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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie var att beskriva synen på individualisering i matematik och hur lärarna 
tillämpar detta i praktiken. Vi har studerat läroplanerna från 1962 och framåt, IMU–projektet 
(Individualiserad matematikundervisning), olika former av individualisering och hur 
individualiseringen ser ut idag. Resultatet av vår studie baserades på kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes med tre verksamma lärare som undervisar i matematik i år 4–6. 
Utifrån vårt resultat av intervjuerna i förhållande till litteratur vi studerat har vi kommit fram 
till följande: den individualisering som är mest förekommande i dagens 
matematikundervisning är hastighetsindividualisering och att begreppet individualisering som 
honnörsord är en bidragande orsak till elevernas kunskapsförsämring i matematik. Lärarnas 
fokusering på arbetssätt och metod angående individualisering har gjort att innehållet blivit 
sekundärt, detta på grund av lärarnas frihet att tolka Läroplanen för grundskolan 94 (Lpo 94) 
och kursplanen. Denna kunskapsförsämring är oroväckande och som blivande 
matematiklärare känner vi ett stort ansvar.   
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Inledning 
 

Skolan är en resa där eleverna skall resa till en mängd platser. Men alla behöver 
inte resa samtidigt, på samma sätt, till samma plats. Alla behöver inte ens resa till 
alla platser, för en del har redan varit på en eller flera av dem. Resorna kommer te 
sig olika och ta olika lång tid och varje elev kommer att göra olika saker under 
resans gång: upplevelserna blir olika trots att man varit på samma platser. 
 

(Hedlund, 1995, s. 18) 
 
Enligt en IEA-undersökning som genomfördes 2003 har kunskaperna i matematik under de 
senaste tio åren i Sverige blivit avsevärt sämre (Skolverket, 2005). Vad detta beror på kan ha 
många olika anledningar, i rapporten från Skolverket Utan fullständiga betyg tas det upp en 
rad olika faktorer vad det beror på att eleverna går ut grundskolan utan betyget godkänt i till 
exempel matematik. Vi tror att en av orsakerna kan vara individualiseringens alltmer 
betydande roll i skolan. Vi har tagit fasta på vad vi har sett ute på skolorna under våra 
verksamhetsförlagda utbildningar. Vår uppfattning är att det förekommer väldigt mycket 
självverksamhet på matematiklektionerna och att lärarna har slutat undervisa i traditionell 
mening, eleverna sitter och räknar i sina böcker för sig själva och läraren blir en hjälp för 
eleverna att så smidigt som möjligt klara uppgifterna. Är det detta som är lärarnas tolkningar 
av individualisering i matematik?  
 
Vi har läst inriktningen matematik för tidigare år och som blivande matematiklärare anser vi 
att det är relevant för oss att undersöka vad begreppet individualisering står för i 
matematikämnet. Vi kommer att använda oss av litteratur som behandlar detta område, bland 
annat belysa individualiseringen ur ett historiskt perspektiv och även göra kvalitativa 
intervjuer med lärare. Vad sades egentligen om individualiseringen i matematik i tidigare 
läroplaner? Vi undrar även vad dagens lärare har för syn på individualiseringen. Är det denna 
typ av matematikundervisning med ett stort fokus på individualisering som leder till elevernas 
kunskapsförsämringar i ämnet? Eller är det lärarnas tolkning av begreppet? 
 

Syfte 
 
Syftet är att beskriva individualisering i matematik ur ett lärarperspektiv. 
 

Frågeställning 
 
Hur kan och hur tillämpar lärarna individualisering i matematik? 

Avgränsning 
 
I vårt arbete har vi valt att avgränsa oss till skolår 4-6. 
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Bakgrund 
 
För att få förståelse för individualiseringen i dagens skola väljer vi att börja med definitioner 
av begreppen individualisering och differentiering för att sedan fortsätta med en historisk 
tillbakablick. Vi kommer även att belysa hur individualiseringen ser ut i dagens skola. 
  

Definitioner av begrepp 
 
Individualisering och differentiering är inga entydiga begrepp utan kan ha flera olika 
definitioner. Dessa två begrepp är närbesläktade och de blandas ofta ihop, vi har valt att 
definiera både individualisering och differentiering för att tydliggöra dess innebörd. Detta 
framkommer i en rad olika definitioner som ges nedan. 
 

• Individualisering: Betecknar inom undervisningen 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.  
(Nationalencyklopedin, 2006)  

 
• Individualisering: Handlar om att anpassa stoffet, alltså det som en elev skall lära sig, 

till den elevens förkunskaper och förmåga att lära. (Kilborn & Löwing, 2002, s. 127) 
 

• Individualisering: Dvs. att undervisningen skall anpassas till varje enskild elev. 
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 269) 

 
• Individualisera: Särprägla, anpassa efter el. utforma för den enskilde. 

                  (Györki, Malmström & Sjögren, 2002, s. 247) 
 

• Differentiering: Organisatoriska åtgärder som vidtas för att möjliggöra 
individualisering. Genom att sätta duktigare elever i en grön grupp och de lägst 
presterande i en blå grupp, ville man öka lärarens möjligheter att individualisera, 
eftersom grupperna blev mer homogena vad gällde studieförmåga och förkunskaper. 
(Kilborn & Löwing, 2002, s. 127) 

 
• Differentiering: Begreppet differentiering används för att beteckna att undervisning 

utformas olika för olika elever. Det kan ske genom skillnader i målen med utbildningen, i 
kriterier för bedömning av måluppfyllelse, i klassrumsaktiviteter etc. Målet är att 
undervisningen skall passa olika elever och eftersom elever är olika kan inte 
undervisningen vara likadan för alla. (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 23) 

 

Historiskt perspektiv av individualisering 
 
Innan grundskolan infördes bestod den mesta undervisningen av katederundervisning, den 
elev som inte förstod blev mer eller mindre åsidosatt. Individualiseringen som då bedrevs 
innebar att man från skolår fyra, fem eller sex hade olika kursplaner för folk- och realskola. 
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De elever som inte lyckades nå målen var tvungna att gå om ett skolår (Kilborn & Löwing, 
2002). ”Den 23 maj 1962 fattades riksdagsbeslut om införande av den nioåriga obligatoriska 
grundskolan i Sverige.” (Müllern, 1970, s. 8) I samband med detta ökade kraven på lärarnas
 förmåga att individualisera sin undervisning eftersom att det nu skulle vara en demokratisk 
skola där man lade vikt på att ta hänsyn till elevers olikheter, förmåga att lära och ambition att 
vilja lära (Kilborn & Löwing, 2002). 
                                                                                                                                                                               
 
I samband med grundskolans införande 1962 och därmed även den då nya Läroplanen för 
grundskolan 62 (Lgr 62) lades en stark tonvikt på individualiseringsaspekten (Larsson, 1973). 
Läraren skulle nu kunna individualisera inom klassens ram och med hjälp av extra resurser 
förväntades det att alla elever skulle kunna följa med i undervisningen och inhämta 
nödvändiga kunskaper, detta var istället för att låta eleven gå om ett år. På slutet av 60- och 
början på 70-talet försökte man lösa problemen med individualiseringen med hjälp av 
undervisningsteknologi. Detta innebar att eleverna fick arbeta individuellt och i egen takt med 
material som var skrivna för olika kunskapsnivåer. Innebörden av detta blev ren 
hastighetsindividualisering, det fanns varken alternativa förklaringar eller 
konkretiseringsmodeller för att öka förståelsen (Kilborn & Löwing, 2002). 
 
Nu 40 år senare visar det sig att individualiseringen är betydligt svårare att genomföra i 
praktiken än vad man då trodde (Kilborn & Löwing, 2002).  

 

Individualisering i läroplanernas historia 
 
Därav anser vi att det är relevant att börja med Lgr 62 och sedan fortsätta fram till där vi är 
idag. Vi finner många likheter mellan Lgr 62 och Läroplanen för grundskolan 69 (Lgr 69) 
därför har vi valt att inte upprepa likheterna då vi skriver om Lgr 69. 

Lgr 62 
 
I Lgr 62 kan man läsa att läraren skulle bilda sig en allsidig uppfattning om varje elev för att 
undervisningen skulle ge goda resultat. För att ta fram det bästa av varje elevs speciella anlag 
skulle läraren inte heller kräva samma prestationer av samtliga elever i en klass. I Lgr 62 
betonas: 
 

Varje form av individualisering av arbetet i en klass av normal storlek ställer stora krav på 
läraren, på hans intresse för eleverna, hans förmåga till snabb omställning, hans kunskaper 
och organisatoriska begåvning. I skolans färdighetsämnen underlättas en effektiv 
individualisering, om han har tillgång till dels diagnostiska prov för att bestämma elevernas 
färdighetsnivå, dels svårighetsgraderade övningsuppgifter både inom och utom 
huvudmomentens ram. (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 51-52)  
 

Ett individualiserat arbetssätt läraren kunde tillämpa i matematik var att alla elever hölls 
samlade inom samma kursmoment. Efter en gemensam introduktion fördjupade de sig sedan i 
olika grad alltefter individuell förmåga. Individualiseringen i betydelsen självständigt arbete 
var en förutsättning för att läraren skulle kunna bedriva enskild handledning eller 
färdighetsträning och ge den åt de elever som behövde den mest. En individualiserad 
undervisning krävde rutin och arbetsro för att ge ett gott resultat. Eleverna skulle enligt Lgr 62 
ha ständig sysselsättning med för dem ett meningsfullt arbete.  
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Vid elevens självständiga arbete och enskilda handledning är lärarens plats vanligen inte i 
katedern. Han bör gå omkring i klassen och ge hjälp, där sådan behövs. Även med hänsyn 
till ordningen är det ofta bättre, att han själv går till en elev, som behöver hjälp än att denne 
går till lärarens plats. (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 53) 

 
Den individualiserade undervisningen gick även ut på att eleverna fick tillfälle att hjälpa 
varandra, detta för att lärarens arbetsbörda skulle minskas och eleverna skulle få extra 
stimulans i arbetet (Skolöverstyrelsen, 1962). 
 
