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Sammanfattning: Läroplanen 2011 säger att skolans undervisning ska anpassas efter varje 

elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska främja det fortsatta lärandet och kun-

skapsutvecklingen ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur tre lärare arbetar med detta uppdrag. Arbetet 

har riktats in på att ta reda på hur lärarna arbetar med att synliggöra elevernas matematikkun-

skaper och sedan se hur de använder detta till att individanpassa undervisningen. Studien har 

gjorts med hjälp av intervjuer och observationer. Resultatet har visat att det inte verkar finnas 

ett givet recept på hur arbetet med individanpassningar ska utföras. I lärarens arbete med att 

anpassa undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar tycks läraren behöva an-

vända sig av flera olika metoder för att individanpassa undervisningen. Studien visar att de tre 

medverkande lärarna generellt verkar arbeta på liknande vis för att anpassa undervisningen 

efter elevernas förutsättningar och behov. 
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1 INLEDNING 
En komplex arbetsuppgift i läraryrket är uppdraget med att anpassa undervisningen efter ele-

vers olika kunskapsnivåer och behov. Klassrummet är en dynamisk miljö där oförutsägbara 

händelser ofta sker och arbetet med individanpassningar påverkar elevernas kunskapsutveckl-

ing, vilket medför att läraren behöver ha goda relationer till eleverna och kunna möta dem 

både som individer och som grupp (Boo, 2014). Under flera år har svenska skolans matema-

tikresultat sjunkit enligt de internationella undersökningarna Trends in International Mathe-

matics and Science Study (TIMSS) och Programme for International Student Assessment 

(PISA). De senaste undersökningarna som utfördes 2015 visar att denna trend nu har vänt för 

svenska elever, men resultaten är fortfarande under nivåerna som redovisades när undersök-

ningarna startade (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b).  

 

I TIMSS (Skolverket, 2016a) rapport framgår att 70 procent av de medverkande lärarna som 

undervisar i årskurs 4 anser att de behöver mer tid till att förbereda lektioner och även mer tid 

till att hjälpa eleverna. Tid tycks vara ett dilemma för lärarna i arbetet med att stötta eleverna 

till måluppfyllelse, där kartläggning av elevers olika behov lyfts fram som en arbetsuppgift 

som kräver både tid och personalengagemang. Att synliggöra och kartlägga elevernas kun-

skaper nämns som en viktig del för att kunna stötta elever till måluppfyllelse (Gersten et al., 

2009). Arbetet med att synliggöra elevernas kunskaper handlar bland annat om lärares yrkese-

tik. Lindström och Pennlert (2017) presenterar lärarens roll som att hen ska arbeta efter att 

sätta elevers lärande i centrum och att stötta elever i den personliga utvecklingen, där elever 

behöver ses både som individer och som grupp. De nämner vidare att om man som lärare fin-

ner olika verktyg för att synliggöra elevernas kunskaper och progression bör arbetet med indi-

vidanpassning bli enklare och förhoppningsvis bidra till bättre ämnesresultat för eleverna 

(Lindström & Pennlert, 2017). Vikten av att man som lärare kan synliggöra elevernas ämnes-

kunskaper och individanpassa undervisningen kan kopplas ihop med Vygotskijs teori om den 

närmaste proximala utvecklingszonen. Teorin betonar att barnen är beroende av stöd från de 

vuxna för att utvecklas. Läraren behöver därför ta hänsyn till elevernas utvecklingszon för att 

succesivt kunna stötta eleverna till att utveckla sina kunskaper (Marginson & Dang, 2017; 

Säljö, 2014). 

 

Den aritmetiska förmågan är nödvändig för att kunna leva i dagens samhälle. Men faktum är 

att många elever lämnar grundskolan utan att ha de grundläggande kunskaper som krävs för 

att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivet och aktivt kunna delta i samhällets besluts-

processer (Löwing, 2004). Att eleverna inte uppnår de önskade resultaten verkar bland annat 

påverkas av elevers negativa uppfattningar om matematikämnet. Ämnet beskrivs ofta som att 

det uppfattas som komplicerat och meningslöst. Eleverna beskrivs även ha svårigheter med att 

se undervisningen som relevant (Grevholm, 2014; Jiménez-Fernández, 2016; Löwing, 2004;  

Skolverket, 2003). 

