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Syftet med den här studien är att undersöka vilka tillvägagångssätt lärare använder 
för att individualisera matematikundervisningen samt relationen mellan gemensam 
undervisning och individualisering i matematikklassrummet. Fyra lärare har 
intervjuats för att besvara intervjufrågor utformade efter studiens syfte. En av de fyra 
lärarna besvarade hur individualiserad och gemensam matematikundervisning 
förändrats över tid och är samstämmig med den studerade litteraturen i att vi har 
blivit bättre på att se den enskilde individen. Andra slutsatser som framkommit visar 
att det finns en stor variation i hur lärare individualiserar. Vissa lärare använder 
enbart en individualiseringstyp som exempelvis hastighetsindividualisering medan 
andra kombinerar flera typer av individualisering. Detta påverkar i sin tur den 
gemensamma matematikundervisningen i varierad utsträckning. För att få ett 
fungerande samspel mellan individualiserad och gemensam matematikundervisning 
krävs det att lärare är villiga att använda flera olika sätt att individualisera för att 
möta varje elev. En viktig del i detta är att inte stanna av i sin egen utveckling som 
lärare och att det är viktigt att utveckla ett förhållningssätt där den gemensamma 
matematikundervisningen blir en del av individualiseringen. 
 

 

Nyckelord: Individualisering, Gemensam undervisning, Matematikundervisning 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

1.2. Syfte ...................................................................................................................... 2 

1.3 Forskningsfrågor ................................................................................................... 2 

1.4. Arbetets disposition.............................................................................................. 2 

2. Litteratur ..................................................................................................................... 4 

2.1 Individualisering i praktiken ................................................................................. 4 

2.2. Gemensam undervisning i praktiken. ................................................................. 5 

2.3. Matematikundervisning och individualisering ur ett historiskt perspektiv. ...... 6 

3. Teori ............................................................................................................................ 9 

3.1. Definition av individualisering............................................................................. 9 

3.2. Definition av gemensam undervisning ................................................................ 9 

4. Metodologi ................................................................................................................. 11 

4.1. Intervjuer ............................................................................................................. 11 

4.1.1 Urval ............................................................................................................... 11 

4.1.2 Datainsamlingsmetod .................................................................................... 12 

4.1.3 Tillvägagångssätt ........................................................................................... 13 

4.1.4 Analys av data ................................................................................................ 14 

4.1.5 Validitet och reliabilitet ................................................................................. 14 

4.2 Etiska hänsyn ....................................................................................................... 15 

5. Resultat ......................................................................................................................16 

5.1 Vad gör lärare för att individualisera matematikundervisningen? .....................16 

5.2 Hur gör lärare för att individualisera matematikundervisningen? ....................16 

5.3 Hur vet lärare vilket individualiseringssätt de ska välja? ...................................16 

5.4 Vilka kringliggande faktorer påverkar den individualiserade 

matematikundervisningen? ....................................................................................... 17 

5.5 Vilken roll har den gemensamma matematikundervisningen? .......................... 17 

5.6 Den individualiserade och gemensamma undervisningens effekt på varandra. 17 

5.7 Den individualiserade matematikundervisnings förändring över tid................ 18 

6. Slutsats .......................................................................................................................19 

6.1. Vilka tillvägagångssätt använder verksamma lärare för att individualisera 

matematikundervisningen? .......................................................................................19 

6.2. Hur samspelar gemensam och individualiserad matematik - undervisning? ...19 

6.3. Hur har matematikundervisning och individualisering förändrats ur ett 

historiskt perspektiv? ................................................................................................ 20 

7. Diskussion ................................................................................................................. 22 

Källförteckning ............................................................................................................. 25 

Bilaga 1 .......................................................................................................................... 27 

 

 

 



1 
 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har under vår lärarutbildning upplevt att den individualiserade 
matematikundervisningen skiljer sig mellan skolor, lärare och klasser. Vi upplever att 
en stor del av matematikundervisningen innehåller individuellt arbete istället för en 
individualiserad undervisning vilket medför att lite tid ägnas till gemensam 
undervisning. Som blivande lärare anser vi att individualisering är en av våra 
viktigaste uppgifter, för alla elever har rätt att lära sig på sitt sätt. I Lpo 94 kan man 
läsa följande som just visar på denna rätt att läraren skall utgå från varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Att utgå från varje 
individ är inte samma sak som att låta varje individ arbeta själv eller endast med viss 
handledning. Som citatet ovan tydligt uttrycker ska läraren inte försöka 
individualisera utan läraren skall utgå från varje individ med andra ord vi ska 
individualisera. Vi upplever att det finns faror med att individualisera på så sätt att 
eleverna får räkna i sin egen takt, så kallad hastighetsindividualisering, där det bara 
blir frågan om individuellt arbete och inte en individualisering i undervisning och 
arbetsätt.  
 
När vi jämför dagens matematikundervisning och den vi själva upplevt är skillnaden 
inte så stor. Våra erfarenheter är att matematiken är ett relativt monotont moment i 
den svenska skolan idag och svenska elevers resultat i matematik sjunker jämfört 
med många andra länder, detta är något som oroar och berör oss i vårt kommande 
läraryrke. I en debattartikel skriven av utbildningsminister Jan Björklund som 
publicerades i Svenska Dagbladet i augusti förra året kan man läsa följande 
 

Det är de sammanlagda resultaten av många mätningar från många olika institut 

under många år som ger bilden; resultaten sjunker kraftig, både kunskapsmässigt och 

relativt andra länder, i många viktiga ämnen i den svenska skolan. 

                       (Björklund, 2008) 

De undersökningar som han nämner i sin artikel är Timss 2003 (Trends in 
International Mathematics and Science Study) och Pisa 2006 (Programme for 
International Student Assessment) och i båda fallen är det frågan om en försämring i 
matematik. Studerar man även den senaste Timms rapporten som publicerades i 
december 2008 (Timms 2007) kan man även där se att svenska elever presterar låga 
resultat i matematik i förhållande till andra länder i undersökningen. 
Utbildningsminister Jan Björklunds kommentar till rapporten är att han blir mycket 
bekymrad över den negativa trenden i matematik. Vi håller med utbildningsministern 
i detta och vi ställer oss frågande till hur det kan komma sig. Brandell (2008) har 
studerat resultaten i Pisa 2006 och menar att Sveriges resultat inte ska jämföras med 
OECD genomsnittet utan med länder som har liknande utbildningstradition och 
utbildningskultur som Sverige. Han har därför valt ut sexton länder att jämföra 
Sveriges resultat med för att få en så rättvis bild som möjligt. Denna jämförelse visar 
även den att Sverige ligger under den genomsnittliga nivån i matematik. Så även om 
man gör ett försök att begränsa jämförelseländerna för att på så sätt förbättra 
svenska elevers placering i ämnet matematik jämfört med andra länder lyckas inte 
det.  
 
Timms 2007 uppmärksammar en företeelse som skiljer sig i hur lektionstiden 
används i Sverige jämfört med de länder som klarar sig bättre i undersökningen. Den 
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visar att i Sverige ägnas det mindre tid åt gemensam undervisning och genomgångar 
än i andra OECD-länder som klarar sig bättre i undersökningen. Kan detta vara en 
ledtråd till varför vi i Sverige försämrar våra resultat i internationella tester och 
jämförelser? Är det så att vi i Sverige jobbar med individualiseringen på ett felaktigt 
sätt och ägnar mindre tid åt gemensam undervisning på matematiklektionerna? Vi 
skrev ovan att vi under vår utbildning uppmärksammat att matematikundervisningen 
ofta är individuellt arbete och att lite tid ägnas till gemensam undervisning. Detta 
tillsammans med de rapporter som presenteras om svenska elevers fallande resultat i 
matematik väckte vårt intresse. Vi vill undersöka mer på djupet hur de ovan nämnda 
delarna bedrivs i skolorna idag och väljer därför att ta del av lärarnas erfarenheter. 
För att placera lärarnas erfarenheter i en helhet kommer dessa att ställas mot egna 
erfarenheter, litteratur och tidigare forskning inom de två områdena 
individualisering och gemensam undervisning.  
 
Individualisering och gemensam undervisning i matematik har förändrats genom vår 
historia och för att förstå hur vi kommit dit vi är idag krävs en tillbakablick. Har vi 
genom historien arbetat annorlunda för att individualisera matematikundervisningen 
och med den gemensamma undervisningen i matematik och kan det gett effekter på 
hur vi bedriver dessa delar inom matematikundervisningen idag? 
 
Som vi skrev ovan är de sjunkande resultaten något som berör oss i vårt kommande 
yrke som lärare. Det är en del av vår komplexa roll som lärare att finna vägar för att 
individualisera matematikundervisningen samtidigt som vi ska ha gemensam 
undervisning för hela klassen. Vi vill undersöka vilka arbetssätt lärare använder sig 
av för att uppnå detta, alltså en individualiserad undervisning men att det samtidigt 
finns en aktiv lärare som undervisar i matematik för sina elever.  
  

1.2. Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka tillvägagångssätt lärare använder 
för att individualisera matematikundervisningen samt relationen mellan gemensam 
undervisning och individualisering i matematikklassrummet. 
 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Vilka tillvägagångssätt använder verksamma lärare för att individualisera 
matematikundervisningen? 

2. Hur samspelar gemensam och individualiserad matematikundervisning? 
3. Hur har individualiserad och gemensam matematikundervisning förändrats ur 

ett historiskt perspektiv? 
 