När läraren valde vilka uppgifter eleverna skulle arbeta med skulle denne ta hänsyn till 
elevernas erfarenheter och intressen. Ett lektionspass skulle innehålla gemensam undervisning 
och individuellt arbete. Många elever behövde använda konkret material då de räknar för att 
nå ett tänkande i talsymboler och matematisk terminologi (Skolöverstyrelsen, 1962). 
 

Lgr 69 
 
Enligt Lgr 69 skulle alla som arbetade i skolan ha ansvaret för att eleverna skulle utvecklas 
utifrån sin egen individuella kunskapsnivå. Vid vissa typer av färdighetsövning i matematik 
förespråkade Lgr 69 ren hastighetsindividualisering där eleverna fick arbeta helt i egen takt 
med individuella uppgifter som inkluderade individuella instruktioner. Lgr 69 motiverade 
detta genom att alla elever behövde olika lång tid för att lära sig ett visst moment. Denna typ 
av individualisering resulterade i att eleverna tidigt befann sig på olika områden. Ett sätt att 
arbeta inom denna typ av individualisering var att sätta ihop elever med samma arbetstakt i 
samma grupp. Genom att först instruera dem gemensamt i ett visst material varefter de sedan 
fick arbeta enskilt i viss samverkan med varandra.  
 
I kursplanen för matematik i Lgr 69 var målet bland annat: ”Undervisningen i matematik skall 
utgå från elevernas erfarenheter och föreställningar och grundas på förståelse.” 
(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 137)  
 
Vidare i kursplanen stod det: 
 

Läraren bör göra klart för sig, hur de olika läromedlen kan utnyttjas för individualisering, 
så att varje elev kan erbjudas en studiegång som svarar mot hans förutsättningar och 
intressen. Vid behandling av stoff gemensamt med en större grupp elever, bör både lärostoff 
och arbetssätt vara omsorgsfullt genomtänkta och förberedda och avpassade efter elevernas 
förutsättningar. (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 139) 

 
Det var viktigt att variera arbetssätt och material då eleverna hade olika förutsättningar och 
behov.  
 

Lgr 80 
 
I Läroplanen för grundskolan 80 (Lgr 80) var skolan skyldig att ge eleverna ökat ansvar och 
medinflytande allteftersom eleverna blev äldre och mognare. Planeringen av studierna skulle 
göras tillsammans mellan lärare och elever, på detta sätt kunde läraren ta hänsyn till elevernas 
olika förutsättningar. Vidare stod det att individualiseringen så långt som det var möjligt 
skulle genomsyra arbetet. Vilket betydde att stoffet anpassades olika till olika elever vilket 
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innebar att det blev en intresseindividulisering, tiden anpassades också till elevernas behov 
(Skolöverstyrelsen, 1980). 
 
Arbetssättet skulle varieras utifrån alla elevers individuella behov för en allsidig träning, det 
fanns inget sätt som var det bästa för alla elever. Eftersom att arbetssätt och uppgifter 
individualiserades lärde sig eleverna inse värdet av samarbete (Skolöverstyrelsen, 1980). 
Skolverket (2005) beskriver Lgr 80 följande: 
 

Matematikkursplanen i Lgr 80 var utformad som en differentierad kursplan. Den angav 
vilka moment som var nödvändiga för alla elever och vilka som var önskvärda för elever 
som redan behärskade dessa moment. Huvudmomentens stoff fördelades på de tre 
stadierna. De önskvärda kunskaperna på mellanstadiet var desamma som de nödvändiga 
kunskaperna på högstadiet. D v s det som var önskvärt på mellanstadiet var nödvändigt för 
alla på högstadiet. Det som var önskvärt på högstadiet var nödvändigt för framgångsrika 
studier på matematikintensiva gymnasielinjer. Arbetet skulle i första hand koncentreras på 
att alla skulle nå de nödvändiga kunskaperna men därutöver skulle varje enskild elev föras 
framåt så långt som förutsättningarna räckte. I och med Lgr 80 försvann alternativkurser 
från kursplanen men fanns kvar i timplanen.  (s.17) 
 

I kursplanen för matematik stod det skrivet att matematikundervisningen skulle utgå från 
elevernas erfarenheter, behov och förbereda dem för rollen som vuxna medborgare 
(Skolöverstyrelsen, 1980). 
 

IMU-projektet på mellanstadiet 

 
IMU-projektet (Individualiserad matematikundervisning) på mellanstadiet startades 
höstterminen 1966. Syftet med mellanstadieförsöket var att undersöka i vilken utsträckning på 
detta stadium som eleverna kunde arbeta självständigt i ämnet matematik, jämföra effekten av 
individualiserad undervisning med konventionell undervisning, undersöka utvecklingen av 
attityder till ämnet matematik, studera elevernas och lärarnas arbetsbelastning. Resultat av 
projektet skulle vara en hjälp till en framtida läromedelsproduktion (Hellström, 1972). 
 
I mellanstadieförsöket prövades effekterna av två skilda arbetsformer med användande av 
samma läromedel. Det ena var elevernas självverksamhet med låg lärarestyrning och i den 
andra arbetsformen spelade läraren en central roll, ett mer traditionellt arbetssätt. IMU-
projektet tog upp en variant av individualiserad undervisning, hastighetsindividualisering 
(Hellström, 1972).  
 
Resultatet av IMU-projektet visade på att eleverna relativt snabbt kom att arbeta på olika 
ställen i materialet vilket upplevdes som besvärande av vissa lärare. Därför ansåg man att det 
var angeläget att pröva andra modeller för individualisering, att exempelvis arbeta med 
uppgifter som var mer eller mindre självindividualiserande, dessa uppgifter var mer öppna och 
har inte enbart en lösning. I IMU-projektet togs det även upp att man i 
undervisningssammanhang ofta talade om elevens förutsättningar och intressen utan att sätta 
detta i relation till effektuerad individualiserad undervisning. I forskningssammanhang skulle 
man pröva olika typer av individualisering och redovisa dessa resultat på ett objektivt sätt. 
Varje lärare skulle själva ta ställning till vilken individualiseringsmodell han eller hon ville 
använda med utgångspunkt från olika undersökningsresultat (Hellström, 1972).
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Det fanns inget sätt som kunde betraktas som det enda rätta då det gällde att minska avståndet 
mellan den ideella målsättningen och den praktiska verkligheten vad det gällde 
individualisering. Följden av detta blev att så länge det finns lärare i våra skolor måste man 
inse att det finns olika valmöjligheter för olika individualiseringsmodeller och läromedel 
(Hellström, 1972). 
 

Olika typer av individualisering 

 
Det finns många olika typer av individualisering men vi väljer att beskriva Hedlunds (1995) 
fyra olika former: 
 

• Hastighetsindividualisering sker genom att eleverna får arbeta i sin egen takt i ett 
läromedel eller annat arbetsmaterial. Fördelen med hastighetsindividualisering är att 
eleverna inte behöver arbeta snabbare eller långsammare än vad som passar bäst för 
den enskilda individen. De snabbare eleverna behöver inte arbeta med extrauppgifter 
som sällan ger dem någon ny kunskap.  

 
• Materialindividulisering innebär att det finns anpassat material för olika åldrar där 

ingen elev behöver arbeta med samma material. Eleverna kan arbeta med deras 
böcker, självvalt eller tilldelat material. Denna typ av individualisering är lik 
hastighetsindividualisering, men man kan välja ut uppgifter anpassade efter varje elevs 
individuella behov. 

 
• Intresseindividualisering innebär att eleven har större frihet att välja med vad denna 

skall arbeta med och när det skall ske. Detta leder till att eleven får en större 
motivation för arbetet och även ett större ansvarstagande. Detta är positivt för vissa 
elever men negativt för elever som har svårt att ta eget ansvar då det innebär en stor 
frihet. 

 
• Kognitivindividualisering sker genom att man utgår från elevens mognad, förmåga 

och erfarenheter. Det är elevernas olikheter som styr valet av material och arbetssätt. 
Behovet att material minskar då arbetar efter vad eleven kan ge uttryck för och har 
inom sig. Arbetssättet bygger på kommunikation och dialog.  

 
I de tre första formerna för individualisering utgår man från materialet man har, i den 
kognitiva individualiseringen har materialet en mindre betydelse (Hedlund, 1995). 
 

Individualisering idag 
 
I dagens samhälle och framförallt i skolans värld har individualiseringen fått en alltmer 
betydande roll. 
 

Individualisering är ett av skolans ”honnörsord” och markerar att man tar hänsyn till 
elevers olikheter. Numer används ofta ordet individanpassning, vilket antas betyda att 
undervisningen ska anpassas till individen. (Wallby et al. 2001, s.35) 
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Individuell utvecklingsplan  
 
Från och med vårterminen 2006 skall varje elev ha en individuell, framåtsyftande 
utvecklingsplan som ska följa dem genom grundskolan. Under utvecklingssamtal skall läraren 
i en individuell utvecklingsplan skriftligen sammanfatta vad som behövs på kort och lång sikt 
för att eleven skall nå målen i skolan. Utvecklingsplanen kan även innehålla 
överenskommelser mellan lärare, elev och föräldrar. Planen skall följas upp med jämna 
mellanrum och utvärderas vid nästa utvecklingssamtal. Syftet med individuella 
utvecklingsplaner är att de skall stärka uppföljningen för den enskilde eleven i skolan och 
bidra till att fler når målen (Skolverket, 2006). 
 

