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Matematikundervisning domineras av enskilt arbete i läroboken. Mycket enskilt arbete i 
läroboken kan bli enformigt och kan leda till sämre resultat för elever. En lärobok med 
möjligheter till individanpassning kan vara ett sätt att skapa möjligheter till ett mindre 
enformigt arbetssätt utan att frångå läroboken. Syftet med studien är; 1) att definiera kriterier i 
läroböcker för individanpassning och 2) att undersöka vilka kriterier för individanpassning 
som representeras i svenska matematikläroböcker. Vi har tagit utgångspunkt i olika 
individualiseringstyper och analyserat två läroböcker inom matematik för årskurs tre. Vi 
definierade och undersökte kriterierna; digitalprodukt i form av CD-skiva med berättarröst, 
svårighetsgrader, exempeluppgifter, förklarande bilder, diagnoser, självutvärdering och 
lärarhandledning. Resultatet visar: 1) definition av kriterier som fungerar som 
individanpassande och: 2) att de läroböcker vi analyserat innehåller flera av dessa kriterier. En 
slutsats vi har dragit är att våra utvalda kriterier fungerar som individanpassande utifrån olika 
individualiseringstyper. 
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1. Inledning 
Runt om i världen domineras matematikundervisningen av matematikläroboken (Boesen, 
Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, Palm & Palmberg, 2014). Det är oftast läroboken 
som avgör vad matematik är inom skolan (Andersson & Larsson 2007). Enligt Boesen m.fl. 
(2014) används en stor del av matematiklektionstiden till att eleverna räknar själva i sina 
läroböcker. För mycket arbete i matematikläroboken är generaliserande och tar inte alltid 
hänsyn till allas relation till matematik (Pettersson, 2008). För att kunna använda en lärobok 
till elever med olika förutsättningar bör den innehålla möjligheter till individanpassning, som 
till exempel digital produkt i form av CD-skriva med berättarröst som är en skiva som 
innehåller uppläsning av matematikbokens uppgifter (Jablonka & Johansson, 2010).  
 
I en undersökning som genomfördes år 2009 anser lärare att den svåraste uppgiften de har är 
att individanpassa deras undervisning efter alla elevers behov. Lärarna som deltog i 
undersökningen önskade att det fanns fler moment inom lärarutbildningen kring hur man 
individanpassar undervisningen (Boo, 2014).  
 
Vinterek (2006) hävdar att det finns olika typer av individualisering. De olika 
individualiseringstyperna är: (1) innehållsindividualisering som innebär att eleverna får 
valfriheten att bestämma vad de vill arbeta med eller att läraren och material styr 
undervisningens innehåll; (2) omfångsindividualisering, vilket innebär att läraren utgår från 
alla elevernas förutsättningar med hjälp av lärobokens och arbetsmaterialets omfång; (3) 
metodindividualisering, vilket innebär att eleverna själva väljer den metoden som passar de 
bäst; (4) nivåindividualisering är även det en typ av individualisering som handlar om hur 
läraren tar hänsyn till elevernas kunskapsnivåer; (5) hastighetsindividualisering är också en 
typ av individualisering som innebär att antingen väljer eleverna vilken takt de ska arbeta i 
eller så är det lärarens uppgift att välja vilken takt eleverna ska arbeta i; (6) 
miljöindividualisering innebär att läraren ser till att eleverna får arbeta i en miljö som passar 
dem; (7) materialindividualisering innebär att läraren anpassar material och läromedel utifrån 
elevers behov; (8) värderingsindividualisering är när elever bedömer sina egna prestationer; 
(9) ansvarsindividualisering innebär att eleverna själva ska ha ansvar och inflytande i deras 
inlärning; I denna studie utgår vi från Vintereks (2006) individualiseringstyper och definierar 
kriterier ur läroböcker som operationaliserar dessa individualiseringstyper.  
 
Vidare undersöker vi hur två stycken matematikläroböcker kan ge möjlighet till 
individanpassning med hjälp av läromedel genom att innefatta de kriterier vi definierat. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är dubbelt: 1) utifrån Vintereks (2006) individualiseringstyper definiera 
kriterier ur läroböcker som uppfyller de olika individualiseringstyperna; 2) att undersöka vilka 
kriterier för individanpassning som representeras i svenska matematikläroböcker. 
För att uppnå syftets två delar söker vi svar på forskningsfrågorna:  

• Vilka kriterier fungerar som stödjande för individanpassning av en matematiklärobok? 
• Vilka av dessa kriterier återfinns i svenska matematikläroböcker för årskurs tre? 
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1.3 Uppsatsens disposition  
Under rubriken bakgrund, kapitel 2, redogör vi för tidigare forskning som rör vår studie. I 
kapitel 3, metodavsnittet, berättar vi vilka metoder vi valt att använda oss av för denna studie 
och där vi motiverar vårt metodval. Under rubriken data börjar vi med att redogöra för vilka 
läroböcker vi har valt att undersöka. Sedan redogör vi för analysmetoden där vi beskriver och 
argumenterar för hur vi har genomfört vår undersökning. Sista avsnittet i metoden är etiska 
aspekter där vi berättar om vilka etiska aspekter vi har tagit hänsyn till. Därefter i kapitel 4, 
resultat, presenteras resultatet av vår studie. Sedan redogör vi för slutledningar, i kapitel 5, 
som dras av resultatet. Under rubriken diskussion i kapitel 6 diskuterar vi våra metoder, vårt 
resultat och slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning. 

2. Bakgrund 
Matematikundervisningen domineras av matematikläroboken runt om i hela världen (Boesen 
m.fl., 2014). Läroboken är en viktig resurs för både elever och lärare och i Sverige tillbringar 
elever mycket stor del av matematikundervisningen med att arbeta i läroboken i klassrummet 
(Boesen m.fl., 2014). Eftersom matematikläroboken dominerar matematikundervisningen är 
innehållet i läroboken viktigt (Johansson, 2003). 
 
Pettersson (2008) menar att elever med matematiksvårigheter inte utvecklas genom 
självständigt arbete i läroboken vilket kan tolkas som att läroboken inte stödjer alla elevers 
behov för lärande i matematik. Det är framför allt de svagare elevernas som blir ”drabbade” 
av självständigt arbete i matematikläroboken då de inte alltid får den hjälp de behöver och de 
utvecklar då inte relevanta kunskaper inom matematiken. Pettersson (2008) hävdar vidare att 
en hel del läroböcker inom matematiken inte är stöttande för alla elever.  
 
Det som är positivt med att basera matematikundervisningen på läroboken är att de svagare 
eleverna kan känna sig trygga i användandet av läroboken. Det är även positivt för lärarna 
rent tidsmässigt, då matematikläroboken blir en konkret stöttning i planerandet av lektionerna 
(Pettersson, 2008). Wood (1999)  hävdar att det däremot finns nackdelar med att bara arbeta 
med matematikläroboken och det kan bland annat vara att eleverna ser en problematik när det 
kommer till att koppla innehållet i läroboken till verkligheten. I matematikläroböckerna tas 
det upp för få exempel på hur man kan koppla exempelvis division och multiplikation till 
vardagliga procedurer och begrepp. På det sättet blir det lätt att eleverna utvecklar en 
teoretiserad bild av vad matematik är (Wood, 1999).  
 
Läraren har i uppgift att anpassa undervisningen efter alla elevernas olikheter och erbjuda 
eleverna en likvärdig utbildning. Det kan däremot vara en utmaning för lärare att se den 
enskilda individen i ett klassrum med elever med olika behov (Boo, 2014). I den här studien 
definierar vi vilka kriterier som kan fungera som individanpassande i en matematiklärobok 
samt granskar två läroböcker för att se om dessa innehåller de definierade kriteriterna. 
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När man talar om individualisering finns det olika typer. Vinterek (2006) definierar ett antal 
individualiseringstyper, av vilka vissa finns med i skolans styrdokument. De definierade 
individualiseringstyperna är: (1) Innehållsindividualisering. Vinterek (2006) menar att 
innehållsindividualisering med valfrihet innebär att eleverna får valfriheten att välja vad de 
vill arbeta med. Denna typ av individualisering är endast lämplig att använda under en kortare 
period och inte under hela skolperioden. Anledningen till att man inte bör använda den under 
hela skolperioden är för att eleverna oftast väljer att arbeta med sådant de kan, vilket 
resulterar i att de inte utvecklas inom områden de inte har lika mycket kunskap om. Det finns 
även innehållsindividualisering med vägledning, vilket innebär att lärare och material styr 
innehållet i undervisningen. När lärare och materia styr innehållet får eleverna arbeta med 
sådant som de behöver utvecklas mer inom. För att det här ska vara möjligt krävs det att 
läraren känner till elevernas kunskapsnivåer då läraren måste utgå från det när läraren delar ut 
uppgifterna.  
 
(2) Omfångsindividualisering där man som lärare utgår ifrån alla elevernas olika 
förutsättningar med stöd av lärobokens och arbetsmaterialets omfång (Vinterek, 2006). (3) 
Metodindividualisering med valfrihet innebär att det finns olika metoder som fungerar olika 
bra för olika elever. Utifrån personlighet, begåvning och erfarenhet behöver eleverna 
undervisas med olika metoder. Metodindividualisering innebär alltså att eleverna väljer den 
typ av metod som passar de bäst. Metodindividualisering med vägledning innebär att 
elevernas egenskaper undersöks för att se vilka metoder som har fungerat bäst för var och en 
av eleverna i undervisningen. Kunskapen som man har fått ut utifrån detta kan man sedan 
använda när man undervisar i olika grupper där olika metoder kan tillämpas (Vinterek, 2006). 
 
(4) Nivåindividualisering som är ett sätt som läraren kan använda sig av när han eller hon tar 
hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer. Läraren utgår sedan från dessa kunskapsnivåer i 
sin undervisning (Vinterek, 2006). (5) Hastighetsindividualisering är en 
individualiseringsmetod där undervisningen anpassas efter elevernas arbetstakt. 
Hastighetsindividualisering med valfrihet innebär att eleverna själva väljer vilken takt de vill 
arbeta i. Hastighetsindividualisering med vägledning innebär att det är läraren som avgör 
vilken takt eleverna ska arbeta i (Vinterek, 2006). 
 
