstadielärare 3 få känna sig trygg med sitt arbetssätt och 

material likväl som med olika personal. Barnet måste känna trygghet med de vuxna runt 

omkring sig och det är därför viktigt att arbetslaget jobbar bra tillsammans och på en likartad 

grund. Bra om olika pedagoger kan hjälpa varandra för att möjliggöra ett mera individuellt 

arbetssätt. Det är en förutsättning för ett lyckat resultat.  

 

4.1.3 Vilka ev. fördelar respektive nackdelar ser du med ett individanpassat 

arbetssätt? 

• För eleven? 
• För läraren?  
 

Svar från lärarna i förskoleklasserna: 

F1 anser att för elevens del finns det enbart fördelar, kan inte komma på något som skulle 

kunna vara negativt. För läraren är det bra att ha koll på vad varje elev kan eftersom varje 

moment gås igenom individuellt, vad som gjorts och om kunskapen är befäst. Ett arbetssätt 

som fungerar i förskoleklassen men kanske inte i år 1? En nackdel för både elev och lärare är 

att det kanske är krångligt och tidskrävande innan arbetssättet med ”matteväg” är inkört. Det 

är dock tveklöst värt mödan. Annars finns det bara fördelar för eleven men för läraren gäller 

det att inte missa något i uppföljningen då arbetssättet är så fritt. Du får inte släppa taget utan 

måste ständigt ha koll på elevernas kunskap.   

 

F2 kan för eleven egentligen bara se fördelar om arbetssättet fungerar och alla får den hjälp de 

behöver oavsett nivå. För läraren är det en fördel då det ger större möjlighet att följa varje 

elevs utveckling och sätta in optimala insatser.  Det enda negativa F2 kan komma på är att om 

alla jobbar med olika moment så kan det minska tillfällena till gemensamma matematiska 

diskussioner. För förskolläraren är ett individuellt arbetssätt mycket tidskrävande. Det anser 
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F2 begränsar och tror att egentligen skulle de flesta lärare vilja individanpassa mer än vad de 

gör idag.  

 

F3 anser att fördelen för eleverna är att de får chansen att utvecklas på ett lustfyllt sätt, känna 

sig sedda och bli bekräftade. Läraren blir enligt F3 stärkt i sin yrkesroll och arbetet känns 

meningsfullt och berikande för alla. En nackdel för eleverna kan vara att de inte känner sig 

trygga i sin egen uppfattning om hur och vad de egentligen ska välja om det är för fritt. Andra 

barns påverkan kan kanske komma att styra. För lärarens del krävs det mer tid till planering 

och organisation samt att vara lyhörd för elevernas signaler.  

 

Svar från lärarna i år 1: 

Enligt L1 finns det bara fördelar för eleven och det enda arbetssätt som fungerar. Det finns 

inga andra alternativ då alla elever är olika och lär sig på olika sätt och i varierande hastighet. 

Det är ett förlegat arbetssätt att tro att alla elever lär på samma sätt och i samma hastighet. För 

lågstadieläraren är fördelarna, enligt L1, att det ger en god möjlighet att ha kontroll på alla 

elevers individuella kunskap och behov. För eleven finns det enligt L1 inga nackdelar. För 

lågstadieläraren är det den ökade arbetsbelastningen med många olika planeringar och olika 

moment som ska förberedas. Du måste vara bra på att ha många bollar i luften samtidigt! 

 

L2 anser att för eleverna är det enbart fördelar och det enda arbetssätt som kan gälla. Minskar 

även risken för tävling när alla elever jobbar med sitt. Det är dock ett jättejobb för 

lågstadieläraren med många olika planeringsmoment. Naturligtvis är det värt mödan i 

slutändan. En nackdel med arbetssättet som L2 bedriver kan vara att eleven saknar en 

mattebok, de hade förväntningar på det när de kom till skolan. Fördelen med ett 

individanpassat arbetsschema, med varierat arbetssätt, är även att du får en normal rörelse i 

klassrummet. 

 

L3 menar att det arbetssättet är tillrättalagt för den enskilde eleven och eleven känner sig då 

följaktligen nöjd och arbetar och tar in kunskap på ett bättre sätt. För lågstadielärarens del är 

det bra att ha en god kontroll på vad varje elev kan och behöver, vilket skapar ett bra 

arbetsklimat för alla. Det kräver ett gott samarbete i arbetslaget och det är positivt att ha i 

många andra avseenden också. Negativt kan vara att eleven måste klara sig själv ibland då det 

tar tid att hjälpa alla elever som befinner sig på olika nivåer. Annars tror L3 inte att det finns 

några nackdelar för barnet. För läraren krävs det dock mycket planerande, organiserande och 
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flexibilitet inte minst alla vuxna emellan. Det kan vara frustrerande att alltid känna pressen att 

hinna med alla och envar. Många olika moment och arbetsmaterial ska falla på plats samtidigt 

för de olika individuella behoven.  