      

Examensarbetets utgångspunkt är att undersöka hur två skolor i olika kommuner arbetar med 

skolans uppdrag att; ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i ele-

vernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s.6). Grun-

den för att kunna arbeta med detta uppdrag är att man som lärare kan synliggöra elevernas 

kunskaper för att sedan anpassa undervisningen efter behoven. Tanken är att det här arbetet 

ska hjälpa mig och andra blivande lärare att se hur man kan arbeta med uppdraget. Arbetet ska 
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redovisa metoder som kan användas för att synliggöra lärandet och hur man kan anpassa ma-

tematikundervisningen efter elevernas behov. 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lä-

rande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna ut-

vecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (Skolverket, 2014, s.10).  

1.1 Bakgrund 

1.1. 1 Skolans arbete med individanassning– historiskt perspektiv 

1900-talet blev århundradet när skolan skulle komma att expandera och det är under detta 

århundrade tanken om att ha en skola för alla skulle komma att bli en central fråga i samhälls-

debatter. Idén om en skola för alla kan man se redan under 1800-talet då Fridtjuv Berg skrev 

om en skola där alla skulle ha rätt till samma grundläggande utbildning. Men det skulle 

komma att dröja innan en skola för alla blev ett uttryck som skulle slå igenom i den svenska 

skolan. Under den första delen av 1900-talet fick de elever som inte ansågs klara den ”van-

liga” skolan specialundervisning i särskilda klasser. Skolan eftersträvade homogena grupper 

och man ville bli av med de elever som man inte ansåg ha de förmågor som krävdes för att gå 

i ”vanliga” klasser (Asp-Onsjö, 2014).  

 

I undervisningsplanen 1955 som styrde skolan, föregångaren till dagens läroplan, definieras 

begreppet individualiserad undervisning. Undervisningsplanen beskrev bland annat att den 

individualiserade undervisningen skulle ta hänsyn till elevers individuella egenart och studie-

förutsättningar. Undervisningen skulle anpassas efter den enskilda individens behov. Vad som 

menades med egenart tycks inte framgå (Vinterek, 2006). Den syn på hur inlärning fungerade 

som präglade den svenska skolan ledde bland annat till undervisningsmaterialet Individuali-

serad matematikundervisning (IMU) (Lundgren, 2014; Löwing, 2004). En av de stora skillna-

derna mellan dagens läromedelsdiagnoser och IMU-materialets diagnoser beskriver Löwing 

(2004) är att dagens diagnoser ofta används som ett avslut på exempelvis ett kapitel, och inte 

som ett kartläggande instrument inför ett kapitel. Hon beskriver sina egna erfarenheter av 

IMU-materialet som mycket styrande och att det hindrade eleverna från att ta egna initiativ.

   

Tanken om en skola för alla slog igenom först på 60-talet i och med den nya – och första läro-

planen för grundskolan, Lgr 62 (Asp-Onsjö, 2014). Nu gjordes flera satsningar på matematik-

undervisningen, bland annat med hjälp av olika projekt, tidskrifter och böcker som riktade in 

sig på ämnet (Löwing, 2004). Läroplanen beskrev att individens behov och samhällets ut-

veckling skulle ligga till grund för undervisningens innehåll och undervisningsformerna. I 

läroplanen uppmärksammades elevens personliga utveckling och begreppet individualisering 

fick en egen rubrik (Boo, 2014). I Lgr 62 framhölls eleven som individ och läroplanen beto-

nade att undervisningen skulle anpassas efter elevers behov, intressen och förmågor (Boo, 

2014; Vinterek, 2006). Anpassningarna som kan läsas i Lgr 62 verkar handla mycket om att 

eleverna ska kunna arbeta med samma innehåll men erbjudas olika svårighetsgrader och även 

olika stöd från läraren (Vinterek, 2006). Lgr 69 och Lgr 80 har liknande beskrivningar av in-

dividualiseringsarbetet (Boo, 2014).   

 

Under 1970-talet uppenbarades elevers problematik inom skolämnet matematik. Problemen 

synliggjordes med hjälp av olika forskningsprojekt bland annat Processanalyser av undervis-

ning i Matematik/ Psykolingvistik (PUMP) (Kilborn, 1979; Löwing, 2002; Löwing 2004). 

PUMP-projektet analyserade innehållet i skolans aritmetikundervisning och hur undervis-

ningen bedrevs. Detta innebar att svenska elevers räknefärdigheter kom att analyseras med 

hjälp av bland annat diagnoser. PUMP-projektet skulle även analysera vissa av skolans mate-
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matikläromedel (Kilborn, 1979). PUMP- och liknande projekt kom sedan att ligga till grund 

för en förändring vad gällde synen på skolans undervisning, vilket ledde till att man började 

ifrågasätta den traditionella undervisningen. Man började se undervisning och elevers inlär-

ning ur en mer vetenskaplig synvinkel än tidigare (Löwing, 2002).  