Lpo 94 och kursplanen i matematik 

 
Enligt Lpo 94 skall planering av undervisning och utvärdering ske tillsammans med eleverna 
och med utgångspunkt i varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande. ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper.” (Lärarförbundet, 2002, s. 11) Detta innebär att alla som arbetar i skolan skall vara 
medvetna om att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla.  
 
I Lpo 94 framkommer det inte lika tydligt som i tidigare läroplaner hur individualiseringen i 
skolan skall gå till. Det som finns med är mål att uppnå och mål att sträva mot utan tydliga 
instruktioner för hur man skall göra för att nå målen. Mål att uppnå finns skrivna för att visa 
på vad varje elev minst skall uppnå. Mål att sträva mot är skrivna för att visa vilka kunskaper 
alla elever skall sträva efter att utveckla. Utifrån dessa skall lärarens planering göras i samråd 
med eleverna (Lärarförbundet, 2002). Kursplanerna är utformade för att både klargöra vad 
alla elever bör lära sig och samtidigt lämna stort utrymme för läraren att välja stoff och 
arbetsmetod. På varje skola och i varje klass måste läraren tolka de nationella kursplanerna 
och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i 
elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. (Skolverket, 2000)  
 
Löwing och Alexandersson beskriver konsekvenserna av Lpo 94 följande: 
 

I och med införandet av Lpo 94 har den organisatoriska differentieringen i grundskolan helt 
försvunnit och vi har fått den sammanhållna bottenskola som skolreformerna strävade efter. 
Fokus i den pedagogiska diskussionen har därmed flyttats från att gälla olika grupperingar 
till de arbetssätt och arbetsformer som kan användas när läraren ska individualisera 
undervisningen inom klassens ram. Alexandersson (1994b) visar i sin avhandling på de 
problem som då kan uppstå, nämligen att de flesta lärare riktade sin uppmärksamhet mot 
metoden och eleven, medan innehållet blev sekundärt. (Löwing, 2004, s. 21) 

 

Individualisering i undervisningen 
 
Enligt Lpo 94 är: 

 
Skolans uppgift att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet… Hänsyn skall tas till 
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elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lärarförbundet, 
2002, s. 9-10) 
 

Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) har undervisningen i 
matematik blivit allt mer tyst, isolerad och individualiserad sedan 1992. Det enskilda arbetet 
har ökat vilket innebär att diskussioner och lärarledda genomgångar har minskat. Läraren 
ägnar sig allt mindre åt undervisning i traditionell mening och allt mer åt att finnas till hands 
för elevernas enskilda läroprojekt. För många elever blir matematikboken det centrala och 
läraren blir till en hjälp för att så smidigt som möjligt klara uppgifterna. Matematik blir ett 
isolerat och personligt arbete, allt mer skilt från övriga elever. Oväntat nog tycks denna typ av 
individualisering varken komma de låg- eller högpresterande eleverna till fördel i någon större 
utsträckning (Skolverket, 2005). Malmer (2002) menar att samarbete är viktigt och 
ändamålsenligt även i matematikundervisningen eftersom vi i vardagslivet ofta löser problem 
tillsammans med andra. En viktig fråga är hur individualiseringen skall gå till om man skall ta 
hänsyn till varje enskild individ. 
 

Huvuddelen av undervisningen brukar av naturliga skäl bli inriktad mot en medelelev i 
klassen, vilket betyder att läraren får problem med att ägna tillräckligt stor uppmärksamhet 
åt såväl de högre som de lägre presterande eleverna. Problemet blir inte mindre av att de 
lägre presterande eleverna brukar behöva betydligt längre tid på sig än kamraterna för att 
tillgodogöra sig en viss kunskap. (Kilborn & Löwing, 2002, s. 121) 

 
I rapporten NU-03 framkommer det att de duktiga, högpresterande eleverna i allt större 
utsträckning lämnas ensamma med sitt arbete i matematik. Det finns mycket som visar på att 
dessa elever är understimulerade och inte får tillräckligt stöd för att utvecklas efter sin 
individuella förmåga. I den individualiserade undervisningen kan det vara möjligt att det läggs 
ett för stort vuxenansvar på eleverna. För de svaga eleverna kan det vara svårt att själva inse 
sin nivå och förmåga samt behovet av förbättring och för de starka eleverna att själva aktivt 
efterfråga utmaningar och motivera sig till att arbeta med dessa (Skolverket, 2005). 
 
Det finns många olika definitioner och undervisningsmetoder vad det gäller 
individualiseringsbegreppet. Stellan Arvidsson publicerade i Nämnaren nr 2 1981/82 tre 
undervisningsformer med fokus på individualisering: 
 

Klassundervisningen: Läraren vänder sig i sin undervisning till alla elever i klassen på en 
gång. Undervisningen sker i princip från katedern (katederundervisning), och lektionen 
utformar sig ofta så att läraren frågar och eleverna svarar (frågor och svar - metoden). 
Hemuppgiften har karaktär av för alla elever i klassen gemensamma läxor med i princip 
samma krav på inlärning för dem alla (läxläsningsmetoden). Klassundervisningen har av 
samtliga stora skolutredningar – från 1940 års skolutredning till SIA – utdömts såsom 
föråldrad. Läroplanen avvisar den i princip. Den bidrar till passivitet och osjälvständighet 
hos eleverna; den är till sitt väsen auktoritär. Den tar inte hänsyn till att elevernas 
förutsättningar för skolarbete varierar, den håller därför de duktigaste eleverna tillbaka 
och bortser från studiesvårigheter. Den förhindrar samarbete mellan eleverna. (s. 10) 

 
Järbur (1992) framhäver att individanpassad undervisning inte utesluter katederundervisning, 
utan det är den metod som passar klassen bäst och ger alla elever maximal kunskap och leder 
till måluppfyllelse som skall användas. 
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Vidare skriver Arvidsson (1981/82): 
 

Självverksamhet: Eleverna arbetar på egen hand under lärarens överinseende och ledning. 
Läraren presenterar arbetsmaterial, ger instruktioner och anvisningar, vid behov hjälp; han 
kontrollerar arbetsresultaten och stimulerar eleverna till framsteg. Huvudvikten ligger på 
elevernas eget arbete, individuellt eller i grupp. Självverksamheten motsvarar läroplanens 
undervisningsprincip aktivitet. All undervisning skall ha karaktären av självverksamhet: 
eleverna skall arbeta på egen hand. Den fostrar till självständighet och ger obegränsat 
utrymme för samarbete. Endast elevernas självverksamhet möjliggör individualisering. 
(s.10) 

 
Under den tid eleverna bedriver enskilt arbete skall eleverna få arbetsuppgifter anpassade efter 
deras egen förmåga, de måste få möjlighet att välja det effektivaste arbetssättet och den tid de 
behöver för att lyckas (Järbur, 1992). Kilborn (2003) skriver i Baskunnande i matematik att 
läraren blir en assistent åt eleverna då självverksamhet och aktivitet har fått ett egenvärde, 
vilket även Järbur (1992) samstämmer med. Vid detta arbetssätt anser de att eleverna skall ta 
till sig dessa kunskaper individuellt eller i grupp. Vidare säger Kilborn (2003) att det istället 
borde vara läraren med sina ämneskunskaper och erfarenheter som skall hjälpa eleverna att ta 
till sig matematiken, med hjälp av varierande arbetssätt utifrån de rådande omständigheterna. 
Enligt Arvidsson (1981/82) får det absolut inte röra sig om nivågruppering som han beskriver 
på följande sätt: 
 

Nivågruppering: Klassen uppdelas under elevernas självständiga arbete i grupper på olika 
skicklighets- och framstegsnivåer. Nivågrupperingen, som anses underlätta för läraren att 
ge eleverna utförligare instruktioner har mycket gemensamt med klassundervisningen; den 
tar inte hänsyn till de individuella olikheterna inom gruppen och binder på så sätt de 
enskilda eleverna vid en gemensam framstegstakt. Klassen sönderfaller i delar utan 
inbördes förbindelser och med utpräglad rangordning sinsemellan. Nivågruppering avvisas 
intensivt av SIA och varnas för i läroplanen. (s. 11) 
 

Kilborn (2003) påpekar att nivågruppering används i dagens skola inom 
matematikundervisningen för att kunna individualisera. Detta för att kunna nå eleverna på 
deras egen individuella nivå. Som Kilborn (2003) framhåller kan en permanent 
nivågruppering leda till utslagning av vissa elevgrupper.  
 