 

4.1.4. Läroplanen förordar ett individanpassat arbetssätt. Vill du förändra något 

i organisationen/ arbetsmiljön som gör det enklare att följa styrdokumenten?   

• Skolan/skolledning? 
• Kollegor/arbetslag? 
• Läromedlen? 
• Annat? 

 
 
Svar från lärarna i förskoleklasserna: 

F1 tycker att färre elever i grupperna och högre personaltäthet är ett måste för att kunna leva 

upp till läroplanen. Stora grupper är ett hot mot undervisningen och det individanpassade 

arbetssättet. Viktigt att olika personalgrupper arbetar ihop sig och att alla ska räknas med i 

organisationen. Lätt att ”skolan” är det som är viktigt och alltid ska dominera. Skolledningen 

och specialpedagog har ett ansvar när det gäller resursfördelning så att inte allt läggs på 

arbetslaget. Det kan i så fall leda till ständiga diskussioner och meningsskiljaktigheter bland 

kollegor som ställs mot varandra. 

 

F2 tycker frågan är svår och menar att en individanpassning är lättare att genomföra om man 

arbetar mera integrerat mellan olika åldrar. I nuläget är det en ständig tidsbrist som råder och 

F2 anser att det skulle behövas mera tid till samplanering och kommunikation mellan 

kollegor. Till att börja med måste vi ju också komma överens om vad ett individanpassat 

arbetssätt egentligen är? Det anser F2 vara en bra och viktig början.   

 

F3 anser det viktigt att som utgångsläge utarbeta en samsyn på individanpassad undervisning. 

Det måste ges tid till sådana diskussioner mellan kollegor för det är verkligen tidskrävande. 

Den enskilde lärarens inställning har en stor betydelse för hur undervisningen bedrivs. 

Läromedlet tillverkar F3 och hennes kollegor till största delen själva så visst finns ett 

utvecklingsbehov i samband med det.  
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Svar från lärarna i år 1: 

L1 anser det viktigt att skolledningen tar sitt ansvar för att ge bra förutsättningar för 

individanpassning med hänsyn taget till personal och klasstorlek. Materialet och läromedlen 

har stor betydelse och är i nuläget inte alltid gjort för olika sorters elever, finns inte i flera 

olika varianter. Det gäller för lågstadieläraren att välja läromedel noga så skolan kan skapa 

optimala inlärningssituationer för våra elever. Det får inte handla om ekonomi som styr utan 

om pedagogiska tankar när personalen på skolan planerar och organiserar. Bra är att jobba 

ihop sig i arbetslaget, få tid till att jobba ihop sig i tankesättet runt elevernas inlärning. 

 

L2 vill ändra på resursfördelningen som måste bli större och på att det satsas på ett färre 

elevantal i klasserna. I nuläget är det en ständig tidsbrist och ingen bra fysisk miljö med för 

trånga lokaler. De som jobbar på skolan behöver prata sig samman och hjälpa varandra bättre 

för att underlätta undervisningen och planeringen. Läromedlen tycker L2 är dåligt anpassade 

efter olika behov. Det finns mest för ”duktiga” elever men för de som behöver mera träning 

får man göra eget material.  

 

L3 anser att det gäller många gånger att hitta lösningar i organisationen, i arbetslaget för att 

kunna se till varje elevs enskilda behov. Ett bra arbetssätt måste få växa fram ur det 

vardagliga arbetet, behoven måste komma utifrån barngruppen. Det gäller att se till helheten 

och inte bara kunskapsbiten hos eleven. Skolledningen har självklart också ett stort ansvar när 

det gäller att skapa en lärande organisation.   
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5. Diskussion 

Diskussionen inleds med att sammanfatta resultaten och att söka mönster och samband i det 

empiriska materialet. Därefter, i avsnitt 5.2 - 5.5, diskuteras resultatet i relation till 

litteraturgenomgång och egna erfarenheter.  

 

5.1 Sammanfattning och analys av resultaten 

Det finns en strävan efter ett så individanpassat arbetssätt som möjligt hos alla lärarna. Alla är 

överens om att det är det arbetssätt som ska genomsyra undervisningen. Flera av lärarna går 

så långt som att säga att det är det enda arbetssätt som är möjligt för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Lärarna individanpassar på något olika sätt men en viss 

hastighets - och kunskapsindividualisering finns som ett gemensamt drag hos samtliga. 

Kunskapsindividualiseringen leder ofta till en nivågruppering där eleverna delas in i grupper 

beroende på kunskapsnivå. Nivågruppering förkommer bara hos lågstadielärarna. I 

förskoleklasserna betonas en kognitiv intresseindividualisering där elevens mognad och egen 

vilja till kunskapssökande ges stor betydelse. Förskollärarna har ett mycket konkret och 

vardagligt synsätt på matematiken och alla tre betonar tydligt att de drar nytta av just 

vardagsmatematiken i sin undervisning. Det synsättet betonas, men inte lika tydligt, även hos 

de lärare som arbetar i år 1. Alla lärarna använder sig av olika och varierande metoder för att 

individualisera, se avsnitt 2.4.1, och det sker efter eget tycke, egen erfarenhet och 

barngruppens sammansättning i ett avvägt samspel.   