(6) Miljöindividualisering innebär att läraren ser till att eleven får arbeta i en arbetsmiljö som 
passar den enskilde eleven och som även ger eleven arbetsro (Vinterek, 2006). (7) 
Materialindividualisering är när läraren anpassar läromedel och material utifrån elevens 
behov då behoven hos var och en av eleverna ska tillgodoses (Vinterek, 2006). (8) 
Värderingsindividualisering innebär att eleven bedömer och värderar sina egna prestationer. 
Individualiseringstypen i den här studien är materialindividualisering. (9) 
Ansvarsindividualisering innebär att eleverna själva ska ha ansvar och inflytande i deras 
inlärning, vilket gör att den enskilde eleven får planera sitt lärande och ha ett elevinflytande i 
sin skolgång (Vinterek, 2006). För att man som lärare ska kunna individanpassa 
undervisningen måste man vara medveten om hur de olika eleverna lär sig teoretiskt. Genom 
att lära sig elevernas olika lärstilar går det att individanpassa undervisningen (Andersson & 
Stenberg, 2009).  
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För att möjliggöra individanpassning enligt ovan nämnda förslag av Vinterek (2006) finns det 
vissa kriterier som kan tänkas finnas med i en matematiklärobok för att möjliggöra denna 
individanpassning. Exempel på sådana kriterier kan vara digital produkt i form av CD-skiva 
med berättarröst, svårighetsgrader, exempeluppgifter, förklarande bilder, diagnoser, 
självutvärdering och lärarhandledning. CD-skiva med berättarröst kan underlätta för eleverna 
i deras lärande då eleverna inte behöver koncentrera sig på att läsa uppgiften i 
matematikläroboken (Jablonka & Johansson, 2010). Genom olika svårighetsgrader i 
matematikläroböckerna kan läraren individualisera undervisningen utifrån elevers olika 
kunskapsnivåer (Brändström, 2005). Exempeluppgifter kan ge eleverna en förklaring på hur 
man löser kommande uppgifter, Andersson och Larsson (2007) menar att det bör finnas 
sådana exempel i en matematiklärobok. Alsina och Nelsen (2006) påstår att en illustrerande 
bild i samband med en uppgift kan underlätta elevernas förståelse för uppgiften de ska lösa. 
Diagnoser finns i matematikläroböcker för att elever samt lärare ska kunna följa elevernas 
lärande (Höglund, 2006). Självutvärdering används för att eleverna ska reflektera över sin 
kunskapsnivå (Kenney & Silver, 1993). Lärarhandledning finns i syfte till att läraren ska 
kunna genomföra undervisningen på ett individanpassat sätt (Brändström, 2003). 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 tar de upp att 
utbildningen ska vara likvärdig och individanpassad utifrån alla elevernas behov och 
förutsättningar (Skolverket, 2011). Vi har därför valt att undersöka hur matematikläroboken 
inom matematikundervisningen kan stötta individanpassning. Den här undersökningen är 
intressant för oss då den gynnar vårt framtida yrke som lärare då studien handlar om 
individanpassning utifrån matematikläroböcker.  

3. Metod  
I det här avsnittet redogör vi för vilka metoder vi har använt oss av i vår undersökning. De 
olika underrubrikerna är data, analysmetod och etiska aspekter. Under rubriken data redogör 
vi för de läroböcker vi har granskat och vad som gjorde att vi valde de läroböckerna. Under 
rubriken analysmetod redogör vi för hur vi kom fram till att våra utvalda kriterier kan 
möjliggöra individanpassning och hur vi analyserade matematikläroböckerna. Vi redogör 
även för var gränsen går för att de kriterier vi har angivit ska kategoriseras som 
individanpassningsbara i våra analyserade matematikläroböcker. Till sist redogör vi för hur vi 
har tagit hänsyn till de etiska aspekterna.  

3.1 Data  
De två läroböcker vi har använt oss av i vår undersökning är Matte Direkt Safari som är tryckt 
år 2014 och Favorit Matematik som är tryckt år 2013 som är basboken och Mera Favorit 
Matematik som är tryckt år 2014 som är en svårare version av bas boken. Det ingår en 
lärarhandledning till var och en av böckerna. Lärarhandledningen till Matte Direkt Safari är 
tryckt år 2011 och lärarhandledningen till Favorit Matematik är tryckt år 2014. Valet av 
läroböckerna är styrt utifrån våra VFU-skolor där vi tidigare har haft våra 
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verksamhetsförlagda utbildningar. De läroböcker som lärarna använder i 
matematikundervisningen på VFU-skolorna var de böckerna vi valde till undersökningen.  

3.2 Analysmetod  
Den metod vi använde oss av var läromedelsanalys. Vi utgick från Vintereks (2006) 
individualiseringstyper och använde dessa som mall när vi letade iterativt i våra utvalda 
matematikläroböcker efter kriterier som kan möjliggöra individualisering. Vi diskuterade med 
våra handledare på respektive VFU-skola vilka tänkbara kriterier de olika läroböckerna kunde 
innehålla för att möjliggöra individanpassning. Lärarna gav oss förslag på tänkbara kriterier 
som enligt dem kan möjliggöra individanpassning. Förslagen de gav oss var digital produkt i 
form av CD-skiva med berättarröst, svårighetsgrader, exempeluppgifter och även diagnoser. 
Efter att vi var på fältskolan letade vi kriterier tillsammans på ett iterativt sätt, vilket innebär 
att vi tittade igenom böckerna ett antal gånger tills vi inte fann några nya kriterier som 
uppfyllde Vintereks (2006) individualiseringstyper. Ytterligare kriterier som vi hittade under 
vår iterativa läsning var förklarande bilder, självutvärdering och lärarhandledning. Av de 
kriterier vi kan tänka oss är individanpassningsbara utifrån Vintereks (2006) 
individualiseringstyper har vi valt de kriterier som vi har hittat stöd för i litteraturen att de 
fungerar som individanpassande. Vi är dock medvetna om att ytterligare kriterier mycket väl 
kan finnas. Övriga kriterier skulle kunna vara till exempel andra former av digitala medier 
som DVD-film och appar för iPhone och android. Däremot har vi valt att undersöka hur 
matematikläroböckerna ger möjlighet till individanpassning och kriterier som till exempel 
appar är inte ett kriterium som finns i läroböckerböckerna. 
 
Vi analyserade varsin matematiklärobok på egen hand för att se om de utvalda 
matematikläroböckerna innehöll de kriterier vi valde ut. Nedan har vi gjort en tabell (se bilaga 
1) över de kriterier som en matematiklärobok kan innehålla för att skapa möjligheter för 
individanpassning, som vi sedan använde vid analysen av läroböckerna. Utifrån vår analys vi 
gjorde på egenhand satte vi ett kryss i tabellen om de kriterier vi undersökte fanns i den 
matematikläroboken som vi analyserade. Slutligen träffades vi och analyserade 
matematikläroböckerna tillsammans för att se om vi hade samma åsikter och tankar kring 
kriterierna i läroböckerna. Efter att vi hade analyserat böckerna tillsammans kryssade vi 
återigen för kriterierna i tabellen som vi ansåg att läroböckerna innehöll. Anledningen till att 
vi slutligen gjorde en gemensam analys var för att öka resultatets trovärdighet.  
 
Kravet för att ett kriterium skulle kryssas för i tabellen var att kriteriet var återkommande i 
matematikläroboken vilket innebär att kriteriet var återkommande minst en gång i varje 
kapitel. I vår uppsats är digital produkt i form av CD-skiva med berättarröst en skiva som 
innehåller uppläsning av matematiklärobokens uppgifter. När vi talar om svårighetsgrader 
menar vi, i vår uppsats, att det explicit ska finnas svårighetsgrader. Vi menar inte att det bara 
finns frågor som är svårare än andra utan att det finns specifika avsnitt eller läroböcker för 
vad som kan räknas som svårare och vad som kan räknas som lättare uppgifter. Gällande 
exempeluppgifter menar vi att vid varje nytt kapitel eller moment är det bra att en 
matematiklärobok innehåller exempeluppgifter som ger en förklaring på hur man kan lösa 
kommande uppgifter. Vi menar att en förklarande bild kan vara till för att förstå hur man ska 
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gå tillväga när man ska räkna ut något, men bilden kan även vara till för att förklara 
matematikuppgiften genom att de sätter in den i ett större samhälleligt kontext genom att det 
blir mer konkret då man ser till exempel vad som ska köpas och för vilket pris. En diagnos är, 
i vår uppsats, inte bara när ett test görs utan att elevens visade kunskaper tas till hänsyn i 
fortsatt studerande. Det krävs att matematikläroboken för eleven vidare på grund av hur den 
klarar diagnosen. I den här uppsatsen menar vi att självutvärderingen ska vara tydlig där 
eleven får gradera sina kunskaper, genom att det frågas. Det räcker inte med att eleverna får 
se vad de gör genom till exempel en diagnos utan de måste aktivt själva utvärdera sig själva. 
Kravet för att en lärarhandledning ska kategoriseras som individanpassningsbar är att 
lärarhandledningen ska innehålla fler än ett sätt när det kommer till hur läraren kan undervisa 
utifrån läroboken. Det ska alltså finnas exempel på hur läraren kan undervisa på olika sätt så 
att alla elever förstår. 
 
Här ser vi ett exempel på hur tabellen för analys med kriterier för individanpassning ser ut. 
Tabell 1  
Kriterier: Lärobok 1 Lärobok 2  
Digital produkt i form av 
CD-skiva med berättarröst 

   

Svårighetsgrader   
Exempeluppgifter    
Förklarande bilder   
Diagnoser    
Självutvärdering    
Lärarhandledning    
 
Resultatet av tabellen kommer att presenteras under rubriken resultat.  