1.4. Arbetets disposition 

Detta arbete består av sju kapitel. I detta första kapitel har syfte och frågeställningar 
presenterats samt motiv till varför de är av intresse för skolan, forskningen och inte 
minst oss själva. 
 
Det andra kapitlet är en redogörelse för vad tidigare forskning, litteratur och 
styrdokument uppvisar om individualiserad och gemensam matematikundervisning. 
Individualisering och gemensam matematikundervisning presenteras även ur ett 
historiskt och nutida perspektiv. 
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I kapitel tre presenteras definitioner av de begrepp som används för att analysera vår 
insamlade data. Dessa är individualisering och gemensam undervisning.  
 
Sedan följer kapitlet där vi presenterar val av metod samt motiverar och diskuterar 
vald datainsamlingsmetod baserat på syfte med arbetet och forskningsfrågor. 
Reliabilitet, validitet och etiska hänsynstaganden behandlas även i detta kapitel. 
 
Det femte kapitlet presenterar de resultat som framkommit i genomförd 
datainsamling utifrån kategorier inom individualisering och definition av gemensam 
undervisning som presenterats i tidigare kapitel.  
 
I kapitel sex presenteras de slutsatser som framkommit i studien gällande våra 
forskningsfrågor. Intressanta skillnader och likheter mellan dessa komponenter 
påvisas. 
 
I det avslutande kapitlet diskuteras de resultat som framkommit i studien i relation 
till litteratur, tidigare forskning samt egna erfarenheter och åsikter. Även intressanta 
frågor för vidare forskning presenteras. 
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2. Litteratur 
Ovan beskrivs att de svenska elevernas resultat i matematik falnar och en eftertanke 
för hur vi i svenska skolan individualiserar matematikundervisning som parallellt bör 
innehålla gemensamma moment. Nedan följer en redogörelse för vad tidigare 
forskning, litteratur och styrdokument uppvisar om matematiktundervisning och 
individualisering. Först presenteras individualiserad och gemensam undervisning i 
praktiken för att sedan övergå till en presentation av matematikundervisning och 
individualisering ur ett historiskt perspektiv. 
 

2.1 Individualisering i praktiken 

Lpo 94 skriver övergripande mål för hur den individualiserade 
matematikundervisningen ska uppnås. För att åstadkomma individualisering i 
praktiken menar Stensmo (1997) att skolan ska kännetecknas av rätt arbetsuppgifter, 
tid att lyckas och rätt lärsätt. För att uppnå detta kan undervisningen delas upp i fyra 
centrala delar, 1) individuell tid 2)individuellt innehåll 3) individuellt arbetssätt och 
4) individuell läroplan. Individuell tid innebär den tidsram eleven har för att 
genomföra en uppgift och tidpunkt då uppgiften ska genomföras. Individuellt 
innehåll innebär varierade uppgifter beroende på elev, exempelvis nivåanpassade 
uppgifter efter elevens kunskapsnivå. Individuellt arbetssätt innebär att eleven ges 
möjlighet att välja hur och med vilka metoder en uppgift ska lösas beroende på vilken 
lärstil eleven i fråga använder. Boström & Svantesson (2007) menar att lärstilar är ett 
utmärkt arbetssätt att nå en individualiserad undervisning. Granström (2007) 
poängterar vikten vid val av rätt arbetssätt i matematikundervisningen. Den fjärde 
och sista delen av individualisering som Stensmo (1997) nämner är en individuell 
läroplan som är synonymt med åtgärdsprogram och då främst formulerade i 
åtgärdande syfte med fokus på elever med specifika lärsvårigheter. Författaren menar 
att om pedagoger använder sig av de fyra centrala delarna tillsammans skapas en 
undervisningsmiljö där individualisering är utgångspunkten. 
 
Boström & Svantesson (2007) fokuserar på lärstilar som är likartat en av de fyra 
delarna inom individualisering som Stensmo (1997) skriver om, individuellt 
arbetssätt. Lärstil är hur en individ koncentrerar sig, processar och bearbetar nytt 
material. Genom att bygga upp undervisningen utifrån elevernas lärstilar 
individualiseras undervisningen. Detta arbetssätt kräver enligt Boström & Svantesson 
(2007) ett stort engagemang från pedagogerna och det är svårt att genomföra i 
praktiken om man är den enda pedagogen på skolan som vill använda lärstilsteorin. 
Författaren menar att planeringsmässigt och materialmässigt är det mer krävande att 
arbeta med lärstilar i undervisningen än vad det är att arbeta traditionellt i 
undervisningen. Men de menar att i själva undervisningssituationen är det mindre 
krävande för pedagogen. Den tid och energi pedagogen lägger ner för att planera 
undervisningen och ordna material tjänar man in i undervisningssituationen. För att 
nå önskvärda resultat när lärstilsmetodik används menar författarna att det krävs 
pedagoger som vidgar sitt perspektiv och det krävs eftertanke. Författarna menar att 
om man använder sig av lärstilar som grund i undervisningen är det lättare att nå de 
föreskrifter som finns i Lpo 94 gällande individualisering. Ett exempel på det kan 
vara att eleverna skapar och arbetar i sin egen veckoplanering som är uppbyggd 
utifrån deras egna förutsättningar. Det är inte vad de ska göra utan även hur det gör 
det som är individualiserad och detta menar författarna är ett utmärkt exempel på 
individualisering i praktiken. Författarna menar att genom att använda lärstilsteorin 
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tar man fasta på elevens individuella personlighet, utgångspunkter, möjligheter, 
resurser och begränsningar. 
 
Löwing (2006) menar att individualisering är när läraren anpassar innehållet som 
ska läras efter elevens förmåga att lära. Det innebär att läraren ska ta reda på elevens 
förkunskaper, intressen och behov för att sedan anpassa stoffet efter detta. Löwing 
(2004) menar att det krävs ett professionellt kunnande från läraren i matematik. Ett 
professionellt kunnande innebär att läraren ska ha verktygen till att förklara på olika 
sätt, ha kunskap om olika modeller för att konkretisera matematiken beroende på 
elev och kunskaper att förmedla matematiken till eleverna utefter deras 
kunskapsnivå. Författaren framhåller lärarens kunnande i matematik till skillnad 
från ovan nämnda källor som lägger tyngdpunkten på undervisningens utformning. 
  
Ljungblad (2003) skriver om faran med att många verksamma lärare tror att de 
individualiserar när de i själva verket använder sig av individuellt arbete. Författaren 
ser på individualisering ur ett annat perspektiv än tidigare nämnda källor genom att 
lägga fokus på tankesätt och stoff. Författaren menar att bara för att eleverna har 
individuella arbetsscheman eller arbetssätt behöver inte det automatiskt betyda att 
undervisningen är individualiserad. I matematikundervisning och för den delen även 
annan undervisning ska stoffet, enligt författaren, behandlas först genom att 
gemensamt uppstarta för att sedan ge möjlighet till fördjupning efter elevernas 
individuella tankesätt. Eleverna ska alltså utveckla sin individuella matematiska 
tankestruktur men behandla samma stoff. 
 

2.2. Gemensam undervisning i praktiken.  

Gemensam undervisning, Löwing (2006) benämner det gemensam genomgång, är 
sällsynt förekommande i dagens matematikundervisning. Författaren menar att 
dagens lärare i matematik sällan gör genomgångar i helklass och det att det sällan 
görs summeringar av lektionen vid lektionens slut. Istället sätter läraren eleverna i 
arbete med läroboken som grund för att sedan gå runt och hjälpa dem, enskilt eller i 
grupp. Detta leder till en hastighetsindividualisering där läraren enbart kan fokusera 
på en eller ett fåtal elever i taget. Författaren menar att detta arbetssätt gör det 
omöjligt för läraren att bedriva gemensamma genomgångar vid lektionsstart eller 
summeringar vid lektionens slut eftersom eleverna arbetar på olika nivåer inom olika 
områden inom matematik, vilket i sin tur leder till att läraren vid handledning av 
eleverna får upprepa samma instruktion gång på gång beroende på när eleverna når 
de olika avsnitten.  Eftersom läraren bara kan ha fokus på ett fåtal elever åt gången 
blir flertalet elever sittandes väntade på hjälp av läraren. Det blir en ineffektiv 
matematikundervisning där mycket tid går till spillo av elevernas möjlighet för 
vidareutveckling i sin matematiska kunskap. Löwing (2006) menar även att när 
lärare åsidosätter gemensam undervisning förloras en viktig faktor inom 
matematikundervisning, möjligheten att samtala, resonera och diskutera matematik. 
Även Granström (2007) menar att det centrala i matematikundervisningen på 
grundskolorna idag är att producera svar och inte att eleverna utvecklar sin 
argumentations - och kommunikationsförmåga. Det i sin tur leder till att eleverna 
behöver lärarens och lärobokens lösning som bekräftelse och inte utvecklar en egen 
tillit till matematiken. Författaren menar att det kan leda vidare till en 
matematikängslan hos eleverna som grundar sig i osäkerhet. För att undvika att detta 
sker anser författaren att läraren ska använda sig av mer gemensam undervisning 
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som utgår från frågeställningar och diskussion i klassen, från en övande verksamhet 
som råder idag till en diskuterande verksamhet.  
 