 

En av lågstadielärarna skiljer sig också från de två andra då den inte använder sig av någon 

lärobok i undervisningen utan endast av ett egentillverkat arbetsschema. Den läraren har dock 

olika läromedel och böcker som grund när arbetsschemat utformas. För de två andra har 

läroboken en viktig och central roll i upplägget av undervisningen. Förskollärarna är här 

mindre eller helt oberoende av en lärobok då de har mycket praktisk undervisning. Alla sex 

lärarna har gemensamma genomgångar för hela klassen men i olika konstellationer och 

frekvenser. De lärare som arbetar i förskoleklass har en tydligare betoning på 

vardagsmatematiken än de som jobbar i grundskolans första år. Förskollärarna använder sig 

också i något mindre utsträckning av ett bestämt läromedel.  
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Alla lärare ser i princip endast fördelar med ett individanpassat arbetssätt för eleverna och för 

läraren innebär det ett ökat planerande och en något tyngre arbetsbörda. Det sistnämnda 

påståendet poängteras i större utsträckning hos lågstadielärarna men slutsatsen blir dock att 

fördelarna överväger nackdelarna för alla inblandade. Lärarna efterlyser färre antal elever i 

sina respektive grupper samt en ökad resursfördelning, det är gemensamt för båda 

kategorierna av lärare. Gemensamt för alla lärarna är också att det eftersöks tid till att ha 

pedagogiska diskussioner med övriga kollegor i arbetslaget. Det anses viktigt att kollegor i 

arbetslaget har en gemensam pedagogisk grund att stå på. 

 

Eftersom underlaget är måttligt är det inte helt tillförlitligt att dra generella slutsatser av min 

undersökning. Med detta i åtanken påvisar empirin att det individanpassade arbetssättet har 

stor genomslagskraft i undervisningen, både i förskoleklasserna och i år 1  

 

5.2 Matematikens betydelse och dagens matematikundervisning  

Matematik är ett nödvändigt redskap som vi måste ha för att fungera i samhället. Många är 

inte medvetna om vardagsmatematikens betydelse. Enligt Malmer (2002) har inte individer 

med problem att läsa, skriva och räkna tilltagit procentuellt sett men följderna av deras 

svårigheter medför nu för tiden ett betydligt besvärligare läge i samband med teknikens 

framfart. Den slutsatsen finner jag helt logisk och rimlig och väl värd att beakta från skolans 

sida. Verkligheten måste få göra sitt intrång på våra skolor. Vi som arbetar inom skolan kan 

inte förändra omvärlden utan enbart ta hänsyn till den och ständigt vara beredda att ta in den i 

vår undervisning. I ett föränderligt samhälle måste matematikutbildningen i skolsystemet 

förbättra kompetenserna som behövs för framtiden (Malmer, 2002).  

 

Vad är egentligen matematik och hur lär sig olika barn matematikens grunder på bästa sätt? 

Synsättet att matematik är så mycket mera än siffror och diagram har fått genomslagskraft hos 

lärarna som undervisar i de lägre åldrarna. Matematikundervisningen för de yngre eleverna, F 

och år 1, genomsyras av ett konkret, praktiskt och individuellt arbetssätt. Detta i större 

utsträckning än vad jag hade förväntat mig. En gemensam nämnare för alla lärarna är att de 

betonar vikten av att konkretisera och individualisera, samtidigt som alla i sin undervisning 

har gemensamma genomgångar där alla elever deltar. Ett arbetssätt som väl stämmer överens 

med den pedagogik som kursplanen i matematik förordar (Skolverket, 2006). 
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Det är ingen av lärarna som kommenterar matematikkunskapens betydelse för det kommande 

yrkeslivet eller för att kunna leva i vardagen som vuxen. Vi berör elevens vardag mera i nuet, 

hur det är på skolan och undervisningens påverkan av självförtroendet till den matematiska 

inlärningen. Ingen av mina frågeställningar berör heller direkt framtiden men tanken hos 

lärarna om den, hade i sammanhanget varit lämplig likväl.   

 

Innan undersökningen var mina förväntningar att lärarna i år 1 hade delvis ett annat tänkesätt, 

mera individuellt och strukturerat, än vad förskollärarna hade. En uppfattning som skulle visa 

sig vara helt felaktig. I initialskedet av mitt arbete hade jag t.o.m. funderingar på att enbart 

rikta in mig på undervisningen i år 1 och inte vidröra undervisningen i förskoleklasserna, just 

av den anledningen. Det bedrivs emellertid en mycket målmedveten, individanpassad 

undervisning i förskoleklasserna, en undervisning där vardagsmatematiken tydligt betonas. 