 

90-talets läroplaner kom att skilja sig från de tidigare, då de gav stora tolkningsmöjligheter för 

hur undervisningen skulle organiseras. I Lpo 94 finns inte begreppet individualisering med 

längre. Begreppet täcks istället av termer som anpassningar efter elevers förmågor, mognad, 

förutsättningar, erfarenheter och behov (Vinterek, 2006). Lpo 94 lyfte fram att undervisningen 

skulle utveckla självständiga elever som skulle lära sig att tänka kritiskt och ta ansvar för det 

egna lärandet. Läroplanen var alltså starkt individinriktad. Skolans undervisning skulle ta hän-

syn till elevernas tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov. Ökningen av de individuella 

arbetsformerna, så som eget arbete, skedde på bekostnad av helklassundervisningen och 

grupparbeten. Lärarnas handledande roll ledde även till att eleverna inte fick ta del av lärarens 

kompetens i samma omfattning som tidigare (Boo, 2014). 

 

1.1.2 Individanpassning – Lgr 11 
I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, står det att läraren ska:  

 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårig-

heter (Skolverket, 2011, s. 12). 
 

Arbetet med att stötta eleverna inom ämnet matematik är beroende av om- och hur lärarna kan 

bidra med modeller som ska synliggöra lösningsstrategier. Lärarna behöver kunna ge eleverna 

tillgång till flera alternativ av lösningsstrategier och modeller som ska stötta eleverna i inlär-

ningen, eftersom alla elever är olika och lär olika (Gersten et al., 2009). Ett aktivt elevenga-

gemang är direkt beroende av hur eleverna använder lösningsstrategier och ifall dessa strate-

gier leder till framgångar eller misslyckanden (Ames, 1992). Eleverna behöver få tid till att 

använda och testa strategierna för att kunna bli ägare av lärandet, vilket ska kunna bidra till en 

djupare förståelse för ämnet. Vidare är det även viktigt att låta eleverna tänka högt och för-

klara hur de tänker och läraren behöver arbeta med att ge tydlig feedback för att eleverna ska 

lyckas (Gersten et al., 2009).  

 

Begreppen individanpassning och individualisering har ofta haft olika betydelser och även 

olika stora roller i skolan och skolans styrdokument. Tidigare gavs alla elever nästan samma 

förklaringar till hur man skulle arbeta och lösa uppgifter. Skolan anpassade inte material, in-

nehåll och förklaringsmodeller efter elevernas kunskapsnivåer utan alla fick samma utgångs-

punkt, där de fick arbeta i egen takt efter förmågor (Löwing, 2004). Idag ska skolan arbeta 

aktivt för att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Dagens läro-

plan handlar om att ta vara på elevernas olikheter. Skolan arbetar för att inkludera eleverna 

och inte segregera, vilket betyder att eleverna ska vara en del i den ”vanliga” klassen istället 

för att placeras i speciella grupper. Undervisningen ska därför utformas så att skolan möter 

elevernas enskilda behov både på individ- och gruppnivå (Boo, 2014). 

 

1.1.3 Individuella utvecklingsplanen 
Fram till årskurs 6 då eleverna får betyg, ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklings-

planer till eleverna. Den individuella utvecklingsplanen får elever och vårdnadshavare ta del 

av en gång per år i anslutning till utvecklingssamtalen. Utvecklingsplanen ska stötta lärarna i 

arbetet med att synliggöra mål och befintliga kunskaper för eleverna och erbjuda eleverna rätt 
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stöd för att uppnå målen. Utvecklingsplanen är även ett verktyg som ska stötta arbetet med att 

följa upp elevers progression (Skolverket, 2019). Den individuella utvecklingsplanen innehål-

ler både: 

 

 omdömen om elevens kunskapsutveckling och 

 en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen (Skolverket, 2019). 

 

Utvecklingsplanen fungerar som ett bedömningsverktyg och ska bland annat synliggöra ele-

vers kunskaper i förhållande till skolans kunskapskrav. Läraren ska utgå från elevens styrkor 

och förutsättningar för att stötta eleven i dennes strävan att nå kunskapsmålen. Utvecklings-

planen ska även tydligt visa vilket ansvar skolan, eleven och vårdnadshavaren har för att kun-

skapskraven ska uppnås. Den individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen base-

rat på elevens tidigare prestationer och en framåtsyftande planering (Skolverket, 2013b). 