3.5 Etiska aspekter 
När vi samlade in information till vår undersökning tog vi hänsyn till följande etiska aspekter; 
Som forskare finns det fyra huvudkrav som är allmänna inom individskyddskravet. De fyra 
huvudkraven är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att alla som deltar i en undersökning bör bli 
informerade kring deras roll i undersökningen, de ska även informeras om syftet med 
forskningsstudien. Deltagarna i en forskningsstudie måste ha vetskapen om att det är frivilligt 
att delta i undersökningen. De bör också vara medvetna om att de får avbryta sin medverkan i 
undersökningen när de vill (Vetenskapsrådet, 2011). Det här kravet har vi tagit hänsyn till då 
vi informerade våra handledare på respektive VFU-skola att det är frivilligt att delta och att 
det är okej att avbryta deras medverkan när de ville. Konfidentialitetskravet handlar om att till 
exempel personer och skolor ska kunna vara anonyma. Detta har vi tagit hänsyn till genom att 
vi har valt att inte använda oss av namn vår studie. Trots att vi analyserade 
matematikläroböcker tog vi hänsyn till konfidetialitetskravet då våra handledare på respektive 
VFU-skola hjälpte oss med att ta fram olika kriterier som kan möjliggöra individanpassning. 
En annan etiskt regel som vi inte behövde ta hänsyn till var samtyckekravet då det har att göra 
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med en överenskommelse som ska ske bland deltagarna. Om någon av deltagarna är under 15 
år bör ett samtycke med vårdnadshavaren ske. Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet då de 
uppgifterna vi samlade in endast användes till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2011).  

4. Resultat  
I denna del presenterar vi resultatet under rubrikerna; stödjande kriterier för 
individanpassning, lärobok 1 – Matte Direkt Safari tryckt år 2014 och lärobok 2 – Favorit 
Matematik tryckt år 2013 för att läsningen ska bli lättare att förstå.  

4.1 Stödjande kriterier för individanpassning 
Vinterek (2006) talar om olika individualiseringstyper och i vår studie har vi genom att 
använda oss av Vintereks individualiseringstyper undersökt vilka kriterier som är möjliga för 
individualisering i matematikläroböcker. Nedan beskriver vi Vintereks olika 
individualiseringstyper och motiverar för kriterier som kan möjliggöra individanpassning 
utifrån dessa individualiseringstyper. Vi har kommit fram till att kriterierna digital produkt i 
form av CD-skiva med berättarröst, svårighetsgrader, exempeluppgifter, förklarande bilder, 
diagnoser, självutvärdering och lärarhandledning är individanpassningsbara och uppfyller 
Vintereks individualiseringstyper.  
 
(1) innehållsindividualisering. Innehållsindividualisering handlar om att läraren och material 
styr undervisningen. Vi kopplar kriteriet lärarhandledning (se bilaga 4) till 
innehållsindividualisering. Brändström (2003) poängterar att lärarhandledningen till en 
matematiklärobok är bra att ha då den kan hjälpa lärarna att hitta inspiration till olika 
lektioner som kan finnas utanför läroboken. Genom att använda sig av en lärarhandledning 
kan läraren få förslag och inspiration på hur undervisningen kan genomföras. Innehållet i en 
lärarhandledning är viktigt eftersom lärarhandledningen ska hjälpa läraren att få inspiration 
till undervisningen. Att bara ha en lärarhandledning betyder inte per automatik att 
undervisningen blir mer individanpassad, utan innehållet i lärarhandledningen avgör om 
lärarhandledningen kan ses som individanpassad. Detta betyder att för att kunna avgöra om 
lärarhandledningarna leder till större individanpassning måste vi titta på lärarhandledningarna 
i sig. Det räcker inte bara om matematikläroboken har en lärarhandledning, utan den måste 
också ha ett individanpassat innehåll (Brändström, 2003). Vi anser att det här är ett kriterium 
för individanpassning eftersom elever lär sig på olika sätt och de olika förslagen kan tilltala 
olika elever. Vi kopplar det här kriteriet till innehållsindividualisering med vägledning då 
innehållet i lärarhandledningen kan styra undervisningen. I lärarhandledningen ser vi att det 
ges förslag på hur läraren kan genomföra undervisningen. De exempel som ges som läraren 
kan använda sig av är till exempel huvudräkning, frågor till samtalsbilderna som finns i 
läroboken och aktiviteter där eleverna får experimentera med det laborativa materialet som 
medföljer.  
 
(2) Omfångsindividualisering. Omfångsindividualisering är en annan individualiseringstyp 
som handlar om att läraren utgår från elevernas förutsättningar med hjälp av lärobokens och 
arbetsmaterialets omfång. Däremot kan vi inte koppla något kriterium till 
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omfångsindividualisering då vi inte har valt att undersöka storleken på materialet utan vad 
som finns i matematiklärocökerna. Detta för att innehållet i läroböcker kan vara bra trots att 
böckerna har färre sidor.  
 
(3) Metodindividualisering. Metodindividualisering handlar om att det finns olika metoder 
som är olika bra för att eleverna ska förstå det de lär sig. Det är viktigt att förstå och veta 
vilken metod som passar vilken elev bäst. Vi kopplar kriteriet CD-skiva med berättarröst till 
metodindividualisering. Att använda sig av en digitalprodukt i form av CD-skiva med 
berättarröst kan vara bra då eleverna kan följa med i texten utan att ha fokus på läsningen 
(Ranebo & Lindholm, 2007). Jablonka och Johansson (2010) menar även de att digitala 
produkter i form av CD-skiva med berättarröst kan stödja och underlättar för elever i deras 
inlärning då eleverna själva inte behöver läsa texten, utan berättarrösten läser upp texten och 
eleverna kan följa med i texten. Det kan exempelvis vara så att alla barn på lågstadiet inte har 
höga läsförmågor. Förutom att det är början på deras skolgång har vissa människor 
svårigheter inom läsning, till exempel på grund av diagnoser som dyslexi. Utifrån det här 
resonemanget tolkar vi det som ett kriterium för individanpassning för att elever med 
lässvårigheter får hjälp i form av en berättarröst som läser upp matematikuppgifterna för dem. 
För läraren är det positivt då läraren inte alltid behöver fokusera på att läsa upp texter i 
matematikläroboken utan CD-skivan med berättarrösten läser upp texten och eleven kan följa 
med i texten. Genom att läraren till exempel låter vissa elever lyssna på CD-skivan med 
berättarrösten med hörlurar kan läraren samtidigt hjälpa andra elever. CD-skivan med 
berättarröst kan även ge läraren möjligheten att anpassa sin tid till de elever som behöver 
stimulans på högre nivå. Det här kriteriet kopplar vi till metodindividualisering eftersom det 
finns olika metoder som fungerar olika bra för olika elever.  
 
Ett annat kriterium som vi kan koppla till metodindividualisering är exempeluppgifter. 
Andersson och Larsson (2007) menar att vid varje nytt kapitel eller moment bör en 
matematiklärobok innehålla exempeluppgifter som ger en förklaring på hur man kan lösa 
kommande uppgifter. Det gör att eleverna kan titta tillbaka på exempeluppgiften och använda 
den som hjälp om de skulle bli osäkra på hur en uppgift kan lösas. Utifrån det här 
resonemanget tolkar vi det som att exempeluppgifter är stöttande för individanpassning då 
elever som är i behov av en förklaring inför kommande uppgifter kan ta del av 
exempeluppgifterna på egen hand. Elever kan se exempel på hur man löser olika uppgifter 
och följa dem. Om sådana exempel finns i matematikboken kan eleverna gå tillbaka och titta 
på hur man löser en uppgift. Alla barn har heller inte samma möjlighet till att memorera det 
som sägs av lärare. På grund av att vissa elever har till exempel koncentrationssvårigheter kan 
det vara bra att exempeluppgifter finns i läroboken för att dessa elever lätt ska kunna gå 
tillbaka och få en förklaring på hur de ska gå tillväga. Dessutom kan det vara bra för elever 
som är frånvarande på grund av olika anledningar att det finns exempeluppgifter för att de ska 
kunna gå tillbaka och se hur de ska gå tillväga. Exempeluppgifter är även stöttande i lärarens 
arbete då läraren inte alltid behöver förklara för eleverna hur man går tillväga vid varje ny 
uppgift och det hjälper även läraren då det ges exempel på uppgifter som man kan använda 
som förklaringsmodell i sina lektionsförberedelser. Vi kopplar det här kriteriet till 
metodindividualisering då exempeluppgifter är en metod som passar vissa elever bättre än 
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andra på så sätt att vissa elever behöver se hur man kan går tillväga när man ska lösa en 
uppgift mer än en gång.  
 
Det tredje kriteriet som vi kopplar till metodindividualisering är förklarande bilder (se bilaga 
2). En förklarande bild kan vara till för att förstå till exempel olika begreppsliga aspekter så 
som geometriska figurer. En förklarande bild kan även vara till för att introducera en 
terminologi. I matematikläroboken Favorit Matematik finns det exempel på förklarande 
bilder, vilket framkommer i Karpinen m.fl. (2013). Bilden består av tolv stycken nötter som 
ska vara till hjälp i en uppgift för att räkna ut hur mycket en tredjedel av nötterna är. Det som 
kan skilja en förklarande bild från en icke förklarande bild är att den förklarande bilden finns 
för att tydliggöra till exempel ett samband i en uppgift medan den icke förklarande bilden inte 
fyller något annat än en estetisk funktion, vilket innebär att den finns i läroboken för att det 
ska se trevligt ut att titta igenom den. I matematikläroboken Matte Direkt Safari finns det 
exempel på icke förklarande bilder, vilket framkommer i Falck m.fl. (2014). Det är en bild på 
tre pingviner som står på ett isberg och den bilden har ingenting med matematikuppgifterna 
att göra. Alltså fyller den ingenting annat än en estetisk funktion, vilket innebär att bilden är 
till för att det ska se fint ut i boken. Uppfattningarna kring illustrerande bilder i en lärobok 
åtskiljs (Alsina & Nelsen, 2006). Alsina och Nelsen (2006) menar att en bild kan ha 
inflytande på olika sätt då bildernas uppgift i böckerna är att skapa ett intresse hos eleverna 
men även att stimulera elevers kunskaper. En bild kan fungera som ett hjälpmedel genom att 
tydliggöra något. En bild kan även underlätta förståelsen för ett samband, vilket ger 
användandet av bilder en betydelsefull mening (Alsina & Nelsen, 2006). Alsina och Nelsen 
(2006) menar att förklarande bilder kan tydliggöra helheten i en uppgift för elever, vilket i sin 
tur gör att eleverna blir mer självständiga då de kan titta på de förklarande bilderna om något 
är otydligt, därför anser vi att det här är ett kriterium för individanpassning. Det här kriteriet 
kopplar vi även till metodindividualisering då förklarande bilder kan vara till stor hjälp för att 
vissa elever behöver ha någon typ av bild för att kunna förstå ett sammanhang.  
 