Förskollärarna använder sig av konkreta, vardagliga situationer och ”leker in” undervisningen 

på ett utmärkt sätt. En kritiker, förskoleminister Lena Hallengren, anser att det är för mycket 

”skola” i förskoleklasserna och följaktligen då även inom matematikundervisningen (Svenska 

Dagbladet, 2006). Självklart är en gränsdragning svår att leta sig fram till och det gäller för 

förskollärarna att hitta en bra balans i sin kunskapsförmedling. När man studerar min empiri 

råder det inte något stort bekymmer med det. Jag förmodar emellertid att förskoleminister 

Hallengren har god grund för sin kritik så frågan är angelägen att ta upp till diskussion. Det 

gäller att vara medveten om ”faran” och ha det med i tankebanorna vid planeringen av 

undervisningen. Det är lätt att bli kluven i frågan och visst ligger det en del i vad Jan 

Björklund, från riksdagens arbetsgrupp för utbildningsfrågor, anser: 

 

Det är väl inget problem att ungarna lär sig saker redan i sexårsåldern 

(Svenska Dagbladet, 2006).  

 

Det är många gånger vi vuxna som i vår föreställningsvärld har bestämt åldersindelningen. 

Vilken kunskap ska förknippas med en bestämd ålder och kommer inte all kunskap eleven 

tillgodo? Det rimmar illa med tanken om en individanpassad undervisning. Det som en 5 

åring förstår kanske ett annat jämnårigt barn inte förstår förrän flera år senare. Enligt 

Ljungblad (2001) ser inte alltid verkligheten ut som i teorin. Vem är det egentligen som har 

bestämt vad som ska klaras av vid varje ålder?  
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Läromedlet har inte speciellt stor betydelse för förskolepedagogiken utan praktisk matte råder 

där färger, former, kaplastavar och lego används flitigt. Undervisningen bygger också till stor 

del på individuell frivillighet, är du intresserad tillgodoses det behovet för den enskilde 

eleven. Undantaget är de gemensamma genomgångarna där alla elever deltar. Ett mycket bra 

och lämpligt arbetssätt att ha som grund i förskoleklass.  

 

Det gäller att skapa situationer som främjar barns lärande. Situationer där klimatet är 

tillåtande, där vardagsmatematiken tas till vara på och där varje individ ges möjlighet att söka 

kunskap och lära sig på det sätt som passar bäst (Ahlberg 2002). 

 

För lärarna i år 1 har t.ex. läromedlet olika betydelse för olika lärare. Två av lärarna har 

matteboken som en självklar stomme och den ene av dem har också ett kompletterande 

arbetsschema där det blandas teori och praktik. Den tredje läraren däremot har valt bort 

läromedlet helt och hållet och undervisar utifrån ett egentillverkat arbetsschema, den s.k. 

mattevägen. Intressant att se att det går att klara sig utan en lärobok. Den berörda läraren har 

mycket lång erfarenhet av sitt arbete och det håller jag för sannolikt är ett ”måste” innan man 

vågar sig på att ta detta steg. Läraren själv säger också att det är ett beslut som mognat fram 

under många års tid. Läraren i fråga är på sitt andra läsår utan bok i sin undervisning. Jag 

anser skolan behöver nytänkande och personer som vågar pröva okonventionella metoder. 

Detta för att tillgodose så många elever som möjligt i deras kunskapssökande. 

 

Jag finner det intressant att det enbart är en lärare som nämner kursplanen och har den som 

underlag för innehållet och upplägget i undervisningen. Ingen av de andra tar upp vare sig 

kursplan eller läroplan trots att jag inledde intervjuerna med att läsa utdrag ur läroplanen, 

utdrag som berör individanpassat arbetssätt. Som lärare behöver man bli påmind om vad som 

står i våra styrdokument som ska vara grunden till undervisningens upplägg. Det är viktigt att 

komma ihåg att barns första möte med matematiken är oerhört betydelsefullt och påverkar 

sannolikt framtida förhållningssätt och intresse för matematik (Ahlberg, Bergius m.fl. 2002). 

Lärare för barn i de yngre åldrarna har därför ett stort ansvar i det mötet.  
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5.3 Individanpassad undervisning – betydelsen och användandet i praktiken 

I teorin är det mycket enkelt att undividualisera:  

 

Det är bara att diagnostisera elevernas förkunskaper och sedan anpassa 

undervisningen till varje individs behov (Löwing & Kilborn 2002 s. 124).  

 

I läroplan och kursplan, se avsnitt 2.2, står det helt klart och tydligt att skolan måste stå för ett 

individuellt arbetssätt för att kunna svara upp till de mål som styr. Det förhållningssättet är det 

ingen pedagog som kan bortse ifrån utan ska vara en självklarhet i den dagliga verksamheten, 

vilket också stämmer väl överens med de tankar mina sex respondenter hade om individuellt 

arbetssätt.  