 

1.1.4 Lärarens roll för elevernas kunskapsutveckling  
Enligt Hattie (2012) påverkas elevernas skolframgångar av lärarens övertygelser och engage-

mang. Lärarna behöver ha stor kunskap och förståelse för undervisningsämnet, kunna vägleda 

lärandet mot de önskvärda målen, vara skickliga på att följa upp elevernas kunskaper och pro-

gression och arbeta med att ge återkoppling i syfte att stötta eleverna i kunskapsutvecklingen 

(Hattie, 2012). Här får lärarens relation till eleverna en betydande roll. Arbetet med att upp-

rätthålla goda relationer med eleverna kan bidra till hur de vidareutvecklas inom ämnet. Om 

läraren arbetar med att skapa goda relationer med eleverna kommer det att påverka arbetet 

med att individanpassa undervisningen. Detta då lärarna får en medvetenhet om gruppen och 

olika individers behov och utvecklingsmöjligheter (Boo, 2014; Hattie, 2012).  

     

För att uppnå höga elevprestationer tycks arbetet med tydliga mål vara viktigt (Ames, 1992; 

Boo, 2014; Hattie, 2012).  Läraren bör vara medveten om elevernas förkunskaper inom ämnet 

för att kunna ge meningsfulla uppgifter som utmanar och bidrar till progression (Hattie, 

2012). Att få kämpa med uppgifter och få uppgifter som utmanar beskrivs som nödvändigt för 

att eleverna ska uppnå djupare matematiska kunskaper (Giota, 2013; Kawaguchi Warshauer, 

2014). Elever har olika förkunskaper och ligger på olika kunskapsnivåer. Arbetet med att in-

dividanpassa undervisningen handlar därför till stor del om att läraren bör känna till olika in-

lärningsstrategier för att kunna stötta eleverna i kunskapsutvecklingen (Hattie, 2012). Läraren 

behöver ha breda kunskaper om vilka metoder och material som kan användas för att eleverna 

ska utvecklas inom ämnet. De behöver även ha goda kunskaper om olika typer av uppgifter 

som passar elevers behov, vilka kunskaper som uppgifterna ska medföra och hur dessa påver-

kar elevernas lärande (Vinterlek, 2006). Det krävs stor skicklighet av lärarna i arbetet med att 

synliggöra elevernas kunskaper och erbjuda inlärningsstrategier och uppgifter som passar det 

individuella behovet. Det är viktigt att läraren visar eleverna att de ser elevperspektivet, att de 

förmedlar tydliga och rimliga mål samt ger tydlig och värdefull återkoppling som ska bidra 

till elevernas progression. Vikten av att arbeta med återkoppling kan bidra till att stärka ele-

vers självkänsla då de ger dem möjlighet att blir ägare av det egna lärandet (Hattie, 2012). 

Tydlig återkoppling och tydliga mål kan minska risken för eventuella missuppfattningar av 

vilka mål som eleven ska nå, samt vilka arbetsuppgifter som eleven behöver hantera för att 

uppnå målen (Hattie, 2012; Kawaguchi Warshauer, 2014).  

 

Elevernas resultat kan påverkas om de har erfarenheter av tidigare misslyckanden som har 

uppfattats som negativa. Tidigare erfarenheter kan då leda till frustration och matematisk ång-

est, vilket tycks kunna bidra till sämre resultat. Därför är det viktigt att lärarna förmedlar att 
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miljön är tillåtande, då det tycks kunna bidra till en mer positiv syn på ämnet (Gersten et al., 

2009). En sådan klassrumsmiljö framhålls även som en viktig del i arbetet med att få eleverna 

att känna sig motiverade. I en tillåtande klassrumsmiljö beskrivs misstag inte som något nega-

tivt utan istället som en nödvändighet för elevernas fortsatta utveckling (Hattie, 2012; 

Kawaguchi Warshauer, 2014).  I arbetet med att stötta elevernas matematiska förståelse är det 

även viktigt att läraren använder korrekta matematiska termer (Sterner & Lundberg, 2002). 

Att många lärare har otillräckliga matematiska kunskaper eller saknar stora delar av de peda-

gogiska och didaktiska kunskaperna som krävs, bidrar till skillnader i undervisningen (Niss, 

2003). Detta är en punkt som det danska projektet Kompetenser och lärande av matematik 

(KOM), har visat. I projektet får man ta del av att det skiljer sig avsevärt mycket mellan 

danska matematiklärares didaktiska och pedagogiska kunskaper inom ämnet, vilket inte lyfts 

som ett problem i sig. Men om lärarna använder sig av felaktiga beskrivningar och begrepp 

eller har otillräckliga kunskaper för att stötta eleverna till kunskapsutveckling kan det leda till 

stora skillnader för elevernas inlärning och kunskapsutveckling. Projektet visar att det verkar 

finnas problem med matematikens identitet där olika utbildningsnivåer beskrivs som att de 

ofta ser varandra som konkurenter, vilket inte lyfts som positivt för elevernas matematiska 

framgångar (Niss, 2003). Vi kan då ifrågasätta om eleverna får rätt till samma utbildningsmöj-

ligheter och om skolan är lika för alla. 