Arvidssons definitioner kan jämföras med individualisering i dagens matematikundervisning, 
som den beskrivs i med rapporten Lusten att lära (Skolverket, 2003): 
 

Utifrån de erfarenheter som granskningen har givit, går det emellertid inte att enkelt ange 
vilka specifika lärarmiljöer som skapar lust eller olust, och kategoriskt säga att t.ex. det som 
i dagligt tal kallas ”individualisering” är ”bra” eller ”mindre bra” eller 
katederundervisning automatiskt är ”dåligt”. (s. 10) 
 

Wallby et al. (2001) menar att det är viktigt att utveckla elevernas olikheter. Det blir stort 
fokus på elevernas egen planering och individuella studieplaner, vilket gör att en stor del av 
arbetet sker individuellt. Eleverna blir lämnade att arbeta enskilt i sin matematikbok och den 
lärarledda delen är mycket liten. När man arbetar med hastighetsindividualisering är risken 
stor att vissa elever hinner arbeta med vissa moment eller att de får hoppa över vissa delar. De 
får inte en chans att ta del av viktiga avsnitt i matematiken. Detta arbetssätt kan leda till en 
dold nivågruppering, differentiering. Precis som Wallby et al. (2001) beskriver anses ofta 
snabbhet i matematik ofta vara ett tecken på säkerhet men ofta kan det vara tvärtom, en elev 
som arbetar långsamt kan ha en större förståelse än den elev som arbetar snabbt. 
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Wallby et al. (2001) skriver vidare att individuellt arbete blir det samma som individualisering 
eftersom skolan skall ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och därför kan 
undervisningen ej vara lika för alla. Men individualisering behöver inte innebära enskilt 
arbete. Lpo 94 ”förordar att läraren skall individpassa undervisningen, vilket inte enbart 
handlar om att ge olika elever individuella arbetsuppgifter utan också om att ge dem olika tid 
till ett och samma arbete.” (Dahlgren, 1995 s. 127) 
 
Kilborn och Löwing (2002) menar att det inte är lätt att individualisera i en klass och att en 
helt perfekt individualisering aldrig kan uppnås. Men genom att använda sig av lämplig 
individualiseringsstrategi går det att komma en bra bit på väg. Det finns många vägar att gå 
för att uppnå individualisering i en klass, bland annat genom att sätta upp olika mål för olika 
elever, läraren kan ägna olika lång tid till eleverna och även konkretisera sin undervisning 
(Kilborn & Löwing, 2002). 
 

Läraren  
 
I Lpo 94 beskrivs lärarens förhållningssätt till eleverna: 
 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande,… organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,… 
(Lärarförbundet, 2002, s. 17) 

 
Enligt Järbur (1992) är ens insats som lärare att ge varje enskild elev tid att lyckas, rätt 
arbetsuppgift och rätt arbetssätt. Malmer (2002) menar att det måste sättas in tillräckliga 
medel till skolan så att lärare skall ha möjlighet att individanpassa undervisningen. Enligt 
Kilborn och Löwing (2002) krävs en god kännedom om respektive elevs förkunskaper för att 
individualisering skall kunna ske. 
 
Läraren är den enskilt viktigaste faktorn i skolan för elevernas lärande. Det är viktigt att 
läraren har mycket goda ämneskunskaper som ämnesdidaktiska kunskaper men också 
kunskaper i utvecklingspsykologi och pedagogik. Läraren måste själv förstå och känna 
säkerhet i sina kunskaper i matematik och det är även viktigt med ett stort intresse för ämnet. 
Man måste som lärare vara väl medveten om hur man undervisar men även i vad och varför. 
Detta är extra viktigt eftersom att alla elever lär sig på olika sätt. Läraren måste ha kunskap i 
ämnet och använda ett varierat arbetssätt (Skolverket, 2005).  
 
Eleverna skall även bli medvetna om vad han eller hon lär sig i ämnet och vad eleven behöver 
förbättra. Det måste på varje skola finnas kompetens att förebygga, kartlägga och att åtgärda 
eventuella svårigheter. Därför är det mycket oroande med den minskade andelen utbildade 
och kompetenta matematiklärare i de svenska skolorna och att det numera inte finns 
tillräckligt med resurser och tid för kompetensutveckling i ämnet. Det finns inte heller 
möjlighet till konferenser där matematiken kan behandlas och diskuteras (Skolverket, 2005). 
  

Metod 
 
I följande avsnitt kommer vi att redovisa vårt val av metod och genomförandet av denna. 
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Val av undersökningsmetod 
 
För att uppnå syftet med vår studie har vi valt att göra intervjuer med lärare som undervisar i 
år 4-6, detta anser vi ger den mest rättvisa bilden för hur individualiseringen tillämpas i 
praktiken i förhållande till vad litteraturen säger om individualisering i matematik.  

Intervjuer 
 
För att få tillförlitliga och innehållsrika svar på intervjuerna använde vi oss av kvalitativa 
intervjuer, där forskaren ställer enkla frågor och använder sig av ett lättbegripligt språk (Trost, 
2005). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av 
den intervjuades livsvärde i avsikt att tolka deras mening (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) 
är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad och omfattar en rad teman och förslag 
till relevanta frågor. I denna intervjuform finns det även möjlighet att göra förändringar kring 
formen och ordningen av frågorna om så krävs för att följa upp svaren från den intervjuade. 
Innan intervjun genomförs anser Kvale (1997) att det är viktigt att man informerar 
intervjupersonerna om syftet för undersökningen och att intervjupersonerna är konfidentiella. 
”En intervjuare vinner självförtroende genom sin praktik; att genomföra pilotintervjuer före 
de egentliga projektintervjuerna ökar förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande 
samspel.” (Kvale, 1997, s. 137) 
 
Kvale (1997) menar att en fördel med intervjuer är att undersökningspersonen får möjlighet 
att uttrycka sig på ett helt annat sätt än vid enkätundersökningar där svarsalternativen oftast är 
förutbestämda. En nackdel med kvalitativa intervjuer kan som Kvale (1997) hävdar vara att 
det ofta saknas objektivitet, då det mänskliga samspelet kan påverka intervjusituationen. En 
annan nackdel med intervjuer kan vara att de tar lång tid att genomföra och sammanställa. 
Kvale (1997) menar vidare att som intervjuare måste man även våga ställa kritiska frågor till 
intervjupersonen för att kontrollera tillförlitligheten i svaren man får på sina ställda frågor. 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) har man som intervjuare ansvar att hjälpa intervjupersonen 
att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det aktuella 
ämnet. Upptäcker man att den intervjuade ej har någon uppfattning om det aktuella ämnet är 
det en kvalité att upptäcka detta. Det är även viktigt i en kvalitativ intervju att den som 
intervjuar har en bra förkunskap inom det aktuella ämnet samt är väl förberedd. 
 
Enligt Kvale (1997) är miljön viktig i intervjusituationen, informanten skall kunna känna sig 
trygg och avslappnad både med den befintliga platsen och intervjuaren. Det är även viktigt att 
man låter den intervjuade personen tala i sin egen takt, ta god tid på sig att tänka och avsluta 
det denne vill säga.  
 
Både Svenning (2003) och Kvale (1997) förordar bandspelaren som redskap vid intervjuer 
därför att intervjuaren skall kunna fokusera på själva intervjun, koncentrera sig på ämnet och 
dynamiken. Kvale (1997) menar även att man med inspelning på band kan återvända för 
omlyssning, då man även får med orden, tonfallet och pauserna. När intervjun börjar lida mot 
sitt slut är det viktigt som Kvale (1997) menar att sammanfatta det som kommit fram under 
intervjun och även låta intervjupersonen få chans att tillägga om så behövs. 
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Undersökningspersoner 

 
Vi har valt att intervjua tre lärare som undervisar i år 4-6. Trost (2005) menar att antalet 
intervjupersoner är obetydligt, det viktiga är att intervjuerna är väl genomförda. Ett fåtal 
intervjuer som är väl genomförda är betydligt mer värda än ett flertal intervjuer med sämre 
kvalité. Vi valde ut våra informanter utifrån kriteriet att de skulle undervisa i ämnet 
matematik. Skolan vi genomförde intervjuerna på är belägen i en kommun i Norrbottens län. 
 

Material 
 
Det material vi använde oss av vid genomförandet av intervjuerna var: intervjufrågor; 
Individualisering i matematik (se bilaga 1), penna, papper och bandspelare. 
 

Genomförande 
 
Innan vi utformade våra intervjufrågor ville vi vara väl pålästa inom det ämnesområde 
intervjun berör, även på vår valda metod och behärska hur man genomför kvalitativa 
intervjuer. För att bli tryggare i rollen som intervjuare valde vi att göra en pilotintervju innan 
de egentliga projektintervjuerna, även för att kontrollera att frågorna var begripliga och 
motsvarade vårt syfte.  
 
Vi började med att kontakta rektorn på den aktuella skolan för få vägledning av denne 
angående vilka lärare som undervisar i matematik. Vi fick förslag på sju stycken lärare som 
var lämpliga för vår undersökning. Efter detta valde vi slumpmässigt med hjälp av 
lottdragning ut tre lärare. Dessa tre kontaktade vi för att fråga om de var villiga att ställa upp 
på en intervju angående individualisering i matematik, vilket de var. Vi presenterade oss och 
vårt syfte med intervjun, vi talade även om att det inte kommer att framgå vilka de är eller på 
vilken skola intervjuerna har genomförts. Vi upplyste dem även om att detta kommer att bli en 
offentlig handling. Allt detta enligt Kvales (1997) rekommendationer.  
 
Vid tre olika tidpunkter vecka 18, genomfördes de enskilda intervjuerna med de utvalda 
lärarna. Vi träffades i skolans gemensamma personalrum för att sedan gå vidare till ett enskilt 
grupprum. Enligt Kvale (1997) skall intervjun genomföras på en plats där informanten känner 
sig trygg. Därför fick läraren själv välja ut ett rum där vi kunde vara ostörda vilket Trost 
(2005) påpekar som mycket viktigt. Innan vi började med intervjuerna frågade vi om det gick 
bra att vi använde bandspelare vilket alla godkände. Vi deltog båda två vid intervjun, den ena 
ställde frågor och den andra stödanteckande intervjusvaren, detta även för att kunna 
komplettera och hjälpa varandra med följdfrågor. Eftersom vi inte var bekanta med två av 
lärarna började vi intervjun med övergripande frågor för att som enligt Kvale (1997) förordar, 
skapa en avslappnad stämning, vilket är viktigt för att få ett lyckat intervjuresultat. Frågorna 
ställde vi så tydligt och kortfattat som möjligt. Vi försökte hålla fokus på syftet med studien 
och även lyssna aktivt för att kunna ställa lämpliga följdfrågor. När intervjun var slutförd 
sammanfattade vi vad vi kommit fram till och frågade om de hade något att tillägga. Sedan 
tackade vi för att de tagit sig tid för att ställa upp på vår intervju. Vi lyssnade av våra 
intervjuer och skrev ut dem i fulltext. För att sedan gå vidare sammanfattade, bearbetade, 
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tolkade och analyserade vi det råmaterial vi fått fram vid intervjuerna. När intervjuerna var 
analyserade skrev vi vårt genomförande, resultat och diskussion.  
 