 

Begreppet har sannolikt olika betydelse för olika lärare, ett antagande som jag upptäckt i min 

empiri. Det var ingen av mina respondenter som trodde att begreppet betydde lika för 

kollegorna inom det arbetslag de tillhörde. Det som var mest anmärkningsvärt var dock att det 

var ingen som kunde säga det med säkerhet, frågan hade aldrig diskuterats på ”riktigt” utan 

var och en handlade efter eget bevåg. En synpunkt som kom fram från en lärare var att om 

man frågar runt i ett arbetslag så anser troligen alla enskilda lärare att de har ett 

individanpassat arbetssätt, även om alla gör olika. Med mina ögon sett är det ett något 

bekymmersamt och godtyckligt tillvägagångssätt. Den enskilde pedagogen har alltså stort, 

eller rent av för stort, ansvar för hur undervisningen individanpassas. När man sedan studerar 

skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (2003), förstår man att 

lärarens egna attityder har stor betydelse för undervisningsmetoderna. I rapporten poängteras 

tydligt pedagogens roll för en adekvat undervisning i matematik. Föräldrar och barn sätter 

också stor tilltro till lärarens kunskap (Ahlberg, Bergius m.fl. 2002). Generellt sett betyder 

begreppet individanpassning för mina respondenter att den enskilde eleven får arbeta med det 

den vill, sett till färdigheter och intresse samt även i sin egen takt. Jag tycker mig också se de 

åsikter motsvarande de som Gran (1998) betonar, nämligen vikten av att undervisningen 

bygger på hur läraren utarbetar själva villkoren, arrangera inlärningssituationerna för elevens 

lärande. Det är inte lärarens villkor som ska vara styrande utan elevens behov. Kloka tankar 

som är väl värda att bära med sig. Förskollärarna betonar också tydligast att elevens vilja har 

stor betydelse. En tanke som är ganska självklar från en förskollärare då förskoleklassen inte 

har samma krav på måluppfyllelse som finns i grundskolans år 1. I förskoleklasserna får 
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eleverna i stort sett jobba med det de vill och i sin egen takt, s.k. hastighetsindividualisering se 

avsnitt 2.4.1.  

 

Gemensamt för alla lärarna är att de förbigår vissa uppgifter för eleverna och det kan gälla 

uppgifter i matteboken likaväl som ett moment på ett arbetsschema. Orsaken till att vissa 

moment hoppas över kan vara att just den eleven redan har befäst den kunskapen eller att den 

specifika uppgiften är för svår för tillfället. Olika elever hoppar alltså över olika moment. En 

viss form av nivågruppering eller gruppindividualisering förkommer också, då vanligtvis i år 

1. En individualiseringsmetod som lätt kan dominera enligt Kilborn (1983) och som även 

stämmer överens med Skolverkets rapport (2003). En form av kunskapsindividualisering som 

lever kvar genom flera decennier. Utgångsläget för nivågruppering är då kunnigheten inom 

ämnet. Om det får positiva eller negativa konsekvenser för eleven framgår inte. Jag anser att 

den formen av individualisering bör diskuteras och utvärderas på våra skolor. Hur upplevs 

undervisningen egentligen av den eleven som hamnar i den ”sämsta” gruppen, kanske gång 

efter gång? Ingen av mina respondenter tar upp den problematiken.   

 

Jag erfar att det heller inte generellt sett kan sägas att just ”den” eller ”den” formen av 

individanpassning alltid förekommer. Enligt min empiri använder sig alla lärarna av ett flertal 

olika metoder, anpassar undervisningen efter gruppens behov och efter de resurser som finns 

tillgängliga. Ingen av mina respondenter använde sig allmängiltigt av beteckningen på de 

olika metoder som finns för individualisering, se avsnitt 2.4.1. Samtliga hade dock god 

praktisk kännedom om olika varianter som kunde användas för individualisering i 

undervisningen.  

 

Orsaken till val av individualiseringsmodell har enligt Gran (1998) inte alltid skett utifrån 

lärande och elevperspektiv utan förenkling, organisation och generalisering har även varit 

orsaken. Det är viktigt att det är den pedagogiska tanken som måste vara till grund för hur 

lärarna lägger upp sin undervisning. Självklart måste även lärarens arbetssituation vägas in i 

det hela, den är en del av det pedagogiska genomförandet. Arbetsuppgiften att individualisera 

måste vara rimlig att genomföra.  

5.4 Möjligheter och svårigheter med ett individanpassat arbetssätt  

Elever som tidigare upplevt misslyckanden kan med ett individanpassat arbetssätt få känna att 

de duger och t.o.m. få känna sig duktiga. Även de eleverna har då möjlighet att nå de 
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uppsatta, individuella målen. Enligt Piagets forskning måste all ny inlärning bygga på en 

redan förvärvad kunskap annars är den ytlig och meningslös (Wistedt, Brattström m.fl. 1992). 

Positiva effekter följer med ett individanpassat arbetssätt och om man ska tolka Piagets 

forskning det enda arbetssätt som skolan kan använda sig av. För det är väl skolans intention 

att den kunskap som lärarna förmedlar till sina elever ska kännas meningsfull och vara 

bestående? Det måste självklart och odiskutabelt vara lärarnas avsikt.    