 

1.1.5 Aritmetisk förmåga i samhället 
”Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardags-

livets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” 

(Skolverket, 2011, s. 54). Citatet visar den aritmetiska förmågans centrala roll för att eleverna 

ska kunna leva i dagens samhälle. Huruvida elever får tillfällen att utöva den aritmetiska för-

mågan i tidig ålder, verkar ha stor betydelse för framtida matematiska framgångar. Det bety-

der att skolan och samhället behöver kunna stötta eleverna tidigt i ämnet, inte minst de elever 

som är i matematiksvårigheter, för att eleverna ska kunna lyckas (Gersten et al., 2009; 

Östergren, 2013).  

 

Matematik tycks ofta uppfattas som ett komplicerat ämne vilket kan påverka elevernas in-

tresse och bidra till att de tar avstånd från ämnet (Grevholm, 2014; Jiménez-Fernández, 2016). 

Eftersom den aritmetiska förmågan är avgörande i vår vardag kan elevernas eventuellt nega-

tiva uppfattningar om ämnet bidra till en negativ självkänsla som inte bara kan komma att 

påverka skolgången negativt utan även den framtida yrkeskarriären (Monei & Pedro, 2017). 

Samhället behöver en välutbildad befolkning och den aritmetiska förmåga är ett krav för att 

aktivt kunna bidra till samhällets utveckling (Hattie, 2012; Skolverket, 2013a; Östergren, 

2013). Niss (2003) nämner att många unga människor tycks välja bort högre utbildningar där 

matematiken ofta har en central roll i undervisningen. Många verkar ha svårigheter med att se 

att matematiken är relevant för dem på individnivå (Niss, 2003).  Både Hattie (2012), Skol-

verket (2013a) och Östergren (2013) visar att personer med högre utbildning både tjänar mer 

pengar, har bättre hälsa och löper mindre risk att hamna i kriminella aktiviteter. De visar att 

om eleverna klarar skolan kan det bidra till ökade skatteinkomster eftersom det bland annat 

tycks minska kostnader för sjukvård, minska antal personer som behöver socialbidrag samt 
minska risken att hamna i framtida missbruk eller självmordsbeteenden. Om elever klarar av 

att fullborda den obligatoriska skolgången verkar det även kunna leda till mindre kostnader 

för eventuella framtida straffrättsliga förfaranden. Att stötta eleverna i framgångar redan från 

tidig ålder kan därför hjälpa samhället ekonomist och även bidra positivt till elevers individu-

ella livsmöjligheter (Hattie, 2012; Skolverket, 2013a; Östergren, 2013).   
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PISA- undersökningen som utfördes 2015 visade att 21 procent av de svenska eleverna som 

deltog inte når upp till de matematiska baskunskaperna. Det innebär att 21 procent av de 

svenska eleverna inte har de grundläggande kunskaper som krävs för att använda grundläg-

gande formler och procedurer, hantera grundläggande algoritmer eller för att kunna tolka och 

föra enkla resonemang kring det egna resultatet. Av de 35 länder som medverkade i under-

sökningen presterade 14 länder bättre än Sverige. Bland annat har våra nordiska grannländer 

Finland, Danmark och Norge presterat bättre än de svenska eleverna inom ämnet matematik 

(Skolverket, 2016b). Lärarna behöver kunna anpassa undervisningen efter samtliga elevers 

behov, såväl de som befinner sig på en ”normal” nivå som de högpresterande och de elever 

som är i matematiksvårigheter. De länder som har visat att de har tydliga riktlinjer och mål för 

undervisningen, är medvetna om elevers progression, investerar i lärarnas förberedelser och 

utveckling. Verkar vara samma länder som har fått störst förbättringar och bäst resultat i 

PISA-undersökningen (Skolverket, 2013a).  