Resultat 
 
Intervjuerna genomfördes med tre lärare som undervisar i matematik vilka vi här beskriver 
som lärare A, lärare B och lärare C. Våra intervjufrågor är uppbyggda enligt olika teman: 
arbetssätt och undervisning, individualisering i matematik samt kompetensutveckling och 
IUP.  
 

Lärarnas bakgrund 
 
Lärare A utbildade sig åren 1994-1998 till förskolelärare men har sedan vidareutbildat sig till 
grundskollärare i svenska och SO med tillval engelska år 1-7. Nu undervisar lärare A i en år 
4-5.  
 
Lärare B utbildade sig mellan åren 1982-1985 till mellanstadielärare, lärare B läste alla ämnen 
men har tillval musik, samhällskunskap och geografi. Lärare B undervisar nu i en år 5-6.  
 
Lärare C utbildade sig mellan åren 1995-1998 till Ma- och No-lärare år 1-7. Lärare C 
undervisar idag i en år 5-6.  
 

Arbetssätt och undervisning 
 
Alla lärarna ingår i ett arbetslag på sitt spår med lärare från år 0 – 6. Men de ingår även i ett 
litet arbetslag där de arbetar tillsammans med en annan lärare. De undervisar gemensamt i den 
åldersblandade klassen och har ett gemensamt arbetssätt i matematik. Lärare A arbetar 
tillsammans med en Ma- och No-lärare. Enligt lärare B är tanken att de även skall ha ett 
gemensamt arbetssätt i det stora arbetslaget (år 0-6) men detta upplever lärare B i nuläget som 
svårt, vidare menar lärare B att arbetslaget måste arbeta på att utveckla ett gemensamt 
arbetssätt. Lärare C har till viss del ett gemensamt arbetssätt tillsammans med sitt stora 
arbetslag. 
 
Lärare A menar att hälften av matematiklektionerna går till att arbeta enskilt i 
matematikboken och den övriga tiden ägnas åt laborativ matematik. Lärare A anser att de inte 
arbetar mycket i matematikboken men de använder den beroende på vad varje enskild elev 
behöver träna på. De har inte gemensamma genomgångar då eleverna befinner sig på olika 
ställen. Lärare A tror att om man är ensam lärare i klassen är det lättare att fastna i 
matematikboken, men nu när de är två är det lättare att ha ett mer varierat arbetssätt. Lärare B 
anser att den mesta tiden ägnas åt enskilt arbete med matematikboken. Alla elever räknar på 
sin nivå. De försöker även ha problemlösning en gång i veckan. Lärare B önskar att de hade 
mer praktisk matematik, men att samla ihop material till detta tar för mycket energi och tid. 
Till hösten planerar de i arbetslaget att gemensamt göra ett rum för praktisk matematik. Var 
lärare B ensam i klassen skulle lärare B inte hinna med lika mycket individuell handledning 
utan det skulle vara mer gemensamma genomgångar. Lärare C menar även att den största 
delen av tiden ägnas åt att arbeta enskilt i matematikboken men ibland arbetar de med 
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gemensamma genomgångar, eleverna är på olika nivåer och följer ett arbetsschema i sin egen 
takt. Lärare C önskar att alla elever kunde få ett individuellt anpassat arbetsschema men att 
detta skulle ta för mycket tid. Målet för lärare C är att eleverna skulle kunna arbeta en timme i 
veckan laborativt parallellt med läromedlet.  
 
Alla lärarna undervisar mest genom individuell handledning. Lärare A undervisar utifrån 
målen i matematik, ej utifrån hur matematikboken är uppbyggd. Lärare A arbetar med ett 
område i taget. Lärare A anser att en viktig del i matematikundervisningen är att eleverna får 
prata matematik. Både lärare B och lärare C har individuella genomgångar med sina elever 
eftersom alla elever befinner sig på olika områden. Lärare B undervisar även med 
gemensamma genomgångar på tavlan och i mindre grupper. Enligt lärare B skall eleverna få 
räkna på den nivå de befinner sig. Vidare menar lärare B att även de starka eleverna skall få 
stimulans, de skall inte behöva vänta på dem som är svagare. Enligt lärare C är det lättast att 
nå alla elever och få dem att förstå på sin nivå med individuella genomgångar.  
 
Alla lärarna arbetar med samma läromedel i matematik, Matematikboken av Gunilla 
Rockström, eleverna befinner sig i olika böcker. Lärare A har även börjat introducera ett nytt 
läromedel i klassen, Matteborgen. Denna bok är uppbyggd utifrån målen i kursplanen och i 
varje kapitel nämns vilka mål man arbetar med. Eleverna tycker om denna bok vilket lärare A 
anser vara viktigt för att bibehålla lusten för matematiken. Lärare A arbetar aktivt med 
läromedlet som ett stöd till sin undervisning, Lärare A plockar ut de uppgifter lärare A anser 
att eleverna behöver arbeta med. Lärare B och lärare C följer läromedlet traditionellt, eleverna 
räknar i sina böcker i sin egen takt och läraren går runt och hjälper dem som behöver. 
Läromedlet är uppbyggt så att vissa uppgifter görs muntligt. 
 
Lärare A har förändrat sin undervisning allt eftersom lärare A själv har utvecklats i sin roll 
som lärare. Lärare A har alltid kompletterat matematikboken med laborativa övningar därför 
att lärare A anser att räkning sida upp och sida ner i matematikboken dödar lusten för ämnet. 
Lärare B har arbetat längst av de intervjuade lärarna. Lärare B har förändrat sin undervisning 
allt eftersom lärare B har blivit säkrare på vad eleverna behärskar och vågar därmed låta 
eleverna arbeta i sin egen takt. Även lärare C höll tidigare ihop klassen mer men låter nu 
eleverna arbeta mer i sin egen takt för att tillgodose alla elevers individuella behov. 
 

Individualisering i matematik 
 
För lärare A innebär begreppet individualisering i matematik: ”att utgå från vad varje barn 
behöver eftersom att alla är olika. Alla elever skall få den tid de behöver till de olika delarna 
inom matematiken.” För lärare B innebär individualisering att eleverna skall få arbeta på sin 
nivå och utvecklas efter sin förmåga. Ta hänsyn till att alla är olika. För lärare C innebär 
begreppet individualisering att tillgodose varje elevs behov genom att låta eleverna arbeta i sin 
egen takt efter sin egen förmåga.  
 
Lärare A och lärare C anser inte att läroplanen tar upp begreppet individualisering ordagrant, 
bara att det nämns övergripande i det stora sammanhanget. Lärare A anser att man ska utgå 
från varje elevs intresse och behov. Läroplanen ger ett visst stöd när det gäller 
individualisering i matematik enligt lärare C. Lärare B anser att begreppet individualisering 
har kommit mer på senare tid. Lärare B sa att: ”På 70-talet arbetade alla elever med samma 
uppgifter man fick inte gå vidare, på senare tid har man blivit mer fokuserad på att eleverna 
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ska arbeta på sin egen nivå.” Ingen av lärarna vi intervjuade kände till någon form av 
individualisering. De nämnde sina egna valda arbetssätt som olika typer av individualisering. 
 
För att individualisera matematikundervisningen säger lärare A: ”att man skall se varje barn i 
det stora hela, lära känna alla elever för att veta på vilket sätt de bäst lär sig, vilken 
inlärningsstil som passar den enskilda eleven.” Lärare A tar även upp att det är viktigt med 
arbete i grupp och helklass. Lärare B individualiserar sin undervisning genom att kryssa för 
uppgifter i boken som eleverna skall arbeta med, de kan få olika arbetsblad, alla får arbeta i 
sin egen takt. Eleverna får arbeta med olika material, vissa behöver laborativa material till 
hjälp. Alla klarar inte av att varje lektion sitta och räkna sida upp och sida ner. Lärare C 
individualiserar sin undervisning genom att eleverna får arbeta i sin egen takt och om någon 
elev behöver träna mer på något speciellt avsnitt lägger de in extra uppgifter på arbetsschemat.  
 
Lärare A ser mest fördelar med individualisering då det är ett måste att möta varje elev utifrån 
vad de kan, där de är och stimulera dem vidare. Nackdelen med individualisering är om man 
glömmer bort att arbeta gemensamt. Att man även kan få idéer av varandra, att eleverna kan 
hjälpa varandra. Lärare A anser inte att det är svårare att individualisera i matematik än i 
andra ämnen. En svårighet kan vara att utgå från varje barn och att få ihop det till vad gruppen 
också behöver, men detta ser lärare A som en utmaning i sin roll som lärare. Fördelen med 
individualisering anser lärare B vara att alla elever får arbeta på sin egen nivå. En av 
nackdelarna är att det är mycket resurskrävande. Enligt lärare B är det svårt att individualisera 
matematikundervisningen, det är svårt att få grepp om vad elev behöver och om de förstått 
vad man menar. Om lärare B vore ensam i klassen anser lärare B att det vore omöjligt att 
hinna med en individualiserad undervisning då det är mycket tidskrävande att ha individuella 
genomgångar med alla elever. Även lärare C anser att fördelen med individualisering är att 
eleverna får utvecklas i sin egen takt och att nackdelen är att det blir mycket mer arbete för 
läraren. Även lärare C nämner att det är tack vare att det är två lärare i klassen som de kan 
individualisera sin matematikundervisning.  
 