 

Det är mycket likartade åsikter från alla de olika lärarna angående möjligheter och svårigheter 

med individualisering, sett ur både ett lärar- och elevperspektiv. Samtliga lärare anser att det 

nästan enbart finns positiva effekter för alla och att det är det arbetssätt som ska genomsyra 

skolan. Alla elever är olika och måste därför bemötas på olika sätt, allt efter egen kunskap, 

eget intresse och individuella förutsättningar. Detta var den av mina frågor som gav det mest 

samstämmiga svaret och helt enligt våra styrdokument, (Lpo 94). Det fanns heller ingen av 

mina respondenter som hade intentionen att arbeta på något annat sätt. Arbetssättet var 

självklart men det är intressant att ta med i beaktandet att min studie påvisade att det inte 

fanns något allenarådande sätt att individualisera på. Att det betydde olika för olika lärare och 

att det inte var samsyn ens i de olika arbetslagen på respektive skola. Det jag åsyftar är att alla 

lärarna ansåg sig individualisera och se positiva effekter med det men i grunden pratade de 

om olika tillvägagångssätt. Avgörande i det hela är då att det uppstår positiva effekter av 

individualisering oavsett vilken eller vilka metoder som används. Val av metod har inte så 

stor betydelse för resultatet. En negativ tanke som framfördes, av en förskollärare, var att det 

kan vara svårt för en del elever att välja metoder om arbetssättet blir för fritt, för individuellt. 

Det är viktigt att läraren hjälper eleven med planering och organisation. En nackdel som 

framfördes var att tillfällena till gemensamma matematiska diskussioner kunde bli färre och 

ev. väntetid för individuell hjälp kunde förlängas.    

 

Det är viktigt att kunna se olika sorters möjligheter med en individualisering, möjligheter på 

olika nivåer. Det är utvecklande att vara annorlunda i sina tankegångar när man löser 

problem. Inom alla områden och inte minst matematikens är det betydelsefullt att få ta del av 

andras olika tankar och strategier. Individualiseringen får inte bli att alla elever jobbar enskilt 

med sitt arbete utan den måste ses utifrån olika perspektiv i undervisningen och möjliggöra 

olika varianter av inlärningssituationer. Exempel på sådana situationer är grupparbeten och 

klassdiskussioner vilket kan ”lyfta” elever med svårigheter och ge dem möjlighet att ta del av 
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kamraters strategier och tänkesätt. Detta gynnar i slutändan det individuella tänkesättet och 

det ger en ökad drivkraft och ett ökat självförtroende hos eleverna.  

 

Det är även betydelsefullt att disponera lärartiden på ett effektivt sätt vid individualisering, en 

del elever behöver mera stimulans och få mer tid än andra. En strategi som gynnar eleverna 

och får positiva effekter för individen (Ljungblad, 2001). Vid de tillfällena kan det vara 

positivt att använda en viss gruppindividualisering där läraren inte behöver handleda mer än 

nödvändigt.   

 

Samstämmiga är även respondenternas åsikter om individanpassning sett ur ett 

lärarperspektiv. Både förskollärarna och lågstadielärarna har mycket likartade tankar i den här 

frågan. Läraren anses här ha ett stort ansvar när det gäller att hitta rätt arbetsnivå för varje 

elev. Samtliga lärare påpekade den ökade arbetsbelastningen och det ökade behovet av 

planeringstid, eftersom det är ett tidskrävande arbetssätt. Alla var dock överens om att det var 

värt mödan och enligt läroplanen, se kapitel 2.2, ett arbetssätt som inte kan väljas bort av den 

enskilde läraren. Det ger samtidigt läraren möjlighet att ha vetskapen om den enskilde elevens 

kunskap och behov, vilket är positivt.  

 

Det ansågs, speciellt av lågstadielärarna, vara svårt att hinna med alla och att inte missa någon 

elev, i uppföljningen eller i planeringen. Betydelsefullt blir då att ha god tillgång till relevanta 

läromedel. Läromedel som t.ex. tillhandahåller bra diagnosmaterial och har ett rikt utbud av 

böcker med olika svårighetsgrader. En av lärarna tar just upp den problematiken, med varierat 

material, och eftersöker snarlika matteböcker fast med olika svårighetsgrader och ansåg inte 

att det fanns i tillräcklig omfattning i nuläget.  

 

5.5 Läroplanens inverkan på organisation och arbetsmiljö 

Läroplanen som är skolans styrdokument ska ligga till grunden för lärarens arbete, hur läraren 

lägger upp planeringen i stort och smått samt skolans hela grundläggande verksamhet. Där 

står också, som tidigare nämnts, att skolan måste stå för ett individuellt arbetssätt för att kunna 

svara upp till de mål som styr. En av förskollärarna betonar det viktiga i att det är skolledning 

och specialpedagog som har ett stort ansvar när det gäller resursfördelning så att det slipper 

bli meningsskiljaktigheter i arbetslaget. Naturligtvis har skolledningen här ett stort ansvar att 

ge personalen rätt verktyg för att kunna fullfölja sitt arbete vilket också poängteras av 
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samtliga mina respondenter. Skolverket poängterar detsamma i sin rapport (2003) och påvisar 

vikten av att lärarna får verktyg och fortbildning för att kunna tillgodose varje elevs behov. 