 

1.1.6 Teoretisk utgångspunkt 
Det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten för arbetet. Perspektivet har sitt ursprung i 

Vygotskijs arbete som handlar om hur människan utvecklar förmågor som att läsa, skriva och 

räkna. Perspektivet riktar in sig på utvecklingen av människans lärande och språk, där läran-

deprocessen sker genom ett samspel och är beroende av redskap, både språkliga och materi-

ella. Medierade system har även en bidragande roll, så som bilder och digital teknik (Säljö, 

2014). ”Det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss, och 

språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld” (Säljö, 2014, s. 301). Vygotskij be-

tonade samspelet mellan sociala erfarenheter och människans utveckling (Marginson & Dang, 

2017; Vygotskij, 2001). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskrivs språket, både det 

skrivna och det talade, som nödvändigt för att utveckla en förståelse för omgivningen och 

språket ses som ett dynamiskt och utvecklingsbart redskap. Språket beskrivs som ett kommu-

nikationsredskap och bidrar till att forma våra tankar. Genom språket blir vi delaktiga i kul-

turer och samhället (Säljö, 2014).  

 

Vygotskij arbetade mycket med att undersöka sambandet mellan lärande och utveckling. Han 

riktade bland annat in sitt arbete på ”…hur individuellt handlande och medvetande blir till i 

mötet med sociala processer” (Skott, Jess, Hansen & Lundin,  2010, s . 89). Hans svar på frå-

gan är att dessa förmågor uppstår när människan använder sig av olika redskap, där språket 

har en central roll. Han menade att språk- och symbolanvändning är redskap som människan 

använder sig av för att förstå världen. Han betonade dock att dessa redskap inte nödvändigtvis 

behöver göra att ett arbete blir lättare att utföra, men att redskapen är nödvändiga för att män-

niskan ska förmå att tänka och handla. Vygotskij menade även att språket bland annat styr 

människans uppmärksamhet, minne och tänkande. Språket har alltså en central roll för vår 

utveckling och har en avgörande roll för vår begreppsbildning (Skott et al., 2010). ”Talet är 

enligt Vygotskij inte ett uttryck för en redan utvecklad tanke; det är ett sätt att strukturera tän-

kandet på” (Skott et al., 2010, s. 91). Vygotskij såg tänkandet och språket som nära förknippat 

(Vygotskij, 2001)  

 
Vygotskijs begrepp ” den proximala utvecklingszonen” har varit av central betydelse för arbe-

tet. Den proximala utvecklingszonen handlar om människans kunskapsutveckling och läran-

det beskrivs som att det: 
 [...] creates the zone of proximal development; that is learning awakens a variety of develop-

mental processes that are able to operate only when the child is interacting with people in his 

environment [...] Once these processes are internalized, they become part of the child´s inde-

pendent developmental achievement (Skott et al., 2010, s. 104) 
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Utvecklingszonen riktar in sig på vilka kunskapsnivåer människan kan uppnå själv och vilka 

kunskapsnivåer människan kan uppnå med stöd från den sociala omgivningen (Marginson & 

Dang, 2017). Enligt Vygotskij är det viktigt att ha vetskap om barnets befintliga kunskaper. 

Han menar att det är lönlöst att försöka att lära barnet något som det inte är i stånd att lära sig. 

Samtligt menar han att det även är onödigt att försöka lära barnet något som det redan kan 

(Vygotskij, 2001). Lärandet nämns som att det kan skapa en utvecklingspotential som kan 

leda till ett mer abstrakt tänkande. Detta kan ske när eleven får möjlighet att arbeta med akti-

viteter tillsammans med andra, exempelvis läraren. Barnet kan då succesivt med stöd från 

omgivningen utveckla sin förmåga att tänka abstrakt (Skott et al., 2010). Utvecklingszonen 

står för att lärandet är en ständigt pågående process och att nya färdigheter och kunskaper 

alltid finns inom räckhåll. Vygotskij menade att när man väl behärskar ett begrepp eller en 

färdighet så är man också nära att behärska ett nytt begrepp eller en ny färdighet (Säljö, 

2014). Barns lärande uppstår när barnet engagerar sig i aktiviteter som håller sig inom den 

proximala utvecklingszonen, vilket betyder att svårighetsgraden är något högre än de kun-

skaper och färdigheter barnet bemästrar själv (Prast, Van de Weijer-Bergsma, Kroesbergen & 

Van Luit, 2015). Det är alltså lärandet som skapar den proximala utvecklingszonen. Med det 

menade Vygotskij att lärandet kan resultera i en rad nya utvecklingsprocesser som alla kan 

utvecklas med hjälp av den sociala omgivningen (Skott et al., 2010). Den lärande beskrivs 

som att hen behöver stöd av någon mer kunnig och att detta stöd i slutändan ska bidra till att 

eleven sedan ska kunna genomföra uppgiften på egen hand. Med stöd från läraren ska elever-

na successivt kunna ta ett större ansvar för den egna kunskapsutvecklingen och det egna lä-

randet (Marginson & Dang, 2017; Säljö, 2014). Den proximala utvecklingszonen handlar där-

för om att utveckling är ett resultat av en social deltagandeprocess. Denna process är avgö-

rande för elevernas lärande. Detta kan kopplas ihop med matematikundervisningen och hand-

lar om elevernas möjligheter till att relatera innehållet till vardagliga händelser för att uppnå 

djupare förståelser för matematiska begrepp (Skott et al., 2010). 