I Matematik – ett kommunikationsämne (red. Ahlström, 1996) menar författarna att 
målen i matematik inte kan nås om eleverna enbart räknar var och en i sin egen bok 
och i sin egen takt. Författarna menar i enlighet med Löwing (2006) att 
matematikundervisningen blir ineffektiv för både lärare och elever då eleverna ska 
handledas av läraren enskilt eller i mindre grupper och instruktioner ska ges flera 
gånger om samma sak vid olika tillfällen beroende på när eleverna kommit dit. 
Författarna menar att gemensamma genomgångar bara är värdefulla om det ges 
möjlighet för eleverna att resonera matematik under lärarens ledning. Det är lärarens 
uppgift att organisera och leda elevernas aktiva deltagande. Det räcker alltså inte med 
att ge eleverna tillfälle att tala matematik med varandra utan läraren ska finnas där 
som stöd för att synliggöra elevernas tankesätt, utmana eleverna och tydliggöra 
matematiken genom att exempelvis koppla samman elevernas tankegångar med 
situationer man möter i vardagen. Detta för att konkretisera matematiken och för att 
synliggöra matematikens roll i vårt vardagliga liv. 
 
Löwing (2006) menar att vid kommunikation i ämnet matematik, som en del av 
gemensam undervisning, ska lärarna använda ett klart och entydigt språk. Redan 
från år 1 ska läraren säga addition och subtraktion, inte plus och minus. Detta för att 
underlätta i matematikundervisningen för eleverna då läromedlen ofta använder 
korrekt matematiskt språk. Detta kan ifrågasättas då elever börjar år 1 med olika 
förkunskaper. Vissa kan ha via tidigare kunskaper begreppen plus och minus befästa. 
Om detta skulle ske menar vi att läraren kan använda sig av båda begreppen till en 
början för att just utgå från elevens förkunskaper. Enligt läroplanen ska läraren utgå 
från elevens förkunskaper och erfarenhet vilket måste ses som något lärare ska 
efterfölja. När eleverna befäst fler begrepp ser vi, i enlighet med författaren, inte 
någon anledning till att inte använda korrekta matematiska termer som exempelvis 
diameter, radie, addition, subtraktion och så vidare. Om detta inte görs menar 
författaren att det kan det leda till att eleverna missförstår viktiga begrepp och 
strategier. Löwing (2004) menar att en av lärarens svåraste uppgifter vid gemensam 
undervisning är att språket är ett korrekt matematiskt språk som är anpassat efter 
elevernas nivå. Författaren menar att det är genom lärarens användande av det 
matematiska språket som eleverna lär sig det matematiska språket och termerna i 
matematik. Läraren har ansvar för att eleverna tillägnar sig det matematiska språket 
som i sin tur ska hjälpa eleverna att uppnå de mål att sträva mot som uttrycks i 
kursplanen för matematik där det står att 
 

- skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar 

sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 

och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt 

tänkande. 

(Kursplanen för matematik, 2000) 

 

2.3. Matematikundervisning och individualisering ur ett historiskt 

perspektiv. 

I Sveriges grundskola har vi fram tills idag haft fyra läroplaner, Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 
och den idag rådande Lpo 94. Idag finns även en läroplan för förskolan, Lpfö 98.  
Grundskolan startade år 1962 och det var även då den första läroplanen, Lgr 62, kom 
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ut. Unenge (1999) har studerat den och han menar att det fanns tydliga instruktioner 
till hur läraren kunde bedriva sin matematikundervisning och eftersom Lgr 62 var 
den första läroplanen för grundskolan var det många lärare som gjorde ordagrant 
som det stod, vilket ledde till att de flesta lärare gjorde på samma sätt oberoende av 
vilken elevgrupp de hade. Det innebar att stor del av matematikundervisningen 
ägnades åt katederundervisning som kan tolkas som någon form av gemensam 
undervisning men individualiseringen fick väldigt litet utrymme. Detta menar 
författaren har påverkat hur matematikundervisningen bedrivs idag. Han menar att 
matematikundervisningen som bedrivs idag och den matematikkultur som finns i 
Sverige har till stor del sin grund i Lgr 62. Eftersom förändringarna till de följande 
kursplanerna för matematik var små anser han att traditionen har en stark grund 
inom matematiken. 
 
Lgr 62 var inte den gällande läroplanen under särskilt många år för redan 1969 kom 
den nya läroplanen ut, Lgr 69. Där fick mängdläran ett uppsving i den svenska 
matematikundervisningen. Malmer (2002) menar att en allvarlig konsekvens av 
mängdlärans centrala roll inom matematiken var att lärarna kände sig osäkra i sin 
lärarroll vilket medförde att matematikundervisningen blev totalt beroende av 
läromedlet. I Lgr 69 fick form och terminologi allt större plats i matematiken och det 
fördes hårda diskussioner kring hur eleverna skulle presentera resultat av skrivna 
matematikuppgifter. Unenge (1999) menar att vid den här tidpunkten blev 
matematiken mer och mer abstrakt. Den riktning som matematiken hade med starkt 
fokus på mängdlära, terminologi och form gjorde även att hemmet blev mer 
distanserat till skolmatematiken.  
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver att man under 1970-talet försökte lösa tidigare 
individualiseringsproblem. Den metod som användes för att lösa problemen var att 
eleverna fick arbeta individuellt och i sin egen takt. Vissa delmoment togs bort från 
de svaga eleverna och vissa svårare moment las till för de starka eleverna. Eftersom 
undervisningen fokuserade på enskilt arbete från elevernas sida så gavs det få 
möjligheter till gemensamma diskussioner kring tankeformer och därmed svårt att 
utveckla ett varierat matematiskt språk och tänkande. 
 
Unenge (1999) skriver att den rådande matematikundervisningen väckte irritation 
och i början av 1970-talet fick den stark kritik. Detta ledde till att det år 1973 skrevs 
ett dokument av Skolöverstyrelsen där en förändring av matematiken klargjordes, 
den skulle moderniseras och vara mer elevnära. Detta ledde till att laborativt material 
fick en större plats i matematikundervisningen men tyvärr inte elevnära sådan. 
Richardson (1999) menar att det var disciplinproblem som var den grundläggande 
orsaker till att skolan fick stark kritik i början av 1970 – talet. Men när åtgärder sattes 
in menar han i enlighet med Unenge (1999) att intentionen var att undervisningen 
skulle bli mer elevnära. Detta krävde att skolan skulle sätta in extra åtgärder så att 
alla elever skulle få ut något värdefullt av sin obligatoriska skolgång. 
Skolöverstyrelsens ord kring detta var, ”Skolan bör i sin undervisning vara anpassad 
till olika begåvningstyper utan att för den skull ge avkall på kravet, att eleverna ska 
ges en gemensam kunskaps- och referensram”, s. 120. Samma stoff skulle behandlas 
men med olika metoder och studietakt beroende på elev, alltså individualiserad 
undervisning, men alla skulle gå ut skolan med samma kunskap. Richardson (1999) 
menar att det är en i sig omöjlig uppgift.  
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Då Lpo 94 infördes uppmärksammades det att den skiljde sig från de tidigare på 
många sätt. En stor skillnad är att det inte finns några metodiska anvisningar utan 
det är upp till den professionella läraren att välja metod för att eleverna ska tillägna 
sig de kunskaper de behöver. Det finns i princip inga gränser för vad läraren får göra i 
sin undervisning för att få eleverna att nå målen. Inom matematiken har det gjorts 
flera ändringar från de tidigare läroplanerna och kursplaner.  I Lpo 94 tonas 
räknefärdigheter ner och hjälpmedel som miniräknare och dator får större utrymme. 
Det som Unenge (1999) ser som mest uppseendeväckande är att det inte finns något 
”tak” i kursplanen gällande elevernas kunskaper. Det i sin tur leder till att 
matematikintresserade elever kan läsa mycket avancerad matematik redan på 
grundskolan. I Lpo 94 står det tydligt uttryckt om den individualiserade 
undervisningens plats genom att poängtera att läraren skall 
 

- utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande 

( Utbildningsdepartementet, 1994) 

 

I kursplanen för matematik tillhörande Lpo 94 står följande.  
 

- Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar 
intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika 
situationer. 

(Kursplanen i matematik, 2000) 

 

De tidigare resultat som framkommit och den vetskapen som finns inom detta ämne 
är värdefull. Det är genom avsnitt 2 vi fått kännedom om vilken forskning som gjorts 
inom vårt område, vad litteratur uttrycker och vad som står i styrdokument gällande 
matematikundervisningen för att på så sätt veta vad våra resultat kan sättas i för 
sammanhang och vad våra resultat kan medföra för utvecklandet av undervisningen i 
matematik. Nedan följer en definition av de centrala begreppen i den här studien, 
individualisering och gemensam undervisning. 
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3. Teori 
I detta avsnitt presenteras definitioner av de begrepp som används för att analysera 
vår insamlade data. Dessa är individualisering och gemensam undervisning.  
 

3.1. Definition av individualisering 

Individualisering är ett begrepp som omfattar många olika delar inom undervisning. 
Dimenäs et. al. (2006) definierar individualisering enligt följande; “by individualized 
learning, we mean than education is adapted to pupils according to their different 
situations.” Att undervisningen anpassas till den enskilde eleven är något som 
genomsyrar Lpo 94 där det bland annat står att undervisningen ska utgå från elevens 
förutsättningar och tidigare kunskap. 

Enligt NE (2009) definieras individualisering som att; 

”anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens 
förutsättningar, behov och intressen. Individualisering har ofta gällt elever 
med handikapp eller inlärningssvårigheter, t.ex. specialundervisning i mindre 
grupper eller enskilt, men även elever med särskilda förutsättningar, t.ex. i 
musik, konst och idrott. 1900-talets skolreformer med alltmer enhetligt 
skolväsende har påtagligt ökat behovet av individualisering, därmed också 
kraven på små undervisningsgrupper.”  