Vidare understryks i samma rapport vikten av att lärarkollegor tillsammans diskuterar 

undervisning och delger varandra sina erfarenheter. Just detta med erfarenhetsutbyte 

eftersöker också mina respondenter. Samtliga sex lärare vill ha ett större utbyte och en 

diskussion i arbetslaget om hur undervisningen och individanpassningen ska organiseras. Som 

en förskollärare uttryckte sig:  

 

Till att börja med måste vi ju komma överens om vad ett individanpassat 

arbetssätt egentligen är, se avsnitt 4.1.4. s. 33.    

 

Lärarens egna attityder till matematik har stor betydelse för hur undervisningen bedrivs i det 

enskilda klassrummet (Skolverket, 2003). Desto viktigare att lärarna delger varandra sina 

kunskaper för att kunna utveckla den egna undervisningen. Det är lätt att göra kopplingen att 

lärarna anser mattepratet viktigt för eleverna, att få ta del av andra elevers tänkesätt och 

strategier. Borde det då inte vara självklart att praktisera det samma när det gäller kollegor 

och det egna arbetet i arbetslaget? Tydligen är det inte lika självklart när det kommer till oss 

vuxna. Där har skolledningen ett övergripande ansvar vad gällande att ordna tillfällen, forum 

till pedagogiska diskussioner och reflektioner. Det är ett bra underlag att ha som grund till 

studiedagar och konferenser.  

 

Åsikter som sannolikt var självklara i sammanhanget var strävan efter färre elever i klasserna 

samt en ökad resursfördelning. Uppfattningar som verkar bekanta sedan många år tillbaka. 

Ibland måste de nog tillfälligt förträngas för att man inte ska fastna i utvecklingen och låta 

negativ tankeverksamhet hämma kreativt tänkande och handlande. Självklart är det viktigt 

med en strävan efter en relevant resursfördelning men det får inte ta energin från 

undervisningen. Det är också oroväckande att skolan som system är något som ibland kan 

skapa problem med inlärningen i istället för att underlätta för den enskilde eleven. Det finns 

aldrig så många människor med funktionshämning som under tiden i grundskolan, varken förr 

eller senare i livet (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2005). Skolans struktur kan tydliggöra och 

förvärra elevers svårigheter om undervisningen inte är tillräckligt strukturerad och 

individanpassad. Detta är en stor anledning till att vi ska titta kritiskt på skolan som 

institution. Vad är det ytterligare som gör att skolan skapar problem hos våra elever och då 

inte enbart inom matematikens värld? Vad är det i skolans miljö, både den fysiska och den 
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psykiska, som vi kan behöva ändra på? Långa monotona arbetspass, rörig inlärningsmiljö, 

otydlighet från lärarens sida, likriktad undervisning där det inte tas tillvara på olika 

människors sätt att lära, kan vara svar på denna fråga. Alla som jobbar i skolan har en 

skyldighet att se kritiskt på sin egen verksamhet. Skolan och undervisningen måste ständigt 

omvärderas och anpassas till de individuella eleverna och samhället i övrigt (Asmervik, 

Ogden & Rygvold, 2005).  
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6. Slutsatser  

Mitt syfte var att undersöka hur lärare, i förskoleklass och år 1, ser på sin egen 

matematikundervisning. Om lärarna använder sig av individuellt arbetssätt, som läroplanen 

förordar, och vad det i så fall innebär? Vidare hade jag för avsikt att ta reda på vilka 

möjligheter och svårigheter en sådan undervisning ev. för med sig.  

Mina frågeställningar var: 

• Vad innebär individanpassad undervisning i matematik?  

• På vilket sätt anser sig lärarna individanpassa sin matematikundervisning? 

• Vilka möjligheter och svårigheter följer med en individanpassad undervisning i 

matematik? 

 

Resultatet av undersökningen visar att begreppet individanpassning innebär att den enskilde 

eleven får arbeta med det den vill, sett till färdigheter och intresse samt även i sin egen takt. 

Undersökningen påvisar även att begreppet individanpassning sannolikt har olika betydelse 

för olika lärare. Det var ingen av mina respondenter som trodde att begreppet betydde lika ens 

för kollegorna inom det egna arbetslaget. Ingen var dock säker då ämnet inte hade diskuterats 

ordentligt. Gemensamt för alla lärarna var att det eftersöks tid till att ha pedagogiska 

diskussioner om undervisning och individanpassad undervisning. Det finns ingen allmängiltig 

regel som gäller utan den enskilde pedagogen har mycket stort ansvar för hur undervisningen 

individanpassas. Det går att utläsa att lärarens inställning och egna attityder har stor betydelse 

för användandet av olika undervisningsmetoder för individanpassning.  