 

Lärarens roll är att leda och stötta eleverna att använda redskap och metoder för att bli ägare 

av lärandet så att de successivt kommer kunna ta större ansvar för den egna utvecklingen. 

Utgångpunkten är vetskap om elevernas tidigare kunskaper och kompetenser (Säljö, 2014). 

Enligt Skott et al. (2010) menade Vygotskij att begreppsbildning är en målinriktad aktivitet 

och är direkt beroende av språklig mediering. Kunskapsutvecklingen är inte begränsad till en 

ålder utan är något människor alltid ägnar sig åt. Men förståelsen för vardagliga begrepp be-

höver ha nått en viss utvecklingsnivå för att människan ska kunna ta till sig de vetenskapliga 

begreppen (Skott et al., 2010; Vygotskij, 2001). Vygotskij menade vidare att läraren har en 

avgörande roll vad gäller elevernas förståelser av vetenskapliga begrepp där undervisningen 

behöver handla om att vardagliga och vetenskapliga begrepp ska mötas. Lärarens roll ska vara 

att utmana elever i deras tänkande och stötta elever till att se relationen mellan vardagstän-

kande och vetenskapligt tänkande (Vygotskij, 2001). Teorin innebär dock att läraren inte kan 

lösa problemen åt eleverna utan att eleverna själva behöver förstå utmaningen för att ta sig 

vidare, ansvarsindividualisering (Marginson & Dang, 2017; Säljö, 2014). Vygotskij beskrev 

att kunskapsutveckling framträder i två steg. Först på en social nivå, som påverkas av sociala 

interaktioner och relationer mellan individer, för att människan sedan ska kunna utveckla kun-

skaper på den andra nivån, individnivån (Marginson & Dang, 2017). Med det sociokulturella 

perspektivet som övergripande ramverk kommer analyserna utgå från Vintereks (2006) nio 

individualiseringsformer (som presenteras under rubriken Former av individanpassning) som 

bland annat innefattar olika former av kommunikation. Vygotskij nämner att språkliga verk-

tyg kan bidra till en kunskapsutveckling. Han nämner språkliga uttryck som bland annat olika 

system för räkning, algebraiska symboler, diagram, kartor, ritningar med mera (Marginson & 
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Dang, 2017). Med språkliga uttryck menar jag i denna studie det som Skolverket (2003) har 

nämnt inom området, det vill säga tal, skrift, bilder, spel, lekar, konst och drama; jag har även 

valt att inkludera datoranvändningen. Lärandeteorin ska stötta arbetet med att se om undervis-

ningen anpassas efter elevernas individuella behov och bidra till att få svar på forskningsfrå-

gorna. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

Följande avsnitt kommer att redovisa vad tidigare forskning säger kring ämnet. Första delen 

kommer att presentera begreppen differentiering och individualisering. Avsnittet följs av en 

närmre presentation av begreppet differentiering. Den tredje delen är inriktad på olika former 

av individanpassningar. Den sista delen presenterar sambandet mellan matematik och läs-och 

skrivsvårigheter och har bidragit till att synliggöra strategier som kan stötta arbetet med att 

sträva efter elevers förståelse för matematiska begrepp, med fokusering på läsuppgifter. 

1.2.1 Begrepp  
I arbetet med att anpassa undervisningen efter elevernas behov behöver man synliggöra be-

greppet differentiering. Begreppet differentiering innefattar bland annat vilka strategier lärare 

kan använda sig av för att individanpassa undervisningen. Differentiering är viktigt i arbetet 

med att få eleverna att känna att lärandet är meningsfullt då det ska stötta eleverna till att nå 

måluppfyllelse (Boo, 2014). Denna studie kommer att fokusera på begreppet differentiering 

av elevernas färdigheter enligt Boos (2014) benämning, där hon beskriver ordet som ”…ett 

samlingsnamn för flera av de strategier som lärare använder sig av när de individanpassar 

undervisningen” (s. 25). Differentieringsbegreppet kommer ligga till grund för att ta reda på 

vilka metoder lärarna arbetar med för att synliggöra elevernas kunskaper och progression för 

att sedan kunna se hur lärarna arbetar med att individanpassa undervisningen. 