(4) Nivåindividualisering. En annan typ av individualisering är nivåindividualisering som 
handlar om att läraren tar hänsyn till elevernas olika kunskapsnivåer. Läraren utgår sedan från 
elevernas olika kunskapsnivåer i sin undervisning. Vi kopplar tre kriterier till 
nivåindividualisering. Det ena är svårighetsgrader. En matematiklärobok kan innehålla 
uppgifter av olika svårighetsgrad, en differentiering av uppgifter. Differentiering är något som 
kan beskrivas som ett medel för att ge elever med olika förutsättningar likvärdiga möjligheter 
till lärande. Svårighetsgrader stimulerar även barns inlärning och därmed ökar möjligheten till 
en anpassad undervisning. Eleverna får även utmaning och stimulering och kan därmed arbeta 
på rätt nivå (Brändström, 2005). Elever har även olika talang för matematik vilket gör att 
olika svårighetsgrader är bra för att alla ska klara av matematiken på en individuell nivå 
(Brändström, 2005). Utifrån Brändströms argumentation om svårighetsgrader anser vi att 
svårighetsgrader är ett kriterium för individanpassning då elever ligger på olika 
kunskapsnivåer och därmed får läraren möjligheten att erbjuda eleverna en anpassad 
undervisning. Ett sådant exempel som vi har upptäckt är att i Matte Direkt Safari arbetar 
eleverna med den så kallade safaridelen och därefter får de göra ett diagnostiskt test. 
Beroende på hur de har klarat diagnosen får de sedan gå vidare till lättare eller svårare 
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uppgifter som också handlar om kapitlet. Ett annat exempel är att Favorit Matematik består av 
två läroböcker där den ena boken är en lättare version som innehåller lättare uppgifter och den 
andra boken är en svårare version som innehåller svårare uppgifter. Läraren delar ut böckerna 
till eleverna utifrån deras kunskapsnivåer.  
 
Det andra kriteriet som vi kopplar till nivåindividualisering är diagnoser. Diagnoser är ett test 
som görs i slutet av varje kapitel. Testet görs för att eleverna ska kunna följa sitt lärande men 
också kunna reflektera över vilka kunskaper de har tagit till sig och vilka kunskaper de 
behöver utveckla mer. Diagnoser görs även för att läraren ska kunna se var eleven befinner 
sig kunskapsmässigt (Höglund, 2006). Utifrån resonemanget om diagnoser anser vi att 
diagnoser är ett stöttande kriterium gällande individanpassning för att resultatet från 
diagnoserna hjälper läraren att avgöra hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Detta gör att 
läraren kan individanpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Läraren kan se vilken 
nivå eleverna befinner sig på efter att de har skrivit en diagnos. Sedan kan läraren utgå ifrån 
elevernas kunskapsnivåer i undervisningen. Beroende på hur eleverna har klarat av diagnosen 
får de sedan gå vidare till olika svårighetsgrader. Om de har klarat av diagnosen och visar på 
bra resultat får de gå vidare till Kikaren som innehåller svårare uppgifter. Om eleverna 
däremot behöver träna mer på olika uppgifter inom kapitlet får de arbeta med 
Förstoringsglaset som innehåller lättare uppgifter. Utifrån detta anser vi att detta kriterium är 
kopplat till nivåindividualisering. Det tredje kriteriet vi kopplar till nivåindividualisering är 
CD-skiva med berättarröst då det är bra om läraren tar hänsyn till elevers olika 
kunskapsnivåer. Därmed kan läraren individualisera undervisningen för var och en av 
eleverna genom att de som ligger på en lägre nivå inom läsning ska få möjligheten att få hjälp 
med att få uppgifterna upplästa av en berättarröst. Eftersom elever ligger på olika 
kunskapsnivåer kopplar vi CD-skiva med berättarröst till nivåindividualisering. Motivering 
till detta kriterium och stöd i litteraturen finns under rubriken 4.1 under 
individualiseringstypen metodindividualisering.  
 
(5) Hastighetsindividualisering. Hastighetsindividualisering handlar om att alla elever arbetar 
i olika takter och det handlar om att anpassa undervisningen efter elevernas arbetstakt. Vi 
kopplar kriteriet svårighetsgrader till hastighetsindividualisering. Elever arbetar i olika 
arbetstakt och då kan det vara bra att matematikläroböckerna erbjuder arbete med flera 
böcker. De som arbetar snabbt och blir klara med uppgifterna i matematikläroboken får mer 
träning på högre nivå och får fördjupa sig inom samma område och inte bara gå framåt till 
nästa moment. Därmed kopplar vi kriteriet svårighetsgrader till hastighetsindividualisering.  
Motivering till detta kriterium och stöd i litteraturen finns under rubriken 4.1 under 
individualiseringstypen nivåindividualisering.  
 
(6) Miljöindividualisering. Miljöindividualisering handlar om att den enskilde eleven ska få 
arbeta i en arbetsmiljö som passar eleven där eleven också får arbetsro. Vi kan inte koppla 
något kriterium i läroböckerna till denna individualiseringstyp då arbetsmiljö handlar om 
saker utanför själva läroboken och inte direkt påverkas av vilken form av litteratur skolan 
väljer. 
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 (7) Materialindividualisering. Materialindividualisering handlar om att läraren anpassar 
läromedel och material utifrån elevens behov då behoven hos var och en av eleverna ska 
tillgodoses. Eftersom vår studie handlar om att individanpassa material och läromedel efter 
elevers behov anser vi att alla våra kriterier kan kopplas hit då alla elever lär sig på olika sätt.  
 
(8) Värderingsindividualisering. Värderingsindividualisering innebär att eleven bedömer och 
värderar sina egna prestationer. Vi kopplar kriteriet självutvärdering (se bilaga 3) till 
värderingsindividualisering. Att ha en självutvärdering i en lärobok ökar elevens medvetande 
kring sina kunskaper. Eleven kan även nå sina mål genom detta hjälpmedel eftersom eleven 
själv kan se vad hon eller han kan eller inte. Självutvärdering hjälper även lärarna då de kan 
se vad eleven kan eller vad eleven behöver träna på (Kenney & Silver, 1993). Det här kriteriet 
stöttar läraren gällande individanpassning på ett liknande sätt som diagnoser då läraren kan se 
vad eleverna kan och behöver träna mer på. Vi kopplar det här kriteriet till 
värderingsindividualisering då eleverna kan bedöma och värdera sina egna prestationer. 
 
(9) Ansvarsindividualisering. Ansvarsindividualisering innebär att eleverna själva ska ha 
ansvar och inflytande i deras inlärning. Vi kan inte koppla något kriterium till den här 
individualiseringstypen då vi har undersökt hur två matematikläroböcker kan möjliggöra 
individanpassning och inte hur elever kan ha inflytande och ta ansvar i sin skolgång.  
  

4.2 Lärobok 1 – Matte Direkt Safari tryckt 2014 
Nedan presenterar vi resultatet i form av tabeller. Om läroböckerna innehåller de kriterier vi 
har angivit markeras det med ett X. Under vardera tabell som tillhör respektive lärobok har vi 
även analyserat och kategoriserat de olika kriterierna. 
 
Tabell 2. Kriterier som Matte Direkt Safari uppfyller. 
Kriterier:  Lärobok 1 
Digital produkt i form av 
CD-skiva med 
berättarröst 

 

Svårighetsgrader X 
Exempeluppgifter  X 
Förklarande bilder X 
Diagnoser  X 
Självutvärdering   
Lärarhandledning  X 
 
Till Matte Direkt Safari finns ingen CD-skriva med berättarröst som läser upp 
matematikuppgifterna för barnen. Däremot finns det andra digitala produkter som till exempel 
gemensamma lektionsgenomgångar på internet. Dock är det just digital produkt i form av CD-
skiva med berättarröst som läser upp matematikuppgifterna för eleverna som vi har valt som 
kriterium och därför uppfyller inte Matte Direkt Safari detta kriterium.  
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I Matte Direkt Safari finns inga direkta svårighetsgrader i matematikuppgifterna i Safaridelen 
som är innan de diagnostiska testen. Däremot finns det svårighetsgrader efter de diagnostiska 
testen där eleverna, beroende på hur de klarar diagnosen, får gå vidare till en svårare eller en 
lättare del. Om eleverna klarar det diagnostiska testet som finns efter varje Safaridel får de 
arbeta vidare med lite klurigare uppgifter som också handlar om kapitlet och som kallas för 
Kikaren. Om eleverna däremot inte klarar av det diagnostiska testet efter varje Safaridel får de 
arbeta med lättare uppgifter som handlar om kapitlet och som kallas för Förstoringsglaset. 
Utifrån detta har vi valt att kategorisera Matte Direkt Safari som att den har olika 
svårighetsgrader.  
 
Exempeluppgifter finns delvis i början av varje kapitel men även vid varje nytt moment där 
eleverna stöter på något nytt. Exempeluppgifterna är till för att visa eleven hur de ska gå 
tillväga från det att de har en fråga till det att de har ett svar. Exempeluppgifterna finns 
genomgående i läroboken. Det finns även exempel på hur en icke exempeluppgift kan se ut 
och där berättar de inte hur man ska gå tillväga från fråga till svar. Här går boken inte igenom 
steg för steg hur man kan räkna, utan konstaterar endast att ”7+7=14” och att ”2x7=14” 
(Falck m.fl., 2014, s.100). Det ges alltså ingen förklaring på hur eleverna kan tänka. Utifrån 
detta väljer vi att kategorisera Matte Direkt Safari som att den har exempeluppgifter.  
 
I matematikläroboken Matte Direkt Safari finns det förklarade bilder genomgående i boken. 
En förklarande bild kan vara till för att förstå till exempel olika begreppsliga aspekter så som 
geometriska figurer. En förklarande bild kan även vara till för att introducera en terminologi. 
Ett exempel på en icke förklarande bild kan vi se i matematikläroboken Matte Direkt Safari 
som inte fyller något annat än en estetisk funktion, vilket innebär att bilden är till för att det 
ska se fint ut i läroboken. Bilden består av en bil och bilden har ingen relevans för att eleverna 
ska kunna lösa uppgiften med hjälp av den. Sedan har vi ett exempel på en förklarande bild i 
Matte Direkt Safari där en bild hjälper till att förklara matematikuppgiften genom att de sätter 
in det i ett större samhälleligt kontext genom att det blir mer konkret då man ser vad som ska 
köpas och för vilket pris. På bilden ser vi en hatthängare där det hänger ett antal hattar. Var 
och en av hattarna är utmärkta med en bokstav och ett tal. Bilden har en betydelse då bilden är 
nödvändig för att lösa uppgiften. Eleverna har en uppgift där de ska addera två tal och 
summan av dessa tal finns på en av hattarna. Eftersom varje hatt även har en bokstav ska 
eleverna skriva rätt bokstav vid rätt ruta för talen de adderar. Därefter bildas ett ord och ordet 
som bildas är svaret på den ursprungliga frågan. Utifrån matematiklärobokens bilder kan vi 
kategorisera detta som att Matte Direkt Safari innehåller kriteriet för förklarande bilder då det 
finns förklarande bilder genomgående i läroboken.  
 