Denna definition fokuserar endast på läro- och timplaner samt undervisnings-
gruppernas storlek. En mer finmaskig bild av vad individualisering innebär ges i 
Individualisering i ett skolsammanhang (Vinterek, 2006). Här skriver författaren 
om nio olika typer av individualisering och menar på att det är dessa nio som ska 
utgöra individualiseringen i skolan. Naturligtvis ser användandet av de olika typerna 
olika ut från elev till elev utifrån elevens individuella förutsättningar. De nio typerna 
av individualisering är innehålls-, omfångs-, nivå-, metod-, hastighets-, miljö-, 
material-, värderings- och ansvars individualisering.  
 
De nio olika typerna som presenterats ovan kan ses utifrån tre aspekter, vad, hur och 
kringliggande faktorer. Vad - aspekten innefattar innehåll-, omfångs- och 
nivåindividualisering. Vad lärostoffet ska innehålla, vilken nivå och omfattningen av 
stoffet. En annan aspekt är hur -aspekten som innefattar metod-, hastighet och 
materialindividualisering. Hur ska lärostoffet förmedlas, i vilken hastighet och med 
vilket material. Den tredje aspekten är de kringliggande faktorerna som påverkar 
lärandet, miljö-, värderings- och ansvarsindividualisering. Man kan se en klar 
koppling mellan dessa olika typer av individualisering och de tre didaktiska frågorna 
vad, hur och varför. Ovan ser man vad och hur frågorna tydligt. När det gäller varför 
frågan är det bara att gå till gällande läroplan för att se att individualisering är något 
som förväntas av en lärare. 
 

3.2. Definition av gemensam undervisning 

Om man utgår från betydelsen av de olika delarna för att definiera detta uttryck har 
man kommit en bit på väg till en definition av uttrycket. Ordet gemensam har enligt 
NE två betydelser, dels ” som delas eller innehas av flera personer ” och dels ” som 
utförs av flera personer tillsammans”. Ordet undervisning betyder enligt NE 
”meddelande av kunskaper”. Kombinationen av dessa två ord skulle då få följande 
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betydelse; meddelande av kunskaper som delas och utförs av flera personer eller 
med andra ord kunskapsutväxling mellan flera personer. De klassrumsaktiviteter 
som menas i denna studie är genomgångar av föreläsningstyp men även diskussioner 
kring förståelsen av matematik och dess beståndsdelar. I dessa klassrumsaktiviteter 
blir det en utväxling av kunskap som delas i klassrummet.  
 
De definitioner som presenterats ovan, individualisering och gemensam 
undervisning, är navet i detta arbete. De ovan beskrivna definitionerna har till viss 
del styrt urvalet av informanter. De ligger även till grund för val av 
datainsamlingsmetod och hur data har analyserats. I följande kapitel presenteras hur, 
varför och vad som genomförts gällande metod i detta arbete. 
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4. Metodologi 
I detta avsnitt presenterar vi vårt val av metod samt motiverar och diskuterar vald 
datainsamlingsmetod baserat på syfte med arbetet och forskningsfrågor. En 
presentation och diskussion kring urval av respondenter, tillvägagångssätt vid 
insamlande av data samt analys av det insamlade data. Vi kommer även att reflektera 
kring trovärdigheten med vårt val av datainsamlingsmetod. Slutligen presenteras de 
etiska hänsynstaganden som beaktats. Vi har valt en kvalitativ studie med interjuver 
som datainsamlingsmetod och vårt tillvägagångssätt kommer här att presenteras. 
 
4.1. Intervjuer 

Vid upp starten av detta arbete var intentionen att använda enkät som 
datainsamlingsmetod detta för att få en bredd i svaren och se ett kvantitativt resultat. 
En enkät utformades som omarbetades gång på gång men vi kände oss aldrig riktigt 
nöjda. För att få en fungerande enkät var vi tvungna att göra avkall på vårt 
grundläggande syfte med det här arbetet vilket inte kändes rätt. Stukat (2005) skriver 
att det är forskningsproblemet som ska styra metodvalet och i enlighet med det drog 
vi slutsatsen att enkät inte var den bäst lämpade metoden för vår studie. Vi 
diskuterade våra tankar med varandra och vår handledare och fann att vi hela tiden 
gled in på frågor som hur, vad och varför. Vi kom till slutsatsen att om vi skulle arbeta 
efter vår grundtanke krävdes det en datainsamlingsmetod där vi kunde gå på djupet i 
respondenternas svar, vilket ledde till en kvalitativ studie med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Denscombe (2000) menar att en av fördelarna med intervjuer 
är just att de är lämpade för att nå djupgående och detaljerad data. 
 
4.1.1 Urval 

Urvalet av informanter gjordes utifrån ett försök att skapa en så djup bild av 
matematikundervisningen som möjligt. En variation i skoltyp, arbetsätt och 
erfarenhet samt utbildning hos den intervjuade läraren eftersträvades. Självklart 
utgick urvalet även från viljan att bli intervjuad hos de olika tillfrågade lärarna. 
Nedan följer en kort presentation av de intervjuade lärarna.  
 
Lärare A har lång erfarenhet av läraryrket då den jobbat cirka 35 år som lärare. 
Läraren har språkutbildning som grund och har arbetat på flera olika skolor men är 
idag klasslärare på en mångkulturell F till 5 skola i Mellansverige. Läraren 
bestämmer själv hur hon vill bedriva matematikundervisningen och hur 
individualiseringen ska vara utformad. Eleverna på gällande skola kommer från 
blandad bakgrund och det råder en stor spridning kunskapsmässigt mellan eleverna i 
den klass där lärare A undervisar. 
 
Lärare B är klasslärare på en F till 9 skola i Mellansverige med cirka 600 elever. 
Läraren är utbildad ämneslärare i svenska och so men jobbar idag i en år tre i vilken 
läraren ansvarar och utformar all matematikundervisning. Läraren har två års 
yrkeserfarenhet. 
 
Lärare C är utbildad förskollärare och har jobbat på grundskolan i cirka 6 år. Läraren 
har tidigare arbetat på förskolan och har lång erfarenhet av det. Läraren är idag 
klasslärare, en tjänst som hon delar med en annan lärare, på en mångkulturell F till 5 
skola i Mellansverige. Läraren är ansvarig för all matematikundervisning i klassen 
och är även mattepilot på gällande skola vilket innebär att läraren ska vara 
uppdaterad inom den senaste forskningen som gjorts inom matematik genom 
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exempelvis fortbildningskurser inom matematik som ska förmedlas vidare till övriga 
pedagoger på skolan. Läraren är även ansvarig för större inköp till skolan som rör 
ämnet matematik. Läraren bestämmer själv över hur matematikundervisningen 
bedrivs och även hur individualiseringen ska utformas.  
 
Lärare D arbetar på en F till 5 skola i Mellansverige med cirka 300 elever. Skolan 
domineras av elever från medelklass hem. Läraren är utbildad 1 till 7 lärare med 
inriktning musik och har varit verksam lärare i 8 år dock inte enbart på denna skola. 
Läraren arbetar som klasslärare och ansvarar matematikundervisningen för sin klass. 
Planering och utformning av undervisningen görs i samråd med arbetslaget.  
 
4.1.2 Datainsamlingsmetod 

Det Denscombe (2000) lyfter fram som viktigast vid val av metod är att forskaren 
ställer sig frågorna om vilken metod som är bäst lämpad i praktiken och vilken metod 
som är bäst lämpad för uppgiften. Det vill säga, bäst lämpad för att besvara det syfte 
och forskningsfrågor som forskaren i fråga arbetar utefter. För att besvara våra 
forskningsfrågor och i enlighet med vårt syfte valde vi att använda oss av intervjuer 
som datainsamlingsmetod då vår intention var att nå ett djup i informanternas svar. 
Vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor för att nå det centrala och djup i våra valda 
ämnen, individualiserad och gemensam matematikundervisning. Därför ansåg vi att 
intervjuer lämpade sig bäst som datainsamlingsmetod då enkät eller observation inte 
ger den möjligheten i samma utsträckning. 
 