Kompetensutveckling och Individuell utvecklingsplan 
 
Varje år får några lärare på skolan deltaga i Matematikbiennalen, dessa får sedan delge sina 
kunskaper de fått med sig till de övriga lärarna på skolan. Lärare C hade förmånen att detta år 
få deltaga vid biennalen i Malmö. 
 
Lärare A upplever det som att det är ens eget ansvar att fortbilda sig i ämnet, men anser även 
att det är utvecklande att få ta del av tips av andra verksamma lärare. Lärare B har fått ta del 
av olika slags litteratur som rektorn rekommenderar.  
 
Enligt lärare A och lärare C har de arbetat flera år med individuell utvecklingsplan (IUP) 
genom portfolion. De har på senare tid arbetat med att göra målen från kursplanen i 
matematik, svenska och engelska mer lättbegripliga för att elever och föräldrar skall förstå 
dem bättre. Lärare C anser att det är svårt att få den levande, att den ska användas i 
praktiken och inte bara finnas i en pärm. Både lärare A och lärare C anser att det är bra med 
IUP, speciellt eftersom den utformas tillsammans med föräldrarna och eleverna. Enligt lärare 
B har de sedan länge haft ett utvecklingsdokument för eleverna men inte en IUP, detta är 
något de arbetar med att utforma i dagsläget. Men lärare B behöver få mer kunskap om IUP 
innan denne uttalar sig men anser att det verkar vara en bra tanke.  
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Diskussion 

 
Nedan ger vi en beskrivning av trovärdigheten och tillförlitligheten i vår undersökning. 
Därefter kommer vi att föra en diskussion utifrån resultatet av vår empiriska studie i relation 
till vår bakgrund. För att bibehålla fokus på våra teman (se bilaga 1) använder vi oss av 
samma rubriker i diskussionen som i resultatet. 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas enligt Patel och Tebelius (1987) att man som forskare säkerställer att 
man verkligen undersöker det man avser att undersöka. Vi anser att vi har god validitet i vår 
undersökning då våra intervjufrågor är väl förankrade i vårt syfte. Vi informerade i god tid 
vad intervjun skulle beröra och vad den skulle användas till för att informanterna skulle känna 
sig trygga i situationen. Vår intervju genomfördes muntligt och till vår hjälp hade vi 
bandspelare vilket gör att validiteten ökar då vi säkerligen fått med allt som blev sagt vid 
intervjun.  
 
Med reliabilitet menas enligt Patel och Tebelius (1987) tillförlitligheten i undersökningen och 
vilka slumpfaktorer som kan ha påverkat resultatet. För att motsvara vårt syfte valde vi 
intervjuer med lärare som undersökningsmetod. Med intervjuer får informanten uttrycka sig 
bättre än vid till exempel enkätundersökningar där svarsalternativen oftast är fasta. 
Undersökningen blir djupare då man även har chans att ställa följdfrågor. Något som kan ha 
påverkat reliabiliteten är att informanterna har varit få, men enligt Trost (2005) är antalet 
informanter obetydligt. 
 

Resultatdiskussion 
 

Lärarnas bakgrund 
 
Kriteriet då vi valde ut våra informanter var att de skulle undervisa i matematik mellan år 4-6. 
Två av våra informanter hade grundskole- och mellanstadielärar utbildning med annan 
inriktning än matematik. Då vi valde ut de som skulle ingå i vår undersökning hade vi ej ett 
krav på att de skulle ha speciell matematikutbildning. Enligt Skolverket (2005) blir det allt 
vanligare att lärare saknar kompetens för att undervisa i ämnet matematik men gör det ändå. 
Eftersom vi vill att vår undersökning skall vara så relevant som möjligt för hur det ser ut i 
verkligheten valde vi att göra på detta sätt och därav öka trovärdigheten i vårt arbete. Som 
Skolverket menar är det viktigt att läraren har mycket goda ämneskunskaper i de ämnen de 
undervisar. Läraren skall även själv förstå, känna säkerhet och ett ha ett stort intresse för 
ämnet de undervisar i. Därför är det mycket oroande med den minskande andelen utbildade 
och kompetenta matematiklärare i de svenska skolorna (Skolverket, 2005). 
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Arbetssätt och undervisning 
 
Enligt Malmer (2002) måste det sättas in tillräckliga medel till skolan så att lärare skall ha 
möjlighet att individanpassa undervisningen. Där vi gjorde vår undersökning undervisade 
lärarna tillsammans med en annan lärare. En av de intervjuade undervisar tillsammans med en 
som har utbildning i matematik vilket leder till att de har matematikkompetens i sitt ”lilla” 
arbetslag då de planerar och undervisar tillsammans i matematik. De nämnde även att om de 
inte haft sina små arbetslag hade det inte varit möjligt att individualisera i den utsträckning de 
ansåg att de gjorde i dag.  
 
Det arbetssätt som dominerade i vår studie var den tysta enskilda räkningen i 
matematikboken, vilket samstämmer med Skolverket (2005). Enligt NU-03 har 
undervisningen i matematik blivit allt mer tyst, isolerad och individualiserad sedan 1992. Det 
enskilda arbetet har ökat vilket innebär att diskussioner och lärarledda genomgångar har 
minskat. Lärarna i vår undersökning undervisar genom individuell handledning eftersom att 
eleverna befinner sig på olika områden. Läraren ägnar sig allt mindre åt undervisning i 
traditionell mening och allt mer åt att finnas till hands för elevernas enskilda läroprojekt. För 
många elever blir boken det centrala och läraren blir till en hjälp för att så smidigt som möjligt 
klara uppgifterna. Matematik blir ett isolerat och personligt arbete, allt mer skilt från övriga 
elever. Oväntat nog tycks denna typ av individualisering varken komma de låg- eller 
högpresterande eleverna till fördel i någon större utsträckning (Skolverket, 2005). En av våra 
informanter har valt just detta arbetssätt för att denna anser att detta arbetssätt gynnar både de 
hög- och lågpresterande eleverna bäst. Denna informant anser att de högpresterande eleverna 
får stimulans genom att arbeta framåt i matematikboken i sin egen takt. Men enligt Wallby et 
al. (2001) anses ofta snabbhet i matematik vara ett tecken på säkerhet men ofta kan det vara 
tvärtom, en elev som arbetar långsamt kan ha större förståelse. Förståelsen är betydligt 
viktigare än hur många uppgifter man hinner räkna i matematikboken. En annan informant 
ansåg även att det var med hjälp av detta arbetssätt lättast att nå alla elever på deras 
individuella nivå. Denne önskar att alla eleverna kunde få ett individuellt anpassat 
arbetsschema men att resurserna inte räcker till. 
 
Som det ser ut på denna skola i dagsläget är de flesta lärare inriktade på metoden för 
individualisering medan innehållet blir sekundärt, vilket Alexandersson nämner som ett 
problem vid försök för lyckad individualisering inom klassens ram (Löwing, 2004). Vidare 
nämner Kilborn och Löwing (2002) att det inte är lätt att individualisera i en klass och en helt 
perfekt individualisering kan aldrig uppnås. Men genom att använda sig av lämplig 
individualiseringsstrategi går det att komma en bra bit på väg. Det finns många vägar att gå 
för att uppnå individualisering i en klass bland annat genom att sätta upp olika mål för olika 
elever. Läraren kan ägna olika lång tid till eleverna och de kan även konkretisera 
undervisningen.  
 
En av informanterna avvek från de övriga i sitt val av arbetssätt då denne hälften av 
matematiklektionerna arbetade med laborativa material och att ”prata mycket matte”.  Att 
använda sig av ett varierat arbetssätt är nödvändigt eftersom alla elever lär sig på olika sätt 
(Skolverket, 2005). Det framkom även i vår undersökning att de andra lärarna ibland gick 
ifrån sitt läromedel för att arbeta med andra uppgifter. Kilborn (2003) menar att det borde vara 
läraren med sina ämneskunskaper och erfarenheter som skall hjälpa eleverna att ta till sig 
matematiken, med hjälp av ett varierat arbetssätt utifrån de rådande omständigheterna. 
Formen på undervisningen som förekommer på den skola vi gjort vår undersökning liknar i 
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stor utsträckning den som förekom under IMU-projektet på 1960-talet. En skillnad är att där 
vi gjort vår undersökning har lärarna aldrig eller mycket sällan några gemensamma 
genomgångar, eleverna arbetar enskilt i sin lärobok på olika ställen och läraren går enbart runt 
i klassen och hjälper dem som behöver (Löwing, 2004). Denna form av undervisning som 
Löwing (2004) jämför med 1960-talets IMU-projekt anser hon vara den mest förekommande 
matematikundervisningen i dagens skola. Detta kan även liknas med det som Arvidsson 
(1981/82) beskriver som självverksamhet, något som motsvarade Lgr 80 undervisningsprincip 
aktivitet, då all undervisning skulle ha karaktären av självverksamhet.  
  