I slutet av varje kapitel finns det diagnostiska test där eleverna får mäta hur mycket de har lärt 
sig efter varje kapitel. En diagnos innehåller uppgifter som summerar det tillhörande kapitlet 
som eleverna just har arbetat med. Diagnosen börjar med lättare uppgifter och sedan blir 
uppgifterna mer utmanande ju längre eleverna räknar. Ett exempel på hur en diagnos inte ser 
ut är när eleverna arbetar med likande uppgifter och det finns ingen direkt blandning av olika 
uppgifter utan det handlar om hur man tillexempel räknar subtraktion med hjälp uppställning. 
Anledningen till att detta inte är en diagnos är för att man endast övar på att lösa uppgifter 
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med subtraktion med hjälp av uppställning, vilket skiljer sig från en diagnos där det 
förekommer varierande uppgifter från hela kapitlet. Uppgifterna i en diagnos kan handla om 
till exempel subtraktion med uppställning och även svårare uppgifter som till exempel 
textuppgifter. Matematikläroboken Matte Direkt Safari har diagnoser i slutet av varje kapitel 
och därför kategoriserar vi detta som att Matte Direkt Safari uppfyller kriteriet för diagnos.  
 
Efter analysen av matematikläroboken Matte Direkt Safari kunde vi inte finna något som 
påminner om en självutvärdering där eleverna får utvärdera sina kunskaper. Därför uppfyller 
inte Matte Direkt Safari detta kriterium. 
 
I lärarhandledningen till matematikläroboken Matte Direkt Safari finns det genomgående 
förslag på hur man kan introducera ett nytt moment för eleverna. Det ges även exempel på hur 
man kan planera en lektion. Sedan finns det olika förslag på olika arbetsgångar som ges. Ett 
förslag är att läraren får samtala med eleverna kring det som står i genomgångsrutan i 
elevernas matematikläroböcker. Sedan får eleverna arbeta med uppgifterna i sina 
matematikläroböcker och även göra sig bekanta med till exempel olika viktenheter med hjälp 
av vågar och viktsatser. Eleverna får både arbeta i matematikläroboken och även laborativt. 
Eftersom lärarhandledningen för Matte Direkt Safari ger olika exempel på arbetsgångar som 
tilltalar olika elever anser vi att Matte Direkt Safaris lärarhandledning är individanpassad och 
därför anser vi att den uppfyller kriteriet för lärarhandledning.  

4.3 Lärobok 2 – Favorit Matematik tryckt 2013 
Tabell 3. Kriterier som Favorit Matematik uppfyller. 
Kriterier:  Lärobok 2 
Digital produkt i form av 
CD-skiva med 
berättarröst 

X 

Svårighetsgrader X 
Exempeluppgifter  X 
Förklarande bilder X 
Diagnoser  X 
Självutvärdering  X 
Lärarhandledning  X 
 
Till matematikläroboken Favorit Matematik medföljer en CD-skiva med berättar röst som 
läser allt som står i läroboken och även lite ytterligare berättelser. I matematikläroboken står 
det ibland högst upp i högra hörnet att man kan lyssna på berättelsen där eleverna kan lyssna 
på en större historia kring uppgifterna som ges. Därmed bedömer vi att Favorit Matematik 
uppfyller kriteriet för Digital produkt i form av CD-skiva med berättarröst.  
 
I Favorit Matematik finns det direkta svårighetsgrader då materialet består av två olika böcker 
varav ena är en baslärobok och den andra är en svårare version. I Favorit Matematik kan vi se 
att uppgifterna är någorlunda lättare. I Favorit Matemaik som är den lättare versionen står det 
i en av uppgifterna; ”Hur många får Isa?” (Karpinen m.fl., 2013, s.9). Här får eleverna lösa 
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uppgifter i bråkform med hjälp av till exempel kex och russin. En av frågorna i uppgiften 
lyder; ”Isa får hälften av kexen” (Karpinen m.fl., 2013, s.9). Här ska eleverna alltså räkna ut 
till exempel hur många kex Isa får med hjälp av bilder på kex. När eleverna sedan ska svara 
på frågan står redan enheten utskriven, i detta fall är det kex det handlar om. Den svårare 
versionen heter Mera Favorit Matematik och är skriven av Asikainen, Nyrhinen, Rokka och 
Vehmas och matematikläroboken är tryckt år 2014. I Mera Favorit Matematik är uppgifterna 
mer utmanande. Det står till exempel ”Nora får en tredjedel av 18 kronor. Hur många kronor 
får Nora?” (Asikainen, Nyrhinen, Rokka och Vehmas 2014, s.9). I Mera Favorit Matematik 
skriver de inte ut enheten till svaret utan eleverna får själva skriva ut det. Den här 
matematikläroboken är även svårare på så sätt att det är fler uppgifter på en sida och dessa 
uppgifter har mer text i sig än uppgifterna i basläroboken som består av lättare uppgifter och 
även fler bilder till uppgifterna. Favorit Matematik uppfyller därmed kriteriet för 
svårighetsgrader.  
 
I Favorit Matematik finns det exempeluppgifter genomgående i läroboken. 
Exempeluppgifterna är till för att visa eleverna hur de ska gå tillväga från det att de har en 
fråga till det att de har ett svar. Exempeluppgiften består av en bild på en person som åker 
snowboard i en skidbacke. Backen är uppdelad i fem delar och personen på bilden har åkt två 
femtedelar av backen. Frågan i exempeluppgiften handlar om hur många delar av backen som 
är kvar. För att lösa uppgiften skriver författarna att man ska subtrahera täljarna med varandra 
men nämnaren är densamma. För att få reda på svaret har författarna visat hur man kan lösa 
uppgiften. De har även skrivit ut hur uträkningen för uppgiften kan se ut. De har alltså skrivit 
att fem femtedelar minus två femtedelar är lika med tre femtedelar, i siffror. Till 
matematikuppgiften har de även ritat fem stycken rutor och sedan visat att man kan stryka två 
stycken rutor för att få fram svaret. Ett exempel på en icke exempeluppgift har vi även i 
Favorit Matematik där det är en bild på två personer som äter pizza. Pizzorna är uppdelade i 
olika delar, den ena är uppdelad i två delar och den andra är uppdelad i tre delar. Under bilden 
försöker de med hjälp av pizzor förklara att hälften av en pizza kallas för en halv. Däremot 
går de inte igenom hur eleverna ska tänka när de räknar utan det är bara bilder på hur en halv 
pizza ser ut och hur en tredje del av en pizza kan se ut. Det finns heller ingen förklarande text 
som tar eleverna igenom en fråga till ett svar. Därmed kategoriserar vi Favorit Matematik 
som att matematikläroboken uppfyller kriteriet för exempeluppgifter.  
 
I matematikläroboken Favorit Matematik finns det förklarade bilder genomgående i 
läroboken. En förklarande bild kan vara till för att förstå till exempel olika begreppsliga 
aspekter så som geometriska figurer. En förklarande bild kan även vara till för att introducera 
en terminologi. Bilden kan även vara till för att förstå hur man ska gå tillväga när man ska 
lösa en uppgift. Exempel på förklarande bilder kan vi se i Favorit Matematik där bilden består 
av tolv stycken nötter som ska vara till hjälp i en uppgift för att räkna ut hur mycket en 
tredjedel av nötterna är. Bilden förklarar alltså hur man kan räkna ut antalet nötter med hjälp 
av bilden. Sedan har vi ett exempel på en icke förklarande bild som inte fyller något annat än 
en estetisk funktion, vilket innebär att bilden är till för att det ska se fint ut i läroboken. På 
bilden är det en räv och en ekorre som håller i en halsduk. Bilden har alltså ingen betydelse 
för att man ska kunna lösa uppgifterna och anses därmed som en icke förklarande bild. 
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Utifrån lärobokens bilder kan vi kategorisera detta som att Favorit Matematik uppfyller 
kriteriet för förklarande bilder då det finns förklarande bilder genomgående i läroboken.  
 
I slutet av varje kapitel finns det diagnostiska tester där eleverna får mäta sina kunskaper. 
Uppgifterna i diagnosen startar med lättare uppgifter och blir svårare ju längre eleverna 
räknar. Ett exempel på hur en diagnos inte ser ut kan vi se i Favorit Matematik där eleverna 
arbetar med likande uppgifter och det finns ingen direkt blandning av olika uppgifter utan det 
handlar om hur man subtraherar bråk med lika stora nämnare. Anledningen till att detta inte är 
en diagnos är för att man endast övar på att subtrahera bråk med lika stora nämnare, vilket 
skiljer sig från en diagnos där det förekommer varierande uppgifter från hela kapitlet. 
Uppgifterna i en diagnos kan handla om till exempel bråk med addition och subtraktion men 
det kan även handla om att eleverna ska måla olika stora delar med hjälp av bråktalet som 
visas. Matematikläroboken Favorit Matematik har diagnoser i slutet av varje kapitel och 
därför kategoriserar vi detta som att Favorit Matematik uppfyller kriteriet för diagnos.  
 
Utöver alla matematikuppgifter i läroboken finns det en självutvärdering i slutet av varje 
kapitel där eleverna själva får avgöra hur mycket de har lärt sig. Självutvärderingen består av 
trafiklysen där eleverna själva får kryssa för den färg i trafiklyset som motsvarar hur mycket 
eleverna tycker att de har lärt sig. Den röda färgen motsvarar att de behöver öva mer, den gula 
färgen betyder att de behärskar uppgifterna i kapitlet och den gröna färgen betyder att 
eleverna kan det här bra. Läroboken består inte endast av självutvärderingar, utan 
självutvärderingen utgör en sida i slutet av varje kapitel. Eftersom det finns självutvärdering i 
Favorit Matematik där eleverna får utvärdera sina kunskapsnivåer kommer vi fram till att 
Favorit Matematik uppfyller kriteriet för självutvärdering. 
 