Stukat (2005) skriver att intervjuer kan genomföras på olika sätt, strukturerade eller 
ostrukturerade, även benämnda som semistrukturerade, intervjuer. Denscombe 
(2000) skriver även om dessa intervjuer men gör en tydligare indelning mellan 
ostrukturerade och semistrukturerade än vad Stukat (2005) gör. Därför utgår vi från 
den indelning Denscombe (2000) använder för att vara så tydliga som möjligt i vår 
framställning. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av intervjuaren har en lista 
med ett fåtal huvudfrågor som ska besvaras och vilket ämne som ska behandlas. 
Intervjuaren ska ha en flexibel inställning och vara villig att ändra följden i 
intervjufrågorna utifrån respondentens svar. Det ska även ges utrymme för 
respondenten att utveckla sina tankegångar och tala mer utförligt om det som 
intervjuaren frågar om. Eftersom våra intervjufrågor är specifikt utformade med 
ordet du har vi gjort personliga intervjuer. Detta innebär att det är ett möte mellan 
respondenten och intervjuaren. Denscombe (2000) beskriver detta som den 
vanligaste typen av en semistrukturerad intervju. Författaren menar att den är 
relativt lätt att genomföra eftersom det bara är två personer som ska finna tid, plats 
och resurser till att genomföra intervjun. Vid en personlig intervju är det även lätt för 
intervjuaren att härleda specifika synpunkter och tankesätt till en specifik person 
eftersom det bara finns en respondent närvarande. Det i sin tur underlättar vid 
sammanställningen då detaljer lättare kan härledas till en specifik informant. 
Författaren menar även att en personlig intervju är lätt att kontrollera då det bara 
finns en person att ledsaga genom intervjuprogrammet. Genom att läsa litteratur och 
studera våra forskningsfrågor drog vi slutsatsen att en semistrukturerad personlig 
intervju lämpar sig bäst för vår studie. Vi ville ha ett personligt möte med 
informanten, ge informanten utrymme att utveckla sina tankar och eftersom vi är 
tämligen orutinerade på att genomföra intervjuer ville vi ha en intervjumetod som var 
relativt enkel att kontrollera.  
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Intervjufrågorna formulerades inte utefter specifika delar inom individualisering 
utan individualisering i helhet för att få så sanningsenliga svar som möjligt och för att 
minska vår påverkan på respondenternas svar. Intervjufrågor formulerades med det 
grundläggande syftet att de ska besvara våra forskningsfrågor, sju intervjufrågor till 
tre forskningsfrågor (se bilaga 1). Intervjufråga 2, 3 och 4 formulerades för att 
besvara forskningsfråga 1. Intervjufråga 5, 6 och 7 formulerades för att besvara 
forskningsfråga 2 och intervjufråga 8 hade för avsikt att besvara forskningsfråga 3. Vi 
har medvetet valt att ha endast en intervjufråga kopplad till forskningsfråga 3 för att 
ta ett större stöd i litteraturen när det gäller denna forskningsfråga. Det är även så att 
fokus i det här arbetet främst ligger på hur lärare individualiserar och samspelet 
mellan individualisering och gemensam undervisning. Det historiska perspektivet 
som innefattas i forskningsfråga 3 är en bakgrund till varför 
matematikundervisningen ser ut som den gör idag. Därför har vi endast en 
intervjufråga som kopplas till det historiska perspektivet.   
 

4.1.3 Tillvägagångssätt 

En variation i skoltyp, arbetsätt och erfarenhet samt utbildning hos de intervjuade 
lärarna eftersträvades. Vi valde därför att kontakta tre olika skolor som rent 
geografiskt ligger på olika områden i staden som vi har tidigare kännedom om 
gällande skoltyp. Sedan kontaktade vi lärare på de olika skolorna utifrån vår 
kännedom om hur de arbetar och vilken erfarenhet de har inom matematik-
undervisning. Vi informerade dem om vårt uppdrag genom ett personligt möte, 
frågade om de var villiga att ställa upp och bokade därefter in en tid för intervju.  
Denscombe (2000) påpekar att i den nyss nämnda processen finns inga regler att 
följa utan det är upp till intervjuaren att välja ut sina informanter. Författaren menar 
att informanterna har en tendens att medvetet väljas ut för att de har något speciellt 
att bidra med, i vårt fall är det lärare som arbetar på olika sätt i deras 
matematikundervisning och individualisering. De utvalda lärarna fick möjlighet att ta 
del av intervjufrågorna en tid innan själva intervjun. Detta för att vi ansåg att svaren 
skulle vara mer genomtänkta och som följd skulle svaren generera mer till vår studie.  
 

En tid innan intervjuerna ordnade vi med den tekniska utrustning vi ansåg oss 
behöva. Vi använde oss av diktafoner med en timmes inspelningstid och vi 
kontrollerade noga att den fungerade samt att det fanns extra batterier vid varje 
intervjutillfälle. Denscombe (2000) påpekar att den tekniska utrustningen är väldigt 
viktig. Om den inte skulle fungera misslyckas hela intervjun och det finns vissa saker 
intervjuaren ska kontrollera som exempelvis inspelningstid, reservbatterier och 
ljudkvalitén, vilket vi gjorde.  
 

Vid själva intervjutillfället åkte vi till lärarnas skola för att genomföra intervjuerna på 
de tidigare avtalade tiderna. Vi valde att genomföra semistrukturerade personliga 
intervjuer där vi hade en färdig lista med de ämnen vi ville behandla och vilka frågor 
som skulle ställas. Denscombe (2000) menar att den första frågan är särskilt viktig då 
den ska ge informanten en chans att slappna av och finna sig till rätta. Därför började 
vi intervjun med en övergripande fråga om dem själva, hur länge de arbetat som 
lärare och vilken utbildning de har. Den frågan hade två syften, dels att få 
informanterna avslappnade och dels var den även värdefull för att kunna göra en 
presentation av lärarna i vår studie. Därefter ställde vi våra resterande intervjufrågor 
och respondenterna gavs utrymme till att utveckla sina idéer och svar. Vi som 
intervjuade var flexibla och anpassade följden på intervjufrågorna utifrån 
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respondenternas svar, men var hela tiden uppmärksamma på att frågorna besvarades 
och att helheten av intervjun var i enlighet med vårt syfte av intervjuerna.  
  

4.1.4 Analys av data 

Då intervjuerna var genomförda återstod transkribering och analys av insamlad data. 
Diktafonen kopplades in i en dator där en utav oss skötte själva uppspelningen och 
den andra transkriberade intervjun. Alla intervjuer transkriberades ordagrant och i 
sin fulla längd för att säkerställa att inget viktigt material förbisågs. Vi visste att i 
vissa intervjuer gick svaren in i varandra på olika intervjufrågor och därför var det 
säkrast att transkribera allt som sagts.  
 
Därefter gjordes en gemensam analys av våra data där vi började med 
intervjufrågorna 2 – 4, som rör individualisering, utefter kategoriseringen vi beskrev 
i avsnitt 3.1. Vi utgick från den indelning Vinterek (2006) gjort då författaren delat in 
individualisering i nio undergrupper. Därifrån bearbetade vi vårt transkriberade 
material utefter de fyra aspekterna vad, hur, varför och kringliggande faktorer. Som 
vi skrev i avsnitt 3.1 så är varför aspekten redan besvarad genom läroplanen, därför 
utgick vår slutliga analys efter vad, hur och kringliggande faktorer. Med hjälp av de 
transkriberade intervjuer, våra forskningsfrågor, våra intervjufrågor och Vintereks 
(2006) indelning av individualisering i ett skolsammanhang, skapade vi övergripande 
frågeställningar till det framträdande i intervjuerna som innefattar vad, hur och 
kringliggande faktorer, dessa presenteras i avsnitt 5.1 – 5.4.  
 
Analysen fortsatte med att skapa övergripande teman som framträdde i intervjuerna 
kopplade till intervjufrågorna 5, 6 och 7 som rör den gemensamma 
matematikundervisningen, den individualiserade matematikundervisningen och 
deras påverkan på varandra. Själva analysen av intervjuerna gjordes sedan utifrån vår 
definition av gemensam undervisning i praktiken (se avsnitt 3.2). Dessa presenteras i 
avsnitt 5.5 och 5.6. I 5.7 presenteras analyserad data av den individualiserade 
matematikundervisningens förändring ur ett historiskt perspektiv. 
   
4.1.5 Validitet och reliabilitet  

Vi valde att skriva en kvalitativ studie för att nå ett djup i respondenternas svar i 
enlighet med vårt syfte för detta arbete. Vårt huvudsakliga syfte med det här arbetet 
är i enlighet med hur Stukat (2005) beskriver ett kvalitativt arbete, inte att 
generalisera våra resultat utan att kunna förstå och tolka våra resultat. Den process vi 
beskrev ovan med vår ursprungliga datainsamlingsmetod, enkät, klargjorde för oss 
att en kvalitativ forskning är den rätta för oss för att nå vårt syfte med det här arbetet. 
Detta resulterar i en hög validitet som Stukat (2005) beskriver det då vi genom 
processen med enkäten verkligen insåg att intervjuer är rätt datainsamlingsmetod för 
att mäta det vi vill mäta i den här studien. Denscombe (2000) skriver att en av 
fördelarna med intervjuer är att det ger en hög validitet genom att datas riktighet kan 
kontrolleras under tiden de samlas in. När vi valde att använda intervju som 
datainsamlingsmetod medförde det att vi själva påverkat resultatet på ett omedvetet 
sätt, Denscombe (2000) benämner det intervjuareffekten. Det innebär att intervjun 
påverkas av vad forskarens identitet betyder för den intervjuade. Eftersom de vi 
intervjuat känner till oss sedan förut är vår förhoppning att det har stärkt validiteten i 
deras svar. Denscombe (2000) menar att det både kan stärka och försvaga. Det kan 
stärka genom att det finns en god relation och tillit under intervjun men det kan 
försvaga genom att den intervjuade svarar som den tror att intervjuaren vill att den 
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ska svara. Det blir därför svårt för oss att dra några säkra slutsatser av detta men om 
vi utgår från hur vi upplevt intervjuerna anser vi att detta stärkt validiteten.  
Genom att vi delgivit lärarna våra intervjufrågor i förväg och förberedde vår tekniska 
utrustning innan intervjutillfällena höjde vi vår reliabilitet. Stukat (2005) beskriver 
reliabilitet som mätnoggrannhet och tillförlitlighet på själva mätinstrumentet. 
Författaren beskriver flera reliabilitetsbrister som kan uppstå vid en kvalitativ studie 
som exempelvis feltolkningar av frågor eller feltolkningar av de intervjuades svar. Vi 
har i möjligaste mån försökt att undvika feltolkningar genom att formulera snäva 
intervjufrågor med litet utrymme för egna tolkningar. Vi använde oss av diktafon vid 
inspelning och transkriberade intervjuerna i sin fulla längd för att minimera 
feltolkningar av de intervjuades svar. Dessa åtgärder ökar vår reliabilitet i studien. Vi 
är dock medvetna om att det finns många faktorer som kan påverka både vår validitet 
och reliabilitet men vi har aktivt arbetat för att få ett så sanningsenligt och tillförlitligt 
resultat som möjligt i vår studie. 
 