Kilborn och Löwing (2002) menar att det är negativt med den självverksamhet som 
förekommer i dagens matematikundervisning. Läraren skall frigöra sig från matematikboken 
och våga ta över kommandot. Som det ser ut i dagens skola och även det resultat vi fått av vår 
undersökning blir boken det centrala och läraren en hjälp för att så smidigt som möjligt klara 
uppgifterna. ”Lärarens roll som den som aktivt bidra till elevens kunskapsutveckling är 
betydelsefull.” (Kilborn & Löwing, 2002, s.58) Detta för att lärarna ej skall tappa greppet om 
elevernas kunskapsutveckling i ämnet. Någon klass-/katederundervisning förekommer nästan 
aldrig eller mycket sällan. Järbur (1992) framhäver att individanpassad undervisning inte 
utesluter katederundervisning, det är den metod som passar klassen bäst och ger alla elever 
maximal kunskap och leder till måluppfyllelse som ska användas. Järbur (1992) menar vidare 
att om man som de lärare vi intervjuat väljer undervisningsmetoden självverksamhet skall 
eleverna få anpassade uppgifter efter deras egen förmåga, de skall få välja det effektivaste 
arbetssättet och få den tid de behöver för att lyckas. Men enligt vårt resultat av intervjuerna 
följer alla elever samma uppgifter från läromedlet. En av lärarna menar på att dennes elever 
får arbeta med uppgifter beroende på vad varje enskild elev behöver träna på. Vidare menar 
läraren att de arbetar med uppgifter utifrån målen i matematik och ej utifrån hur 
matematikboken är uppbyggd. Denna lärare kompletterar även skolans gemensamma 
läromedel i matematik med en annan matematikbok just för att kunna lägga upp 
undervisningen utifrån målen. Detta leder till att lärarens planering i matematik följer 
Skolverkets (2000) rekommendationer. Vid alla intervjuerna framkom att eleverna inte är med 
och planerar undervisningen i matematik, enligt Lpo 94 skall planering av undervisningen ske 
tillsammans med eleverna med utgångspunkt i varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. 
 
Alla lärarna har förändrat sin undervisning genom årens lopp allteftersom de har blivit säkrare 
i sin lärarroll. Den lärare som kompletterar sin undervisning med laborativa material har alltid 
gjort det då denne anser att räkning sida upp och sida ner i matematikboken dödar lusten för 
ämnet. Enligt Lpo 94 skall läraren organisera och genomföra arbetssättet så att eleven får 
stimulans i sin kunskapsutveckling (Lärarförbundet, 2002). Vilket denne lärare gör genom att 
variera sitt arbetssätt. Den lärare som arbetat längst vågar nu låta eleverna arbeta i sin egen 
takt på olika ställen vilket denne ser som mycket positivt för elevernas individuella 
utveckling. Även den sista informanten låter nu eleverna arbeta i sin egen takt för att 
tillgodose deras individuella behov. 
 

Individualisering i matematik 
 
Lärarnas olika tankar kring begreppet individualisering i matematik var att man skulle utgå 
från vad varje elev behöver eftersom att alla är olika, alla skall få den tid de behöver till de 
olika delarna inom matematiken, eleverna skall få arbeta på sin nivå och utvecklas efter sin 
egen förmåga. Deras uppfattningar kring individualiseringsbegreppet kan kopplas till Lpo 94 
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där det står skrivet ”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande,…” (Lärarförbundet, 2002, s.17) Ett stort fokus på 
individualiseringsbegreppet har funnits med ända sedan grundskolans införande 1962 och den 
då nya läroplanen Lgr 62 (Larsson, 1973). Wallby et al. (2001) menar att individuellt arbete 
blir det samma som individualisering eftersom skolan skall ta hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar och därför kan undervisningen ej vara lika för alla. Men individualisering 
behöver inte innebära enskilt arbete. Lpo 94 ”förordar att läraren skall individpassa 
undervisningen, vilket inte enbart handlar om att ge olika elever individuella arbetsuppgifter 
utan också om att ge dem olika tid till ett och samma arbete.”  (Dahlgren, 1995, s.127)  
 
Två av våra informanter ansåg att begreppet individualisering ej är tydligt beskrivet i Lpo 94 
bara att det nämns övergripande i det stora sammanhanget, vilket det ej heller är. De anser 
ändå att det får ett visst stöd av läroplanen när de lägger upp sin undervisning med fokus på 
individualisering i matematik. Det framkommer ej heller i Lpo 94 lika tydligt som i 
läroplanerna från Lgr 62 och framåt hur individualiseringen i skolan skall gå till, de som finns 
med är mål att uppnå och mål att sträva mot utan tydliga instruktioner för hur man skall göra 
för att nå målen. Mål att uppnå finns skrivna för att visa på vad varje elev minst skall uppnå. 
Mål att sträva mot är skrivna för att visa vilka kunskaper alla elever skall sträva efter att 
utveckla. Utifrån dessa skall lärarens planering göras i samråd med eleverna. Kursplanerna är 
utformade för att både klargöra vad alla elever bör lära sig och samtidigt lämna stort utrymme 
för läraren att välja stoff och arbetsmetod. Detta leder till att lärarna får stor frihet för att 
själva utforma sin matematikundervisning. Detta kan leda till en kunskapsförsämring i ämnet 
då det blir allt vanligare med lärare som saknar behörighet för att undervisa i matematik 
(Skolverket, 2005). Den lärare som hade arbetat längst ansåg att individualiseringsbegreppet 
har fått en allt mer betydande roll på senare år. Enligt Wallby et al. (2001) har 
individualisering blivit ett av skolans honnörsord och markerar att man tar hänsyn till elevers 
olikheter. Individualiseringsbegreppet fick mer utrymme i de tidigare läroplanerna (Lgr 62 
och framåt) men enligt NU-03 (Skolverket, 2005) har undervisningen blivit alltmer 
individualiserad sedan 1992 trots att det ej finns tydligt beskrivet i dagens läroplaner, vilket 
kan anses märkligt. Enligt läraren var det en annan typ av individualisering i den tidigare 
läroplanen hon arbetat utifrån, det var inte lika stort fokus på att eleverna skall arbeta på sin 
egen nivå. 
 
Ingen av lärarna vi intervjuade kände till någon form av individualisering. De nämnde sina 
egna valda arbetssätt som olika typer av individualisering. Ingen av lärarna är medvetna om 
vad för form av individualisering de använder sig av i sin matematikundervisning och vad 
denna ger för konsekvenser för eleverna. Enligt Skolverket (2005) måste man som lärare vara 
väl medveten om hur man undervisar men även i vad och varför. Detta är extra viktigt 
eftersom att alla elever lär sig på olika sätt. Läraren måste ha kunskap i ämnet och använda sig 
av ett varierat arbetssätt (Skolverket, 2005). 
 
För att kunna individualisera sin matematikundervisning anser en av informanterna att man 
skall lära känna alla elever för att få veta på vilket sätt de bäst lär sig och vilken inlärningsstil 
som passar den enskilda eleven bäst. I Lgr 62 kan man läsa att läraren måste bilda sig en 
allsidig uppfattning om varje elev för att undervisningen skall ge goda resultat, vidare står det 
skrivet i Lpo 94 att alla måste vara medvetna om att undervisningen aldrig kan utformas lika 
för alla. Kilborn och Löwing (2002) menar att det krävs en god kännedom om respektive 
elevs förkunskaper för att individualisering skall kunna ske. Den individualiseringsform alla 
de intervjuade lärarna omedvetet använder i sin matematikundervisning är 
hastighetsindividualisering vilket innebär att eleverna får arbeta i sin egen takt i en 
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matematikbok eller annat läromedel. Redan på 60- och 70-talet i och med IMU-projektet 
försökte man lösa problemen med individualiseringen med hjälp av undervisningsteknologi, 
innebörden av detta blev även då självverksamhet, ren hastighetsindividualisering (Kilborn & 
Löwing, 2002). Även i dagens skola i präglas undervisningen av hastighetsindividualisering 
där mål och medel blir samma sak (Lärarförbundet, 2006). Endast elevernas självverksamhet 
möjliggör individualisering (Arvidsson, 1981/82). En av våra informanter nämnde att denne 
ibland har genomgångar i mindre grupper för elever inom samma område i matematiken och 
att de sedan får arbeta vidare i egen takt. Detta kan ses som nivågruppering då det handlar om 
att dela in eleverna efter framstegsnivåer (Arvidsson, 1981/82). Kilborn (2003) påpekar att 
nivågruppering används i dagens skola inom matematikundervisningen för att kunna 
individualisera. Denna informant menar även att om denne undervisade ensam i matematik 
skulle detta sätt användas mer för att överhuvudtaget kunna individualisera. ”Nivågruppering 
avvisas intensivt av SIA och varnas för i läroplanen.” (Arvidsson, 1981/82, s.11) Som 
Kilborn (2003) framhåller kan en permanent nivågruppering leda till utslagning av vissa 
elevgrupper. Ingen av våra informanter använder sig av materialindividualisering, 
intresseindividualisering eller kognitivindividualisering (Hedlund, 1995).  
 
Fördelarna de ser med individualisering är att man måste möta varje elev utifrån vad de kan, 
där de är, stimulera dem vidare, att alla elever får arbeta på sin egen nivå och utvecklas i sin 
egen takt. Detta helt i enlighet med vad Wallby et al. menar (2001), att det är viktigt att 
utveckla elevernas olikheter. Vidare står det i Lpo 94:  
 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna deltaga i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet… Läraren 
skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande,… organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. 
(Lärarförbundet, 2002, s. 9 och 17) 

  
Nackdelarna enligt våra informanter med individualisering i matematikundervisningen är att 
man kan glömma bort att arbeta gemensamt, vilket gör att man går miste om idéer och hjälp 
av elever emellan. Malmer (2002) menar att samarbete är viktigt och ändamålsenligt i 
matematikundervisningen eftersom vi i vardagslivet ofta löser problem tillsammans med 
andra. En svårighet som en av lärarna upplever är att kunna utgå från varje elev och få ihop 
det till vad gruppen också behöver. Kilborn och Löwing (2002) hävdar att en viktig fråga är 
hur en individualisering skall gå till om man skall ta hänsyn till varje individ i klassen. Den 
största delen av undervisningen brukar då riktas mot en medelelev i klassen, vilket innebär att 
läraren får problem med att rikta tillräckligt stor uppmärksamhet åt både de låg- och 
högpresterande eleverna. 
 