I lärarhandledningen till matematikläroboken Favorit Matematik finns det genomgående 
förslag på hur man kan lägga upp en lektion. Det ges exempel på aktiviteter som kan göras 
men det ges även exempel på ren huvudräkning. De förslag på arbetsgång som ges är 
huvudräkningsuppgifter, aktivitet som går ut på att eleverna får göra sig bekanta med bråk 
som medföljs i det laborativa materialet och elevbokens uppgifter. Därför anser vi att Favorit 
Matematiks lärarhandledning är individanpassad och därför anser vi att lärarhandledningen 
för Favorit Matematik uppfyller kriteriet för lärarhandledning. 

5. Slutledningar 
Efter vår analys av läroböckerna har vi dragit slutsatsen att våra utvalda kriterier CD-skiva 
med berättarröst, svårighetsgrader, exempeluppgifter, förklarande bilder, diagnoser, 
självutvärdering och lärarhandledning är individanpassande och uppfyller Vintereks 
individualiseringstyper. De kriterier vi har presenterat som matchar Vintereks (2006) 
individualiseringstyper är definierade utifrån den läroboksundersökning vi genomfört. Andra 
tänkbara kriterier har inte beaktats. 
 
När vi jämförde de olika läroböckerna med varandra kunde vi dra slutsatsen att Favorit 
Matematik innehöll fler kriterier som kan finnas i en matematiklärobok för att möjliggöra 
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individanpassning. Favorit matematik har fler möjligheter till individanpassning än Matte 
Direkt Safari men båda böckerna har goda möjligheter till individanpassning utifrån de 
kriterier vi har undersökt och de definitioner vi har angivit dessa kriterier. 

6. Diskussion 
I den här delen diskuterar och reflekterar vi kring faktorer som vi anser har påverkat vår 
undersökning. Under rubriken metod- och materialdiskussion diskuterar vi våra metoder och 
vårt material som vi har använt oss av i vår undersökning. Under rubriken resultatdiskussion 
diskuterat vi vårt syfte, våra forskningsfrågor och jämför de olika läroböckerna. Under 
rubriken förslag till fortsatt forskning diskuterar vi förslag på hur denna undersökning kan 
leda vidare till nya undersökningar. 

6.1 Metod- och materialdiskussion  
Metoden vi använde oss av var analys av läroböcker. Vi använde oss av två läroböcker som vi 
analyserade för att få svar på våra forskningsfrågor. Vi anser att det var nödvändigt att 
begränsa antalet läroböcker för att kunna göra en mer djupgående granskning av 
läroböckerna. En annan anledning till att vi begränsade antalet läroböcker var för att förhålla 
oss till tidsramen vi hade.  
 
Eftersom den här studien riktar sig mot läroböckernas potential för individualisering i 
matematikundervisningen ansåg vi att det mest relevanta sättet att genomföra vår 
undersökning på var genom att granska olika läroböcker. Genom att granska läroböckerna 
kunde vi avgöra om läroböckerna var stöttande i relation till individanpassning. Anledningen 
till att vi inte använde oss av intervjuer, observationer eller andra datainsamlingsmetoder var 
för att vi skulle undersöka matematikläroboken i sig och inte se till hur den faktiskt användes 
av olika lärare.  
 
Vår urvalsprincip var att våra utvalda kriterier skulle uppfylla Vintereks (2006) 
individualiseringstyper. Dessa etablerade individualiseringstyper utgjorde grunden för 
sökandet efter matchande kriterier i läroböckerna. Vi vill också poängtera att vi har valt att 
analysera matematikläroböcker för att se om dessa ger möjlighet till en individanpassad 
matematikundervisning. Om vi istället hade gjort en observationsstudie och tittat på när 
läraren undervisat med hjälp av dessa matematikläroböcker hade vi möjligtvis nått ett annat 
resultat.  
 
För att få förslag på tänkbara kriterier som möjliggör individualisering diskuterade vi med 
våra handledare på respektive VFU-skola. Vi tänkte att de kriterier vi utgick ifrån kunde vara 
bra gällande individanpassning då vi även funnit stöd för dessa i litteraturen. Sedan 
analyserade vi läroböckerna för att se om vi kunde hitta våra utvalda och andra kriterier. Om 
studien hade pågått under en längre tidsperiod hade det varit intressant att undersöka flera 
läroböcker för att få en bredare uppfattning om hur svenska matematikläroböcker förhåller sig 
till individanpassning.  
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6.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien är dubbelt: 1) utifrån Vintereks (2006) individualiseringstyper definiera 
kriterier ur läroböcker som uppfyller de olika individualiseringstyperna; 2) att undersöka vilka 
kriterier för individanpassning som representeras i svenska matematikläroböcker. Vi har valt 
att diskutera vårt resultat i tre underrubriker, stödjande kriterier för individanpassning, 
jämförelser av matematikläroböcker och individualisering i pedagogiken.  

6.2.1 Stödjande kriterier för individanpassning 
För att uppnå syftena med studien har vi till denna underrubrik specifikt undersökt 
forskningsfrågan: vilka kriterier fungerar som stödjande för individanpassning av en 
matematiklärobok? De data om individualiseringstyper som har samlats in under studiens 
gång kommer nedan att diskuteras.  
 
Upplägget av en matematiklärobok är viktig då läroboken har en viktig roll i 
matematikundervisningen, vilket framkommer i (Johansson, 2003). Boesen m.fl. (2014) är 
också en av de som hävdar att matematikläroboken har en viktig roll i 
matematikundervisningen då större delen av tiden under en matematiklektion ägnas till att 
arbeta i läroboken. Därmed anser vi att det är viktigt att en matematiklärobok är 
individanpassad och stöttar alla elevers behov. Som lärare bör man anpassa undervisningen 
efter elevers behov, vilket innebär att eleverna får det stöd de behöver i sin 
matematikutveckling. Därmed anser vi att möjligheterna för läraren att individanpassa 
innehållet i en matematiklärobok är en viktig aspekt i planeringsarbetet av 
matematiklektioner. 
 
Inom omfångsindividualisering menar Vinterek (2006) att läraren utgår från elevers olika 
förutsättningar. För att läraren ska utgå från elevernas olika förutsättningar bör läraren låta 
eleverna välja vad de vill arbeta med, då de utvecklar en viss självständighet genom att ta 
egna beslut, vilket Vinterek (2006) diskuterar inom innehållsindividualisering. Elevernas 
självständighet i matematikundervisningen kan sedan leda till att eleverna ökar sin 
medvetenhet kring sina kunskaper när de gör en självutvärdering (Kenney & Silver, 1993). 
Det visar sig i självutvärderingen hur mycket eleven tycker att de har lärt sig genom att ta 
egna beslut, vilket Vinterek (2006) diskuterar i individualiseringstypen 
värderingsindividualisering.  
 
Innehållsindividualisering handlar även om att läraren och materialet styr undervisningen 
(Vinterek, 2006). Materialet som används i undervisningen kan även styra 
nivåindividualiseringen hos eleverna (Vinterek, 2006). Då elever lär sig på olika sätt bör 
lärare introducera nya områden inom matematik på olika sätt med hjälp av olika metoder, 
vilket Vinterek (2006) diskuterar om i metodindividualisering. Genom att använda sig av en 
lärarhandledning kan lärare få förslag på hur de kan genomföra en undervisning så att den 
tilltalar alla elever (Brändström, 2003). På så vis blir matematikundervisningen 
metodindividualiserad. För att lärare ytterligare ska kunna individanpassa undervisningen bör 
lärare se över svårighetsgraderna i matematikläroböckerna. 
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Vinterek (2006) hävdar att hastighetsindividualisering handlar om att anpassa undervisningen 
efter elevers arbetstakt. Vissa elever arbetar snabbare än andra och behöver stimulans på 
högre nivå och tvärtom (Brändström 2005). Ibland kan faktorer som miljön runt om eleverna 
påverka deras prestationer på olika sätt och en koncentration är oftast nödvändig när man ska 
lösa uppgifter, vilket Vinterek (2006) poängterar när hon talar om miljöindividualisering. 
Därför kan det vara bra att läraren tar hänsyn till den enskilde individens behov när det 
kommer till arbetsro. Faktorer som kan påverka elevers arbetstakt kan vara till exempel 
miljön i klassrummet. Vidare kommer elevernas kunskaper beprövas genom ett diagnostiskt 
test och lärarna kommer då kunna se hur de med hjälp av olika metoder, som till exempel 
miljöindividualisering kan individanpassa undervisningen för var och en av eleverna.  
 
Genom att undersöka elevers kunskaper får man en bredare syn på vilka metoder som passar 
bäst för olika elever. Att använda sig av metodindividualisering är viktigt då läraren kan 
individanpassa undervisningen utifrån elevernas olika personligheter och begåvningar 
(Vinterek, 2006). Vissa elever lär sig bäst genom att till exempel få titta på en förklarande bild 
som hjälper eleverna att förstå hur de ska lösa en uppgift (Alsina & Nelsen, 2006). Vinterek 
(2006) hävdar vidare att elever ligger på olika kunskapsnivåer och i matematikläroböcker kan 
elevers förmåga att läsa påverka deras matematikinlärning. För att underlätta 
matematikundervisningen för elever med lässvårigheter erbjuder vissa matematikläroböcker 
stöd i hjälp av en CD-skiva med berättarröst (Jablonka & Johansson, 2010). På så sätt kan 
läraren tillgodose elevernas behov genom att till exempel ge en matematiklärobok med många 
förklarande bilder eller en CD-skiva med berättarröst till de elever som behöver det. Detta 
innebär att läraren anpassar läromedlet och utgår från vad eleverna kan och vilka hjälpmedel 
de behöver för att utvecklas mer inom matematiken, vilket även framkommer i Vintereks 
(2006) resonemang om materialindividualisering.  
 