4.2 Etiska hänsyn 

Vetenskapsrådet har utgett en skrift om etiska hänsynstaganden inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning som forskare ska beakta vid en studie. Dessa är 
indelade i fyra områden. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har beaktat dessa genom att 
informera våra respondenter att deras medverkan är helt frivillig och att de har rätt 
att avbryta sin medverkan när de vill. De har fått ta del av hur vårt insamlade 
material ska behandlas och att de under hela processen är totalt anonyma för alla 
utom för oss som skriver detta arbete. Eftersom vi i den här studien har insamlat våra 
data från vuxna människor har vi frågat om deras samtycke och de har lämnat det 
innan intervjuerna genomfördes. Våra respondenter är underrättade om att den 
information de lämnat till oss enbart används i denna studie och ska inte föras vidare 
till icke – vetenskapliga syften.  
 
Vi har nu presenterat hur data insamlades, hur data analyserades och vilka etiska 
hänsyn vi beaktat i den här studien. Då data analyserats genom att använda de 
definitioner som tidigare presenterats mynnar det ut i ett resultat i vad och hur lärare 
gör för att individualisera matematikundervisningen såväl som hur individualiserad 
och gemensam matematikundervisning påverkar varandra. Dessa resultat 
presenteras i följande kapitel.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det som framkommit i intervjuerna utifrån kategorierna 
inom individualisering som redovisats i kapitel 3.1 och utifrån definitionen av 
gemensam undervisning som skrevs i kapitel 3.2. 
 
I 5.1 fokuseras det på vad – aspekten av individualiseringen, det vill säga innehåll, 
omfång och nivå. Metod, hastighet och material det vill säga hur – aspekten 
behandlas i avsnitt 5.2 och 5.3. De kringliggande faktorer som informanterna tar upp 
presenteras i 5.4. I 5.5 redovisas vad lärarna anser om den gemensamma 
matematikundervisningens betydelse för den enskilde eleven. Därefter presenteras de 
effekter lärarna anser gemensam undervisning och individualisering har på varandra 
i 5.6. Slutligen i 5.7 presenteras den individualiserade matematikundervisningens 
utveckling ur en erfaren lärares perspektiv. 
 

5.1 Vad gör lärare för att individualisera matematikundervisningen? 

Lärare A: ”Jag tycker att det är väldigt bra att ha väldigt olika läromedel”.  
 
Lärare B använder sig av arbetsschema som tar in annat utöver det som läroboken 
gör. Flera av lärarna stryker uppgifter och låter elever hoppa över vissa uppgifter för 
att minska omfånget.  
 
Lärare D betonar att djupet är viktigare än hastighet i matematikinlärning.  
 
Lärare C: ”För svaga elever är det väldigt bra att använda sig av öppna uppgifter 
utan ett givet svar för att stärka deras självförtroende i matematik. För starka 
elever är det viktigt att de får varierade uppgifter för att utmanas och att bibehålla 
intresset för matematik”. 
 

5.2 Hur gör lärare för att individualisera matematikundervisningen? 

Flera lärare tar upp en variation gällande material som kan användas utefter 
elevernas behov, som bland annat pengar, klossar och klockor. De nämner även spel i 
olika former, allt från kortspel till dataspel.  Flera lärare använder diagnoser för att ta 
reda på vilken nivå eleverna ligger på, vissa elever behöver hoppa på en remsa på 
golvet föreställande tallinjen medan andra elever räknar på fingrarna. Lärare B säger 
att eleverna jobbar på i sin takt, många räknar på och det blir en form av 
hastighetsindividualisering.  
 

5.3 Hur vet lärare vilket individualiseringssätt de ska välja?  

Lärare B: ”Det går jag mycket på känsla, eller enbart på känsla”. 
 
Lärare C: ”Det vet jag inte, man får prova sig fram”. 
 
Lärare A: ”Det är helt beroende på elev, det går inte att säga från gång till gång 
vilken metod som är bättre eller sämre”. 
 
Lärare D anser att under gemensamma genomgångar kan man kolla av vad eleverna 
kan och inte kan och utgå därifrån när man ska individualisera undervisningen. 
Lärare D menar även att detta är beroende på vilken ålder man arbetar i, läraren 
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menar att det är mer de ska kunna i mellanstadiet vilket enligt läraren gör det svårare 
att individualisera. Lärare D säger: ”Går från boken när de är äldre, går till boken 
när de är yngre”... På mellan är det skönt att utgå från en bok”. 
 

5.4 Vilka kringliggande faktorer påverkar den individualiserade 

matematikundervisningen? 

Lärare A har matematikundervisningen till stor del i halvklass och lärare C har den 
alltid i halvklass. Detta är medvetna val från dessa lärare då de anser att det 
underlättar i undervisningen. Lärarna menar att det finns många elever som är svaga 
i matematik och att de behöver mycket hjälp under matematiklektionerna. Detta 
underlättas vid halvklasslektioner och det är syftet med att matematiklektionerna 
bedrivs med färre elever.  
 
Lärare B har en elevassistent som finns tillgänglig för att hjälpa en av eleverna i 
klassen med dubbla diagnoser. Samt att fritidspersonal finns tillgänglig under vissa 
lektioner. 
 

5.5 Vilken roll har den gemensamma matematikundervisningen? 

Lärare A: ”Mycket viktig . De gäller att de får se många olika strategier och de kan 
du bäst göra genom att vi sitter alla tillsammans och löser ett gemensamt problem”. 
 
Lärare C: ”När jag gör en genomgång med hela klassen går jag igenom hur 
uppgiften kan lösas och hur man kan göra. Det gemensamma är ju för att diskutera 
och resonera matematik, ger möjlighet att se strategier”. De övriga lärarna har också 
identifierat vikten av att prata matematik men dock framgår det i intervjuerna att det 
görs i olika utsträckning.  
 
Lärare D: ”Det är väldigt viktigt med gemensamma genomgångar för att jag ska se 
vad de kan och inte kan. Det är där jag kollar av”.  Läraren menar på att det ger 
möjlighet att ställa frågor både från lärare till elev men även tvärtom och på så sätt 
får läraren en bild av elevernas nivå. 
 
Lärare D: ”Den gemensamma undervisningen är bra för då vet man att alla får 
samma information … Det jag tycker är bra är att ha något gemensamt att utgå 
ifrån”. 
 
Lärare B: ”Tror väl att den gemensamma undervisningen fyller en funktion för de 
allra flesta”. 
 

5.6 Den individualiserade och gemensamma undervisningens effekt på 

varandra. 

Lärare B: ”Många har räknat på, inte egentligen haft några slags sammanhållna 
avsnitt eller några sammanhållen undervisningen då jag går igenom, utan de har 
fått räkna individuellt. Det blev så mycket tidigt för att några är väldigt snabba och 
några är väldigt långsamma. Det har blivit en hastighetsindividualisering som helt 
tagit över, jag har väldigt lite gemensam undervisning” 
 
Lärare D: ”För mig har det känts väldigt viktigt att ha dem samlade” 
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Lärare A: ”Jag försöker lägga den gemensamma matematikundervisningen helt 
oberoende av vart de ligger individuellt utan jag lägger det helt utanför”. Detta gör 
läraren genom att välja ett moment som är olikt läroboken som tändsticksproblem 
eller något spel. Det kan även vara moment de jobbat med tidigare men inte riktigt 
blivit befäst som exempelvis tabellträning.  
 
Lärare C: ”Det blir ju efter de starka elevernas nivå men de andra lär sig alltid 
någonting, de snappar alltid upp något även om de själva inte riktigt kommit dit 
nivåmässigt”. 
 
Lärare C säger även: ”Jag har inget problem med att de ligger i olika kapitel och 
olika nivåer, det tycker jag inte försvårar”. Medan andra lärare upplever detta som 
en svårighet och ett hinder.  
 
Flera lärare påpekar att de nyttjar starka elever i den gemensamma undervisningen 
vilket utvecklar båda de starka eleverna som får förklara och motivera sin tankegång 
samt att de ger en möjlighet för övriga elever att få se strategier, tankegångar och 
lösningar på ett annat sätt. 
 

5.7 Den individualiserade matematikundervisnings förändring över tid. 

Lärare A fick på grund av sin långa erfarenhet inom yrket ytterligare en fråga 
gällande den individualiserade matematikundervisningens förändring över tid. 
 
Lärare A svarar att i början av lärarens yrkesutövning användes ett och samma 
läromedel till alla elever. Matematikundervisningen var mer styrd än idag, alla skulle 
göra samma sida och alla skulle göra samma saker. Läraren tycker att så är inte fallet 
idag för att vi har kommit underfund med att alla är olika. Lärare A menar även att 
det idag är lättare att se om eleverna har luckor och bristande kunskaper inom ett 
visst matematiskt område. Detta tack vare att eleverna arbeta vidare i sin egen takt 
och det underlättar för läraren som snabbt ser när eleverna stöter på problem. 
Genom att läraren idag varierar undervisningen med exempelvis bygga saker, datorn 
och spel ser läraren vilka som inte kan på ett mycket lättare sätt. Läraren anser att 
matematikundervisningen har gått framåt i en positiv riktning.  
 