 

Resultatet av min undersökning visar vidare att ett individanpassat arbetssätt används i stor 

utsträckning. Det användes lika frekvent av förskollärarna som av lärarna i år 1. Alla lärarna 

var medvetna om olika sätt att individanpassa men använde oftast inte de i litteraturen 

nämnda beteckningarna. Det finns en tydlig strävan efter ett så individanpassat arbetssätt som 

möjligt hos alla responderande lärarna. Alla är överens om att det är ”det” arbetssätt som ska 

genomsyra undervisningen. Flera av lärarna går så långt som att säga att det är det enda 

arbetssätt som är möjligt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.  

 

Lärarna individanpassar på något olika sätt men med positivt resultat likaväl. Vanligt 

förekommande är hastighetsindividualisering och nivågruppering efter kunskap samt hos 

förskolebarnen även tydligare inriktning på intresseindividualisering. Ett antagande som då 
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kan göras är att valet av metod för individanpassning inte har så stor betydelse, sett ur ett 

lärarperspektiv. 

 

Lärarkåren står otvivelaktigt inför en stor utmaning, närmare bestämt att bli skickligare på att 

urskilja olika inlärningsstilar hos eleverna och anpassa sin undervisning därefter, precis som 

läroplanen förordar.  

 

De flesta arbetssätt för undervisning och individanpassning har för- och nackdelar. Fördelar 

och möjligheter som omnämns är en bättre utsikt till att kunna följa varje elevs utveckling, ha 

koll på vad varje elev kan och sätta in optimala insatser därefter. Detta leder till ökad 

motivation och ökat självförtroendet hos eleven. I stort sett finns enbart fördelar för eleven 

och det enda arbetssätt som fungerar då alla barn lär på olika sätt och med olika hastighet. 

Negativt kan om möjligt vara att tillfällena till gemensamt matteprat minskar och det är till 

nackdel för elevens inlärning. För läraren är ett individuellt arbetssätt mycket tidskrävande 

och mer tid till planering och organisation krävs. Det gäller att ta sig tid till att vara lyhörd för 

elevernas olika signaler. Läraren blir dock stärkt i sin yrkesroll och arbetet känns meningsfullt 

och berikande. Arbetssättet är otvivelaktigt värt mödan.  

 

De mest gynnsamma förutsättningarna för inlärning får eleverna om läraren har en positiv 

inställning, tar till vara på vardagsmatten och är så tydlig och konkret som möjligt i sin 

undervisning. Alla barn lär sig på olika sätt och det gäller att hitta det som passar varje individ 

bäst och att ta till vara på elevens starka sidor. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom min undersökning inte påvisade något generellt användande av en speciell metod för 

individanpassning, vore det intressant att veta om det finns skillnader i resultaten beroende på 

vilken metod som oftast används. Vid frekvent användande av grupp/nivå individualisering – 

sätter det spår hos eleven att gång efter gång t.ex. hamna i den lågpresterande gruppen? Finns 

det en metod som för eleverna ger bättre resultat inlärningsmässigt än vad någon annan gör? 

 

Det vore även intressant att få ta del av vad eleverna själva tycker om individanpassning. Att 

göra om min undersökning, sett ur ett elevperspektiv och göra intervjuer med elever istället 

för lärare. Tar skolan tillräcklig hänsyn till elevens individuella önskemål? 
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Av den orsaken att mina respondenter inte nämnvärt framhöll läroplanen som ett viktigt 

underlag i undervisningen vore det intressant att ta reda på hur läroplanen betonas som ett 

styrdokument på skolorna. Vad ger skolledningen för signaler till lärarna på skolan? På vilket 

sätt följs undervisningen upp med hänsyn taget till den individanpassning som läroplanen 

förordar?  
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Bilaga 1  

Intervjuguide som användes vid intervjuerna, samt följdfrågorna markerade i 

punktlista. 

 

Utöver frågorna om matematikundervisning vill jag också veta: 

• Din ålder?   

• Vilken utbildning du har?  

• Antal år i yrket? 

1. Hur ser din matematikundervisning ut i stora drag och varför har du valt denna form av 

undervisning? 

• Genomgångar, praktik – teori, läromedel m.m. 
• Har du ändrat målsättning/inriktning på din undervisning under de år du yrkesarbetat?  
• Varför eller varför inte? 

 
2. Vad betyder begreppet ”individanpassad undervisning” för dig? 

• Vilka olika typer av individualisering känner du till?  
• Tror du att det betyder samma för dina kollegor i arbetslaget, motivera? 
 

3. Hur individanpassar du din matematikundervisning? 

• Vilka modeller använder du dig eventuellt av och varför? 
 
4. Vilka ev. fördelar ser du med ett individanpassat arbetssätt? 

• För eleven? 
• För läraren?  
 

5. Vilka ev. nackdelar ser du med ett individanpassat arbetssätt? 

• För eleven? 
• För läraren? 

 
6. Läroplanen förordar ett individanpassat arbetssätt. Vill du förändra något i 

organisationen/ arbetsmiljön som gör det enklare att följa styrdokumenten?   

• Skolan/skolledning? 
• Kollegor/arbetslag? 
• Läromedlen? 
• Annat? 

 

 