Vinterek (2006) menar att nivåindividualisering handlar till stor del om att ta hänsyn till 
elevers kunskapsnivåer. Som lärare är det viktigt att ta hänsyn till vad eleverna kan och vad 
de behöver öva mer på för att få en bra kvalité på elevers utveckling (Vinterek, 2006). Genom 
att eleverna får göra en diagnos kan läraren enkelt se var eleverna befinner sig i sitt lärande. 
Det är då viktigt att läraren delar med sig av dessa diagnostiska test så att eleverna också blir 
medvetna om vad de har lärt sig och vad de behöver utveckla ytterligare. Anledningen till att 
läraren bör dela med sig resultatet av de diagnostiska testen är för att eleverna inte bara ska se 
det som ett test som finns med i slutet av varje kapitel i matematikläroböckerna utan att 
eleverna får se vad de kan och vad de behöver öva mer på (Höglund, 2006). Det blir då tydligt 
att lärare kan använda sig av diagnoser för att ta hänsyn till Vintereks (2006) 
individualiseringstyp nivåindividualisering. 
 
Vidare talar Vinterek (2006) om värderingsindividualisering där eleverna själva får utvärdera 
sitt lärande. Det kan då vara bra om eleverna till exempel får göra en diagnos och kort därefter 
utvärdera sina kunskaper i den självutvärdering som finns i matematikläroboken för att se om 
de besitter kunskaper på det avslutade kapitlets innehåll (Kenney & Silver, 1993). Sedan kan 
läraren ge tillbaka matematikläroboken där det diagnostiska testet är rättat, samtidigt som 
eleverna får se deras självutvärdering. Vissa elever kanske tror att de klarar av ett kapitel utan 
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problem medan det diagnostiska testet visar på ett annat resultat. På så sätt ökar man 
medvetandet hos varje individ kring deras lärande. Därefter kan läraren anpassa materialet 
utifrån vad eleverna behöver öva mer på eller erbjuda eleverna en fördjupning inom samma 
område, vilket handlar om materialindividualisering (Vinterek, 2006). 
 
Som vi kan se ovan kompletterar de flesta kriterierna varandra precis som 
individualiseringstyperna gör. Därför anser vi att alla de kriterier vi nämner i vår studie är 
viktiga ur individanpassningssynpunkt. Att ha en matematiklärobok där bara vissa av dessa 
kriterier uppfylls, till exempel förklarande bilder och svårighetsgrader kan påverka vissa 
elevers förmågor till att utvecklas inom matematik. Ett exempel kan vara att vissa elever 
klarar av områden inom matematik som till exempel addition utan problem. För dessa elever 
är det då viktigt att det finns svårighetsgrader där de får utmaning i sin matematikinlärning. 
Sambandet mellan våra uppställda kriterier kan utgöra en individualiserad 
matematikundervisning.  
 
Vi är medvetna om att ytterligare kriterier för individanpassning finns. Exempel på ytterligare 
kriterier kan vara genomgång av lärandemål där läraren går igenom vilka mål som förväntas 
nås av eleverna i slutet av varje kapitel. En av anledningarna till att vi valde bort detta 
kriterium var för att vi inte kunde koppla det till någon av Vintereks olika 
individualiseringstyper. Det är svårt att individanpassa detta kriterium för att läraren oftast går 
igenom lärandemålen i helklass vilket gör att det inte sker någon individanpassning. Däremot 
finns det möjlighet att individanpassa detta kriterium. Då måste läraren sitta med var och en 
av eleverna och gå igenom hur varje enskild elev ska gå tillväga för att uppnå de olika 
lärandemålen.  

6.2.2 Jämförelser av matematikläroböcker 
För att uppnå syftena med studien har vi till denna underrubrik specifikt undersökt 
forskningsfrågan: vilka av dessa kriterier återfinns i svenska matematikläroböcker för årskurs 
tre? Data från de analyserade matematikläroböckerna som har samlats in under studiens gång 
kommer nedan att diskuteras.  
 
Båda läroböckerna innehåller kriterier för individanpassning. Favorit Matematik innehåller 
alla våra uppställda kriterier för individanpassning vilket innebär att den bör vara 
individanpassningsbar för de allra flesta eleverna. Det är det som är själva slutmålet med att 
ha en matematiklärobok med många kriterier för individanpassning representerade. Båda 
böckerna uppfyller vissa krav och därför är de bra ur individanpassningssynpunkt enligt våra 
kriterier. Den ena matematikläroboken har fler möjligheter till individanpassning, vilket 
skulle kunna göra att den kan användas i fler sammanhang. 
 
Vi har gjort en jämförelse av kriterierna i våra analyserade matematikläroböcker. Endast 
Favorit Matematik innehåller digital produkt i form av CD-skiva med berättarröst. När vi 
lyssnade på CD-skivan med berättarröst kunde vi höra att personen som talade, talade i ett 
tempo som gjorde att eleverna kunde följa med i berättelsen och även de olika uppgifterna. Vi 
upptäckte även att personen som talade använde sig av konstpauser, vilket är bra då eleverna 
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får betänketid att fundera kring berättelsen och matematikuppgifterna. Det är även bra med 
konstpauser då eleverna hinner ta in det som sägs och även hinner reflektera kring det.  
 
Båda läroböckerna innehåller svårighetsgrader. Uppgifterna inom de olika svårighetsgraderna 
är kopplade till kapitlet. I Matte Direkt Safari finns svårighetsgraderna i samma lärobok och 
består av tio sidor, varav fem av sidorna är lättare uppgifter och de andra fem sidorna är 
svårare uppgifter som tillhör kapitlet. Men å andra sidan kan det ibland behövas fler sidor 
med svårighetsgrader då fem sidor av vardera nivå inte alltid är tillräckligt. Detta för att vissa 
elever kan vara i behov av fler uppgifter som är anpassade till deras individuella nivå. Det är 
bra att svårighetsgraderna i Matte Direkt Safari finns i samma lärobok då eleverna får arbeta 
med olika svårighetsgrader beroende på hur de har klarat av det diagnostiska testet. Att 
svårighetsgraderna finns i samma lärobok är även bra för att det kan variera från kapitel till 
kapitel hur eleverna har presterat på diagnosen. I Favorit Matematik är svårighetsgraderna 
uppdelade i två olika böcker. Det är positivt att svårighetsgraderna i Favorit Matematik består 
av två stycken läroböcker för att eleverna ska få arbeta på rätt nivå redan från början och 
genom hela läroboken. Däremot finns det negativa följder då den matematiska kunskapsnivån 
hos eleverna variera beroende på vilket område inom matematiken de arbetar med. Detta kan 
leda till att elever som har den svårare läroboken, ibland behöver ha den lättare läroboken för 
att till exempel klara av ett moment. En annan nackdel kan vara att den lättare läroboken 
hämmar utvecklingsmöjligheter för de elever som räknar i den. Svårighetsgraderna ger 
utmaning i båda böckerna, däremot behöver man i den svårare versionen visa hur man tänker 
och därmed skriva ner steg för steg medan i basboken som är den lättare varianten inte kräver 
det. De likheter och skillnader som finns mellan Matte Direkt Safari och Favorit Matematik 
är att båda böckerna innehåller svårighetsgrader, däremot är svårighetsgraderna uppdelade på 
olika sätt. Favorit Matematik består av svårighetsgrader i större utsträckning då det finns två 
olika läroböcker som är olika svåra. Matte Direkt Safari består av en och samma lärobok som 
innehåller både lättare och svårare uppgifter.  
 
Båda läroböckerna innehåller exempeluppgifter. I Matte Direkt Safari innehåller 
exempeluppgifterna många pratbubblor och texter som förklarar hur man ska gå tillväga vid 
nya uppgifter. Talen är även uppdelade så att hundratalen skrivs i en färg, tiotalen i en färg 
och entalen i en annan färg, vilket gör det lättare för eleverna att se skillnaden på talsorterna. 
Genom att talsorterna är skrivna i olika färger blir det lättare för eleverna att räkna tillexempel 
adition och subtraktion med uppställning då de kan se skillnad på de olika talsorterna. Favorit 
Matematik innehåller beskrivande text när det kommer till exempeluppgifter. Även här 
skriver de talen i olika färger beroende på vilken talsort det är. När vi analyserade böckerna 
kunde vi även se att exempeluppgifterna i Favorit Matematik inte bara innehöll beskrivande 
text som förklaring på hur man går tillväga vid nya uppgifter, utan till varje ny 
exempeluppgift finns det en berättelse. Exempel på en sådan berättelse har vi i 
matematikläroboken Favorit Matematik där berättarrösten berättar om två personer som har 
delat upp pizzor i olika stora delar, vilket vissa elever kan behöva för att koppla vissa 
uppgifter till större sammanhang och vardagliga situationer. De likheter som finns i båda 
matematikläroböckerna är beskrivande text vid nya uppgifter och att det används olika färger 
vid olika talsorter. Vid varje nytt moment börjar båda böckerna med exempeluppgifter. 
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Skillnaderna är att exempeluppgifterna i Matte Direkt Safari innehåller mer pratbubblor med 
förklarande text på hur man kan tänka. En annan skillnad är att Favorit Matematik innehåller 
en CD-skiva med berättarröst som berättar en berättelse som tillhör exempeluppgiften. I 
Favorit Matematik består exempeluppgifterna av fler bilder som kan relateras till 
exempeluppgiften och även de kommande uppgifterna i avsnittet. Exempel på hur man kan 
relatera bilderna till uppgifterna finns på sidan 6 i Favorit Matematik där bilden i 
exempeluppgiften kan kopplas till bråk och hur man delar upp en pizza i olika stora delar.  
 
Båda läroböckerna innehåller förklarande bilder. De förklarande bilderna i Matte Direkt 
Safari innehåller ibland text i form av pratbubblor för att tydliggöra uppgiften för eleverna. 
Det finns även bilder utan pratbubblor som även de är förklarande på så sätt att de tydliggör 
uppgiften då eleverna kan få hjälp med till exempel vad som ska köpas för vilket pris. I 
Favorit Matematik ser bilderna olika ut beroende på uppgiften. Det förekommer oftast bara 
bilder, som inte har någon text men ibland förekommer det bilder med text i form av 
pratbubblor. Att ha bilder med text i form av pratbubblor kan vara till stor hjälp då dessa 
pratbubblor innehåller relevant information om en uppgift. Likheterna mellan läroböckerna är 
att båda böckerna innehåller förklarande bilder genomgående. Ibland finns det bilder med 
tillhörande text i båda böckerna men även endast bilder utan text. Skillnaden mellan 
matematikläroböckerna är att i Matte Direkt Safari förekommer det mer pratbubblor som 
tillhör bilderna än i Favorit Matematik. En annan skillnad är att bilderna i Favorit Matematik 
mestadels är på djur och är tecknade. I Favorit Matematik är det en större variation på 
bilderna då det förekommer både människor och djur. Det kan vara positivit att det är bilder 
på människor eftersom det blir mer verklighetstroget då eleverna kan relatera bilderna till 
verkliga procedurer, som till exempel att de åker skidor och ska räkna sträckor, vilket 
framkommer i Karpinen m.fl. (2013). Samtidigt kan det vara intresseväckande för vissa elever 
med bilder på djur då vissa barn har djur som ett stort intresse. 
 