De resultat som presenterats ovan har framkommit utifrån en analys av insamlad 
data och teori. Vi ämnar nu dra vissa slutsatser utav resultat och litteratur för att 
besvara våra forskningsfrågor. Dessa slutsatser presenteras i följande avsnitt.  
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6. Slutsats 
I kommande avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit i studien gällande 
våra forskningsfrågor. Vi ämnar besvara våra forskningsfrågor i följade avsnitt 
utifrån tidigare presenterade resultat och litteratur. Vi lyfter fram intressanta 
skillnader och likheter mellan dessa komponenter. 
 

6.1. Vilka tillvägagångssätt använder verksamma lärare för att 

individualisera matematikundervisningen? 

I litteraturen har det presenterats många olika för att individualisera undervisningen 
som bland annat arbetssätt, innehåll, lärstil, omfång, hastighet och tid. Stensmo 
(1997) menar att det finns fyra centrala delar att utgå ifrån för att individualisera och 
vi fann att Vinterek (2006) har använt i princip samma huvudgrupper men sedan 
förtydligat dessa genom att bryta ner dem till nio kategorier.  Vid genomgång av 
intervjuer fann vi att alla lärare använder sig utav någon form av individualisering, 
vissa fler än andra. Lärare A, B och C menar att de går på känsla för att ta reda på 
vilket tillvägagångssätt de ska använda i sin individualisering, att allt utgår från 
eleven i fråga. Att utgå från eleven i fråga är samstämmigt med vad författarna och 
vår läroplan föreskriver vad individualisering är, att utgå från den enskilde eleven. 
Det blev även tydligt att det inte är lärare som individualiserar utan det är den 
enskilda läraren. Det finns ramar och verktyg men det är upp till läraren hur de 
använder sig av dessa. Dock kan slutsatsen dras att ingen lärare påpekar deras eget 
kunnande i matematik för att lyckas med individualiseringen. Löwing (2004) 
däremot menar att det är avgörande vilken matematisk kunskap läraren har för att 
lyckas i sin undervisning. Detta är dock inget som vi med säkerhet kan säga utifrån 
våra intervjuades lärares svar då vi inte fann några tydliga resultat mellan lärarens 
utbildning och hur de individualiserar sin matematikundervisning. Ljungblad (2003) 
har ett annat perspektiv på individualisering än övriga källor och menar att eleverna 
ska arbeta med samma stoff men att det ska ges möjlighet till fördjupning utifrån 
elevernas individuella tankestruktur. Vi fann att enbart en lärare arbetar på liknande 
sätt. Lärare D har det perspektivet i sin individualisering då den påpekar att djupet är 
viktigare än hastigheten. Läraren menar att det är viktigare att eleverna lär sig på 
djupet än ytligt. I undervisningssituationen innebär det att alla elever arbetar inom 
samma matematiska område men på olika djup.  
 

6.2. Hur samspelar gemensam och individualiserad matematik - 

undervisning? 

Lärare A, C och D är ense om att den gemensamma undervisningen i matematik är 
viktig, men de ser det ur olika perspektiv. Lärare A och C anser att det är viktigt för 
att synliggöra strategier och tankesätt. Lärare D gör det för att läraren själv ska se vad 
eleverna kan, inte kan och för att veta att alla har fått samma information. Vår 
slutsats av detta är att två av lärarna gör det för elevernas skull medan den tredje 
läraren gör det för sin egen skull. Den litteratur vi studerat kring detta är alla överens 
om att gemensam matematikundervisning är viktig utifrån många aspekter. Löwing 
(2004), Granström (2007) och Löwing (2006) menar att den viktigaste faktorn med 
gemensam undervisning är elevernas möjlighet att utveckla sitt matematiska språk, 
möjligheten att samtala, resonera och diskutera matematik. Här ser vi att lärare A 
och C uttrycker liknande åsikter som författarna. Lärare B tror att den gemensamma 
undervisningen har en funktion men uttrycker samtidigt att den har väldigt lite 
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gemensam undervisning och väldigt få tillfällen då läraren själv går igenom något 
inom matematik. Detta är samstämmigt med hur Löwing (2006) menar att 
matematikundervisningen bedrivs idag i den svenska skolan, att det är sällsynt 
förekommande med gemensam matematikundervisning. All litteratur benämner 
vikten vid en aktiv lärare som pratar och resonerar matematik med sina elever. 
Löwing (2004) menar att en av lärarens svåraste uppgifter vid gemensam 
undervisning är att konkretisera språket så att det är ett korrekt matematiskt språk 
som är anpassat efter elevernas nivå och att det är lärarens ansvar att eleverna 
tillägnar sig det matematiska språk som krävs för att uppnå de mål som står i 
kursplanen för matematik. Här finner vi att flera av de intervjuade lärare tar hjälp av 
eleverna vid förklaring av olika matematiska moment. Författaren menar att det är 
genom lärarens användande av det matematiska språket som eleverna lär sig. 
 

Lärare A uttrycker att den gemensamma undervisningen läggs helt utanför det 
eleverna arbetar med individuellt genom att välja moment som problemlösning ur 
annat material än läroboken eller moment de redan arbetat med men behöver extra 
träning i. Lärare B uttrycker att den individualiserade undervisningen helt har tagit 
över då i form av hastighetsindividualisering. Även lärare C uttrycker att de 
gemensamma genomgångarna blir utefter de starkas nivå med förhoppning om att de 
svaga alltid lär sig någonting, alltså inte individualiserad för de svaga eleverna. Flera 
författare uttrycker detta som en ineffektiv undervisning då detta leder till att läraren 
får ge samma instruktioner gång på gång beroende av när eleverna når en viss nivå 
och Löwing (2006) menar att detta arbetssätt gör att elevernas möjlighet för 
utveckling försvåras. Det är enbart lärare D som uttrycker den gemensamma och 
individualiserade matematikundervisningens samspel då den anser att det är väldigt 
viktigt att ha dem samlade. På så sätt underlättas den gemensamma undervisningen 
men är då den ”vanliga” undervisningen individualiserad? Lärare C anser inte att 
individualiseringen försvårar den gemensamma undervisningen men de övriga 
lärarna upplever att det försvårar och är ett hinder.  
 

6.3. Hur har matematikundervisning och individualisering förändrats 

ur ett historiskt perspektiv?  

Lärare A anser att förr var matematikundervisningen mer styrd än vad den är idag 
och som Unenge (1999) poängterar så fanns det tydliga instruktioner om hur läraren 
skulle bedriva sin matematikundervisning. Malmer (2002) är överens om detta då 
hon menar att förr var matematikundervisningen totalt beroende av läromedlet. 
Något som även Lärare A poängterar då hon säger att alla skulle göra samma sida och 
samma saker och genom detta fanns ingen fungerande individualisering. Unenge 
(1999) menar att detta har fått följder kring hur matematikundervisningen bedrivs 
idag, något som Lärare A inte håller med om. Lärare A anser att vi idag har kommit 
underfund med att eleverna lär på olika sätt och att alla är olika. Det återspeglar sig i 
vår gällande läroplan, Lpo 94, där det uttryckligen står att undervisningen ska utgå 
från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Dock finner vi att 
flera av våra intervjuade lärare använder sig av samma individualiseringsmetod som 
användes på 1960 och 1970 – talet då lärarna, enligt Löwing & Kilborn (2002), lät 
eleverna arbeta individuellt och i sin egen takt, så kallad hastighetsindividualisering. 
Richardsson (1999) och Unenge (1999) skriver att på tidigt 70 – tal så fick laborativt 
material större utrymme. Detta är något som vi tydligt kan utläsa ur våra intervjuer 
har fått stor genomslagskraft och fortfarande används i stor utsträckning. Flera lärare 
påpekar en variation i laborativt material i hur de gör för att individualisera 
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matematikundervisningen. Författarna menar att på 70 – talet blev det laborativa 
material tyvärr inte elevnära och det anser vi är något som ska belysas. I våra 
intervjuer benämner lärarna pengar, klossar och klockar vilket alla kan ses som 
elevnära laborativt material. Det har skett en förändring gällande det laborativa 
materialet och som vi tolkar det, en positiv förändring. 
 
Lärare A menar att idag är det lättare att se om eleverna har luckor genom att det ges 
möjlighet att variera undervisningen och Unenge (1999) menar att den största 
skillnaden mellan Lpo 94 och våra tidigare gällande läroplaner är just det, att lärarna 
får utrymme att variera matematikundervisningen. Det är upp till den professionella 
läraren att välja undervisningsmetod för att eleverna ska tillägna sig önskvärd 
kunskap, något som Lärare A uppfattar som positivt då hon uttrycker att: ”Jag kan 
idag lättare se om en elev har bristande kunskaper inom ett visst matematiskt 
område och jag anser att matematikundervisningen har gått framåt i en positiv 
riktning”. 
 
Ovan har de slutsatser som framkommit gällande våra forskningsfrågor i relation till 
resultat, tidigare forskning och litteratur presenterats. Detta följs nu av ett avsnitt där 
utvalda delar av ovanstående avsnitt diskuteras med hjälp av litteratur, tidigare 
forskning, egna erfarenheter och åsikter.  
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7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras de resultat som framkommit i studien i relation till 
litteratur, tidigare forskning samt egna erfarenheter och åsikter.  
 