Två av informanterna anser att det är mycket resurskrävande med individualisering i 
matematik och tack vare att de är två lärare i varje klass kan de enligt dem själva 
individualisera sin undervisning. Malmer (2002) menar att det måste sättas in tillräckliga 
medel till skolan så att läraren skall ha möjlighet att individanpassa undervisningen.

Kompetensutveckling och Individuell utvecklingsplan 

 
Varje år får några lärare på skolan deltaga i Matematikbiennalen, dessa får sedan delge sina 
kunskaper de fått med sig till de övriga lärarna under en eftermiddag på skolan. Informanterna 
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känner även att det ligger på deras eget ansvar att fortbilda sig i ämnet matematik. Det händer 
att rektorn köper in litteratur som lärarna får ta del av. Skolverket (2005) menar att det på 
varje skola måste finnas kompetens att förebygga, kartlägga och att åtgärda eventuella 
svårigheter. Därför är det mycket oroande med den minskade andelen utbildade och 
kompetenta matematiklärare i de svenska skolorna och att det numera inte finns tillräckligt 
med resurser och tid för kompetensutveckling i ämnet. Det finns inte heller möjlighet till 
konferenser där matematiken kan behandlas och diskuteras. 
 
Från och med vårterminen 2006 skall varje elev ha en individuell, framåtsyftande 
utvecklingsplan som skall följa dem genom grundskolan. Syftet med individuella 
utvecklingsplaner är att de skall stärka uppföljningen för den enskilde eleven i skolan och 
bidra till att fler når målen (Skolverket, 2006). Enligt två av informanterna har de arbetat i 
flera år med individuella utvecklingsplaner (IUP) genom portfolio. Medan en menar att de har 
haft utvecklingsdokument för eleverna men inte IUP. Enligt denne arbetar de i dagsläget med 
att utforma en mall för individuella utvecklingsplaner, men att de behöver få mer kunskap om 
detta innan arbetet kan påbörjas på allvar. Denne anser även att tanken med dessa verkar 
mycket bra. Fördelen med IUP anser de andra två vara att man upprättar den tillsammans med 
eleven och föräldrarna. Lpo 94 förespråkar att lärarna i samråd med eleverna skall planera 
undervisningen utifrån de uppsatta målen (Lärarförbundet, 2002). 
 

Sammanfattning och erfarenheter för framtiden 
 
Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att det är hastighetsindividualisering eller 
självverksamhet som präglar individualiseringen i matematikundervisningen. Även i dagens 
skola i allmänhet är det hastighetsindividualiseringen som är den individualiseringsmetod som 
de flesta lärare tillämpar (Lärarförbundet, 2006). Då vi studerat litteratur och tidigare 
forskning har vi sett att det är denna typ av individualisering som genomsyrat undervisningen 
i matematik ända sedan grundskolans införande 1962. En stor skillnad vi märkt är att 
svårighetsgraden på uppgifterna och kraven på eleverna har minskat enormt. Även de 
gemensamma genomgångarna har minskat radikalt.  
 
En annan stor skillnad vi upptäckt är läroplanernas utformning från Lgr 62 och fram till Lpo 
94. I dagens läroplan finns det inga instruktioner för hur individualiseringen i skolan skall 
tillämpas i jämförelse med hur det såg ut i Lgr 62, 69 och 80. Vi anser att detta skapar en stor 
osäkerhet hos lärarna då de själva skall välja innehåll och arbetsmetod. Eftersom att andelen 
lärare utan kompetens att undervisa i matematik ökar ser vi det som oroande för framtidens 
kunskapsutveckling i matematik. Trots att man som lärare har utbildning i ämnet, goda 
ämneskunskaper, kunskaper i utvecklingspsykologi och pedagogik är det en svårighet att 
individualisera matematikundervisningen. För att lyckas individualisera sin 
matematikundervisning anser vi att man borde ge varje enskild elev den 
individualiseringsmetod som passar just den individen bäst men som även ger maximal 
kunskap och leder till måluppfyllelse. För att individualisera krävs det resurser till skolan. 
Som det ser ut i dagens skola där en lärare ofta är ensam med många elever ser vi det som en 
stor svårighet att lyckas individualisera sin undervisning på ett för eleverna givande sätt.   
Numer finns det inte tillräckligt med resurser och tid för kompetensutveckling i ämnet 
matematik och inte heller möjlighet till konferenser där matematiken kan behandlas och 
diskuteras (Skolverket, 2005). Att ta tillvara på varandras kunskaper och idéer inom 
kommunerna, rektorsområdena, skolorna och arbetslagen borde främjas mer, allt för att öka 
kompetensen hos lärarna vilket i slutändan leder till en positiv kunskapsutveckling hos våra 
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elever. Det vi ser som en konsekvens av försämrade ämneskunskaper hos lärarna och 
införandet av Lpo 94 är att de koncentrerar sig på vilka arbetssätt och arbetsformer de skall 
tillämpa när de skall individualisera sin matematikundervisning. Metoden och eleven är det de 
flesta lärare riktar sin uppmärksamhet i första hand mot och innehållet blir sekundärt. Därav 
den individualisering som bedrivs idag, eleverna arbetar enskilt i sin egen takt i 
matematikboken. Utifrån våra erfarenheter av matematikundervisningen är det denna typ av 
individualisering som förekommer. Individualisering utesluter ej katederundervisning, vi 
anser att man även behöver ha gemensamma genomgångar eftersom att en varierad 
undervisning är ett måste för att lyckas nå alla elever. En nackdel med den individualisering 
som bedrivs idag är att den ofta leder till att eleverna tävlar med varandra om vem som hunnit 
längst i matematikboken, vilket från elevernas sida innebär att det blir stort fokus på att hinna 
räkna ut boken så fort som möjligt utan att ha fått förståelsen.   
 
Individualisering har i dagens samhälle blivit ett honnörsord, med detta vill man gärna 
markera att man tar hänsyn till allas olikheter. Enligt en IEA–undersökning som genomfördes 
2003 har kunskaperna i matematik under de senaste tio åren i Sverige blivit avsevärt sämre 
(Skolverket, 2005). En av våra frågor i inledningen av detta arbeta var om det är typen av 
dagens matematikundervisning med stort fokus på individualiseringen som leder till elevernas 
kunskapsförsämringar i ämnet? Enligt NU-03 har undervisningen blivit alltmer tyst, isolerad 
och individualiserad sedan 1992. Det enskilda arbetet har ökat vilket har inneburit att 
diskussioner och lärarledda genomgångar har minskat. Läraren ägnar sig allt mindre åt 
undervisning i traditionell mening och allt mer åt att finnas till hands för elevernas enskilda 
läroprojekt. För många elever blir boken det centrala och läraren blir till en hjälp för att så 
smidigt som möjligt klara uppgifterna. Matematik blir ett isolerat och personligt arbete, allt 
mer skilt från övriga elever (Skolverket, 2005). Vår slutsats av detta blir att den 
individualisering som är mest förekommande i dagens matematikundervisning är 
hastighetsindividualisering. Begreppet individualisering har fått ett större fokus sedan 1992 
vilket är en bidragande orsak till elevernas kunskapsförsämring i matematik. Lärarnas 
fokusering på arbetssätt och metod angående individualisering har gjort att innehållet blivit 
sekundärt, detta på grund av deras frihet att tolka Lpo 94 och kursplanen. Idag får eleverna 
arbeta i sin egen takt i matematiken, lärarna har slutat att undervisa ur traditionell mening och 
är nu ett hjälpmedel för eleverna att komma framåt i matematikboken.  

 

Fortsatt forskning 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att forska vidare inom individualisering i matematik. 
Studien skulle kunna utvidgas med att exempelvis undersöka hur individualiseringen bedrivs 
på olika skolor och hur valet av metod påverkar eleverna. Vad får olika 
individualiseringsmetoder för konsekvenser för elevernas matematikkunskaper? Det skulle 
även vara intressant att forska mer om individuella utvecklingsplaner (IUP). 
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 BILAGA 1  

 

Intervjufrågor: 
Individualisering i matematik 

 
1. Vilken utbildning har du, mellan vilka år utbildade du dig? I vilken årskurs arbetar du? 

 
Tema 1 
Arbetssätt och undervisning 
 

2. Arbetar ni i arbetslag? Har ni ett gemensamt arbetssätt inom Ert arbetslag?  
 

3. På vilket sätt arbetar ni med matematiken? Hur stor del får varje arbetssätt? Om de 
arbetar gemensamt inom arbetslaget, skulle du ha valt ett annat arbetssätt om du fått 
välja själv? 

 
4. Hur undervisar du i ämnet matematik? Varför har du valt denna form av undervisning? 

 
5. Vilket läromedel använder ni i matematik? Har alla elever som du undervisar i 

matematik samma läromedel? Hur använder du det i din undervisning? 
 

6. Har din undervisning i matematik sett likadan ut sedan du började arbeta som lärare? 
Hur har den förändrats, varför och när? 

 
Tema 2 
Individualisering i matematik 
 

7. Hur tänker du kring begreppet individualisering i matematik? 
 

8. Vilka olika former av individualisering känner du till? 
 

9. Hur gör du för att individualisera matematikundervisningen för dina elever? 
 

10. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med individualisering? 
 
Tema 3 
Kompetensutveckling och IUP 
 

11. Vilken kompetensutveckling får du i ämnet? Om svaret är nej, varför inte? 
 

12. Från och med vårterminen 2006 ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan, hur 
arbetar ni med detta? Vad tänker och tycker du om denna?  

 
  

 
 
 