Diagnoser är något som förekommer i båda matematikläroböckerna. I Matte Direkt Safari 
innehåller de diagnostiska testen blandade uppgifter från tillhörande kapitel. Det är viktigt att 
använda sig av olika typer av uppgifter, där eleverna får påvisa att de behärskar olika sätt att 
räkna ut uppgifter på. Favorit Matematik innehåller diagnoser efter varje kapitel där 
uppgifterna är blandade från tillhörande kapitel. Diagnosen innehåller även 
huvudräkningsuppgifter som läses upp av en berättarröst. Det är bra att diagnoserna består av 
blandade uppgifter för att läraren ska kunna mäta elevernas kunskapsnivå. Det är även bra att 
eleverna får öva på huvudräkningsuppgifter då de får visa sina kunskaper inom det området. 
Det här gör att läraren får större inblick i vad eleverna kan och även vad de behöver träna på. 
Likheterna inom de diagnostiska testen i våra analyserade matematikläroböcker är att båda 
matematikläroböckerna innehåller blandade uppgifter. I båda läroböckerna startar diagnoserna 
med lättare uppgifter och avslutas med svårare uppgifter. Skillnaden mellan läroböckerna är 
att Matte Direkt Safari har kortare kapitel men fler och därför innehåller diagnosen endast ett 
räknesätt, som till exempel subtraktion. Favorit Matematik innehåller färre kapitel men de är 
längre, vilket gör att diagnosen innehåller fler områden som till exempel addition och 
subtraktion. Att ha flera räknesätt inblandade i en diagnos kan göra att vissa elever blir osäkra 
på vilken metod de ska använda sig av när de löser en uppgift med hjälp av till exempel 
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uppställning. Däremot kan det vara bra att en diagnos innehåller uppgifter med flera räknesätt 
så att eleverna blir bekanta med dem och vet hur de ska lösa en uppgift med subtraktion med 
hjälp av till exempel uppställning. Detta gör att eleverna måste fundera och reflektera över 
hur de ska gå tillväga innan de löser en uppgift för att vara säkra på att de använder sig av rätt 
metod. En annan skillnad är att diagnosen i Favorit Matematik innehåller 
huvudräkningsuppgifter som blir upplästa av en berättarröst.  
 
Det är endast Favorit Matematik som innehåller en självutvärdering efter varje kapitel. 
Självutvärdering anser vi är bra för både eleverna och lärarna då eleverna får reflektera kring 
sina egna kunskaper, samtidigt som läraren får ta del av hur mycket eleverna tycker att de har 
lärt sig. När eleverna reflekterar kring sitt eget lärande och sina kunskaper kan de själva 
upptäcka sådant som de kan och sådant som de behöver träna mer på.  
 
Båda matematikläroböckerna innehåller lärarhandledning. Lärarhandledningen för Matte 
Direkt Safari innehåller idéer och förslag på hur läraren kan genomföra undervisningen. Det 
är bra att ha en lärarhandledning då läraren kan möjliggöra individanpassning genom att lära 
ut på olika sätt. Lärarhandledningen för Favorit Matematik innehåller även exempel på hur 
man kan genomföra en undervisning. Lärarhandledningarna är lika på så vis att innehållet 
handlar om hur man kan genomföra undervisningen på ett bra sätt så att alla elever får 
möjligheten att förstå. Lärarhandledningen till Favorit Matematik innehåller fler förslag på 
hur man kan genomföra en undervisning än lärarhandledningen för Matte Direkt Safari, vilket 
är bra då eleverna får chansen att lära sig matematik på olika sätt. Att ha en lärarhandledning 
där det till exempel ges ett förslag på hur man kan genomföra undervisning kan leda till att 
alla elever inte förstår hur de ska gå tillväga.  
 
Sammanfattningsvis innehåller båda de analyserade matematikläroböckerna kriterier för 
individanpassning. Den ena matematikläroboken skulle kunna användas i fler sammanhang då 
den har fler möjligheter till individanpassning. Att ha en matematiklärobok med så många 
kriterier som möjligt för individanpassning skulle kunna ses som ett slutmål med en 
matematiklärobok.  
 
I båda våra analyserade matematikläroböcker tar två typer av individualisering större plats. 
Den ena individualiseringstypen är metodindividualisering och den andra 
individualiseringstypen är nivåindividualisering. Det kan vi se genom att flera av våra 
uppställda kriterier för individanpassning uppfyller de här två individualiseringstyperna. 
Utöver de här två individualiseringstyperna innehåller även de analyserade 
matematikläroböckerna innehållsindividualisering, värderingsindividualisering och 
hastighetsindividualisering. De individualiseringstyperna som saknas i de analyserade 
matematikläroböckerna är omfångsindividualisering, miljöindividualisering och 
ansvarsindividualisering. Då vi har undersökt material, materialindividualisering, som 
används i undervisningen anser vi att det är upp till lärare hur de väljer att använde materialet 
i syfte till att individanpassa matematikundervisningen. 
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6.2.3 Individualisering i pedagogiken  
Som vi vet har vi skolplikt i Sverige. Det innebär inte bara att alla elever ska bli tvingade till 
att gå till skolan utan att det också finns en målsättning med det hela, vilket är att skolgången 
för alla barn ska bli så meningsfull som möjligt (Skolverket, 2011). Därför anser vi att en 
individanpassad undervisning bör finnas.  
 
Vi tycker att individualisering borde vara genomgående i all pedagogik. Genom att 
individualisera elevernas skolgång kommer det blir mer intressant och även roligare att gå till 
skolan. Det kan också vara så att en individualiserad undervisning kan skapa en känsla hos 
eleverna som talar för att skolan är till för var och en av dem. Vi tycker att det är viktigt att 
alla elever får känna att skolan är till för var och en av dem eftersom det är en stor del av 
deras vardag och det är där de förväntas ta till sig så mycket kunskap som möjligt. Vi tror att 
en individanpassad undervisning skulle göra att de elever som inte tycker om skolan 
möjligtvis börjar tycka att det är intressant att gå i skolan. Detta för att de här eleverna får 
känna att allt de lär sig är anpassat efter vad de kan, vilket kan göra att skolgången blir 
intressant istället för svår. Petterson (2008) hävdar att de elever som är svagare inom 
matematik inte alltid utvecklas genom självständigt arbete. Om man däremot anpassar 
undervisningen utifrån elevernas behov och vad som tilltalar de tror vi att de flesta eleverna 
kan utvecklas, trots självständigt arbete.  
 
En viktig uppgift som läraren har är att erbjuda eleverna en likvärdig utbildning (Boo, 2014). 
Däremot kan man inte förvänta sig att eleverna ska lära sig samma saker på samma sätt och 
samma tid eftersom det är individuellt hur alla elever lär sig. Därför kan det vara bra om man 
som lärare kartlägger eleverna. Genom en kartläggning kan man till exempel se vad eleverna 
kan, vad de behöver öva mer på och även hur man ska lägga upp det fortsatta arbetet i syfte 
att försöka individualisera deras skolgång. Det krävs däremot en hel del av lärare när de väljer 
att dokumentera. Det som krävs gällande dokumentation är bland annat att ett intresse hos 
läraren finns och att läraren har kunskap om och tillgång till olika teorier som finns om 
lärande.  
 
Alla är vi enskilda individer som lär och tar in kunskap på olika sätt. Vi lär oss inte bara på 
olika sätt utan vi lär oss också olika snabbt. Det är därför viktigt att man som pedagog ser att 
skolan borde anpassas efter elevernas olika behov och inte bara att eleverna ska anpassa sig 
efter skolan.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att man undersöker hur läraren tar tillvara och 
utnyttjar matematiklärobokens potential gällande kriterierna för individanpassning. Den 
studien blir då en uppföljning av den här studien då man följer upp hur kriterierna i 
matematikläroboken vi har angivit gällande individanpassning realiseras av läraren. Den 
undersökningen kan bli intressant då en lärobok kan innehålla kriterier för individanpassning 
men det är upp till läraren hur denna utnyttjar den potential som läroboken har. Ett annat 
förslag till fortsatt forskning kan vara att man analyserar fler läroböcker som då kan generera 
fler kriterier som passar in på Vintereks individualiseringstyper.  
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Bilaga 1 – Tabeller för analys av läroböcker 
 
Exempel på hur tabellen för analys med kriterium för individanpassning ser ut. 
Tabell 1  
Kriterier: Lärobok 1 Lärobok 2  
Digital produkt i form av 
CD-skicka med berättarröst 

   

Genomgång av mål   
Svårighetsgrader   
Exempeluppgifter    
Förklarande bilder   
Diagnoser    
Självutvärdering    
Lärarhandledning    
 
Tabell 2 – Kriterier som Matte Direkt Safari 
uppfyller.  
Kriterier:  Lärobok 1 
Digital produkt i form av 
CD-skicka med 
berättarröst 

 

Genomgång av mål X 
Svårighetsgrader X 
Exempeluppgifter  X 
Förklarande bilder X 
Diagnoser  X 
Självutvärdering   
Lärarhandledning  X 
 
 
Tabell 3 – Kriterier som Favorit 
Matematik uppfyller. 
Kriterier:  Lärobok 2 
Digital produkt i form av 
CD-skicka med 
berättarröst 

X 

Genomgång av mål X 
Svårighetsgrader X 
Exempeluppgifter  X 
Förklarande bilder X 
Diagnoser  X 
Självutvärdering  X 
Lärarhandledning  X 
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Bilaga 2 – Förklarande bild 
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Bilaga 3 – Självutvärdering  
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Bilaga 4 – Lärarhandledning 
 

 
  



 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00  
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 0163-15 36 00  

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