Lärare har en och samma läroplan, kursplan och timplan. De har i det stora hela 
samma förutsättningar att bedriva sin gemensamma och individualiserade 
matematikundervisning men ändå visar resultaten från våra intervjuer att det finns 
en stor variation i hur de olika lärarna bedriver dessa moment i undervisningen. 
Skillnaden anser vi inte nödvändigtvis bero på variation i elevunderlag utan kan även 
bero på en variation i lärarnas förhållningssätt till gemensam och individualiserad 
matematikundervisning. Vi menar alltså att hur den gemensamma och 
individualiserade matematikundervisningen genomförs till viss del beror på lärarnas, 
i vissa fall, invanda mönster. Som verksam lärare är det viktigt att hela tiden vara 
öppen för personlig utveckling och att man då ges möjlighet till detta genom 
exempelvis fortbildning. Även inom lärarutbildningen är det viktigt att studenterna 
ges möjlighet att öva på att undervisa och att få tänja på sina gränser i de didaktiska 
kurserna. Detta för att både verksamma lärare och lärarstudenter ska kunna finna sin 
egen individuella undervisningsstil som lämpar sig bäst för en själv.  
 
Något som framkommit i studien är att den enskilde läraren använder få delar, i vissa 
fall enbart en, av de kategorierna inom individualisering som Vinterek (2006) 
presenterar. Om man som lärare ska få en fungerande individualiserad 
matematikundervisning som samspelar med en gemensam undervisning anser vi att 
fler kategorier bör användas. Detta för att få en möjlighet att ge varje enskild elev den 
individualisering som passar denne bäst. Om man enbart använder till exempel 
hastighetsindividualisering är chansen inte så stor att den individualiseringsmetoden 
lämpar sig bäst för alla elever. Därför anser vi det är viktigt att läraren har kunskap 
om olika individualiseringsmetoder och är villig att använda sig utav sin kunskap. 
Detta gäller inte enbart när man träffar nya elever utan måste vara ett konstant 
förhållningssätt hos läraren i matematikundervisningen. 
 
En intressant aspekt är att olika författarna förespråkar sitt område. Stensmo (1997) 
och Vinterek (2006) menar att lärare ska individualisera på många olika sätt medan 
Löwing (2006) Granström (2007) förespråkar den gemensamma undervisningen. Vi 
menar att samspelet mellan individualiserad och gemensam matematikundervisning 
måste fungera. Som lärare bör man inte se på individualisering och gemensam 
undervisning var för sig utan båda är en del av undervisningen. För att få en 
fungerande undervisning anser vi att det krävs att samspelet mellan dessa två 
områden fungerar. Gemensam och individuell kan uppfattas som varandras 
motsatser och som lärare ska vi lyckas kombinera dem i vår undervisning. Som vi 
skrev i inledningen är denna kombination en del av läraryrkets komplexa roll och 
enligt oss en relativt svår uppgift. Enligt litteratur är gemensam och individualiserad 
undervisning viktiga delar i matematikundervisning och de lärare vi intervjuat löser 
detta på olika sätt. Men något som är gemensam för alla de lärare vi har intervjuat är 
att de gör något de är bekväma med, det blir alltså ett individualiserat arbete även 
från lärarens sida. Hur dessa två komponenter samspelar beror alltså inte enbart på 
eleverna utan även på lärarens individuella kompetenser och undervisningsform. 
 
En av våra intervjuade lärare påpekar att det är viktigt att ha alla elever samlade inom 
samma matematiska område för att kunna genomföra givande gemensamma 
moment. Är det så att alla elever ska arbeta inom samma matematiska område för att 
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på så vis underlätta den gemensamma matematikundervisningen för läraren? Är det 
ett tillräckligt starkt motiv till att ha alla elever samlade eller finns det andra aspekter 
som inte framkommer i intervjun som förklarar arbetssättet? Det är troligt att det 
finns andra aspekter men inga som vi kan påvisa utifrån insamlad data. 
 
Våra intervjuade lärare nämner att de tar hjälp av eleverna vid den gemensamma 
undervisningen. Detta vill vi belysa då det troligen inte används ett korrekt 
matematiskt språk då det är eleverna som sköter kommunikationen och Löwing 
(2004) poängterar tydligt att det är läraren som ska lära eleverna det korrekta 
matematiska språket. Dock är flera lärares erfarenhet att vid vissa tillfällen lär sig 
eleverna bättre utav varandra, de menar att eleverna kan förklara för varandra på ett 
sätt som läraren inte kan. Detta påvisar att författarens och lärarnas åsikter går isär. 
Det finns två olika sätt att se på det, är det det matematiska språket som eleverna ska 
fokusera på eller är det de matematiska strategier som behövs för att genomföra en 
uppgift? Vi anser att det matematiska språket är viktigt men kanske ska det 
matematiska tänkandet och strategier prioriteras. Vår erfarenhet är den samma som 
lärarnas, att i vissa fall lär sig eleverna bättre av varandra. Läraren kan vid sådana 
tillfällen då elever lär av varandra upplysa eleverna om de korrekta matematiska 
termerna för att på så sätt även utveckla denna del. 
 
En av de intervjuade lärarna uttrycker att matematikundervisningen och då främst 
individualiserad undervisning gått framåt i en positiv riktning ur ett historiskt 
perspektiv. Trots detta visar resultaten från TIMMS att svenska elevers resultat i 
matematik faller jämfört med andra länder. Detta är något som förbryllar oss, om 
matematikundervisningen gått framåt i en positiv riktning och om undervisningen 
anpassas bättre efter varje enskild individ anser vi att det borde vara så att elevernas 
resultat höjs men tyvärr råder motsatsen. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 
det arbete som görs med individualiseringen inte syns på några nationella eller 
internationella mätningar. Historiskt sätt har matematikundervisningen enligt 
Unenge (1999) gått från katederundervisning vilket vi tolkar som gemensam 
undervisning till en mer individualiserad där man utgår ifrån den enskilde eleven. 
Detta är något som bekräftas i en av intervjuerna där läraren uttrycker att vi blivit 
betydligt bättre på att se den enskilde eleven. 
 
Varje skolklass består av enskilda elever med individuella intressen, talanger och 
behov som vi anser måste tillgodoses. Det vi har funnit i våra intervjuer är att en 
lärare inte alls använder sig av gemensam undervisning, två lärare valt någon form av 
mellanväg och en annan har valt att ha alla elever samlade. Resultatet blir alltså en 
stor variation gällande både individualisering och gemensam undervisning i ämnet 
matematik. Men hur bedriver man då en individualiserad matematikundervisning 
som även ska vara individualiserad i de gemensamma momenten? Här återkommer 
vi till en av de centrala delarna i matematikdidaktiken, att få ett fungerande samspel 
mellan individualiserad och gemensam matematikundervisning. Som synes väcks 
många frågor kring ämnet och det finns inga givna svar. Detta påvisar att det är ett 
mångfacetterat område som ska bli både tufft och mycket intressant att få jobba med 
i verkligheten som lärare.  
 
Anledningen till val av ämne till detta arbete var att vi ville känna oss mer rustade för 
vårt individualiseringsarbete när det gäller matematikundervisningen. Det vi kommit 
fram till är att det är viktigt att känna till och kunna använda olika metoder och 
strategier för att inte ”fastna” i ett mönster. Vi möter hela tiden nya elever som 
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utvecklas och det betyder att vi som lärare måste ha en stor och bred beredskap för 
att kunna möta alla olika individer. Vi måste fortsätta vår egen utveckling och hela 
tiden sträva efter att kunna möta varje elev. Förmodligen kommer vår 
individualiserade och gemensamma matematikundervisning att se olika ut även fast 
vi har samma utbildning, samma läroplan och samma timplan att arbeta efter. Detta 
för att vi är individer med olika erfarenhet och bakgrund vilket ger oss olika 
förhållningssätt till matematikundervisning. Men något vi har gemensamt är att vi i 
vår kommande roll som lärare vill vi eftersträva att den gemensamma 
matematikundervisningen blir en naturlig del av individualiseringsarbetet. 
 
Som vi tidigare nämnt tog en av våra intervjuade lärare upp vikten av att ha eleverna 
samlade inom samma område i matematik för att på så sätt underlätta den 
gemensamma undervisningen. Detta leder oss till följade fråga för vidare forskning. 
  
Är nivågruppering ett sätt att underlätta för att uppnå en individualiserad 
matematikundervisning där även den gemensamma undervisningen är 
individualiserad? 
 
Som vi skrev i diskussionen ovan framkom skilda uppfattningar kring det 
matematiska språket. Litteratur förespråkar att läraren förmedlar ett korrekt 
matematiskt språk medan lärarna uttrycker vikten vid att eleverna får prata och 
förstå matematik på sitt sätt. Detta leder oss till följande fråga för vidare forskning. 
 
Vilken betydelse har det matematiska språket för elevernas matematiska utveckling? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge har du arbetat som lärare och vad 

har du för utbildning? 

2. Hur gör du för att individualisera matematikundervisningen? 

 

3. Hur vet du vilken individualiseringsmetod som passar bäst för varje enskild 

elev? 

 

4. Anser du att det finns bättre respektive sämre metoder inom 

individualisering? 

 

5. Hur påverkar individualiserad matematikundervisning den gemensamma 

undervisningen i matematik? 

 

6. Hur påverkar gemensam undervisning den individualiserade 

matematikundervisningen? 

 

7. Anser du att gemensam matematikundervisning är viktigt för den enskilde 

elevens utveckling i matematik?(Motivera) 

 

8. Hur har matematikundervisning och individualiserad matematikundervisning 

förändrats under tiden du arbetat som lärare? 

 