 

Begreppen individualisering och individanpassning tycks kunna ha olika definitioner eller 

vara synonymer till varandra. Sammanhangen verkar avgöra begreppens innebörder och vad 

som skiljer dem åt tycks ofta vara diffust (Boo, 2014). Giota (2013) beskriver att ”individuali-

sering i betydelsen individanpassning förutsätter alltså att elever är olika och att skolan inte 

ska sträva efter att göra dem lika” (s. 54). Giota (2013) verkar därför använda begreppen som 

synonymer. Begreppet kräver att läraren har kännedom om elevers styrkor och svagheter. 

Denna kunskap ska bidra till skolans arbete med att erbjuda eleverna ett anpassat upplägg av 

undervisningen och individanpassade undervisningsstrategier efter elevers behov, där elevers 

intressen, material och hastighetindividualisering är viktigt (Giota, 2013). I Boos (2014) av-

handling får man ta del av begreppet individanpassning där det innefattar lärarnas val av me-

del, arbetssätt- och arbetsformer, val av anpassningar av studiemiljöer och elevernas egenan-

svar. Även Vinterek (2006) beskriver att en individualiserad undervisning innefattar ett sam-

spel mellan dessa delar. Synsättet beskriver individanpassningens definition för föreliggande 

studie. Där syftet är att undersöka och beskriva vilka metoder och redskap som kan användas 

för att eleverna ska utvecklas inom ämnet matematik. Begreppen individanpassning och indi-

vidualisering kommer därför i denna studie vara synonymer till varandra Vidare kopplas be-

greppen differentiering och individualisering ihop med att lärarna både behöver ha kunskaper 

om undervisningen och inlärningens teoretiska kopplingar samt metoder för hur undervis-

ningen ska stötta eleverna i kunskapsutvecklingen (Boo, 2014).  

 

I detta arbete kommer begreppet individanpassad undervisning kopplas ihop med ramar som 

påverkar undervisningen och undervisningens innehåll. Dessa ramar innefattar bland annat 

omfång av ett arbetsområde och uppgifter, nivåer, redskap, arbetstempo, metoder, språkan-

vändning samt egenansvar. Vinterek (2006)  beskriver att individualiserad undervisning kan 

innefatta flera av dessa delar i samspel, där undervisningen tar hänsyn till elevernas individu-

ella utveckling. Under litteraturgenomgången kommer dessa ramar och språkets centrala roll, 

både talat, skriftligt och bildspråk, visas som viktiga delar i arbetet med att individanpassa 

undervisningen.  
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1.2.2 Differentiering- strategier för att individanpassa undervisningen  
I begreppet differentiering återfinns flera strategier som lärare kan använda sig av när de indi-

vidanpassar undervisningen. Strategierna och arbetsuppgifterna ska vara ett underlag för lära-

rens arbete med individanpassning (Boo, 2014). Enligt Boo kan begreppet delas upp i två ka-

tegorier, organisatorisk differentiering och pedagogisk differentiering. Organisatorisk diffe-

rentiering handlar om när läraren delar upp eleverna i grupper efter prestationsförmåga. Den 

pedagogiska differentieringen handlar istället om att skillnader skapas genom att läraren an-

passar innehåll och metoder så som att anpassa omfång- och nivå på uppgifterna efter elevers 

behov (Boo, 2014). Melleroth (2018) beskriver att differentierad undervisning handlar om en 

strategi där man tar vara på elevers olika lärandebehov. Att anpassa undervisningen efter ele-

vernas olika behov kan underlättas om läraren arbetar kontinuerligt med att bedöma eleverna. 

Lärarna behöver arbeta med att uppnå god kännedom om elevers styrkor och svagheter och 

om elevernas kunskapsnivåer. Att kartlägga elevernas kunskaper och utveckling kan bland 

annat göras med tester och vardagliga observationer. Det är dock viktigt att dokumentera kun-

skaperna på flera sätt för att få en mer rättvis bild. Boo (2014) visar tre sätt som kännetecknar 

hur lärare arbetar med det hon nämner som effektiv differentierad undervisning:   

 
a) Utvärderar och bedömer konsekvent elevernas framsteg genom en mångfald av tillväga-

gångssätt.  

b) De har kunskap om effektiv pedagogik och hur elever lär.  

c) De reflekterar i hög grad under alla steg av undervisningen (Boo, 2014, s. 24-25).  
 

Arbetet med differentiering av elevernas färdigheter stöds av Vygotskijs teori om den proxi-

mala utvecklingszonen. Eftersom elever är olika betyder det även att kunskapsnivåerna i ett 

klassrum är olika, vilket medför att elever kan behöva olika nivåer på uppgifter (Prast et al., 

2015). Att gruppera elever utifrån deras olikheter eller likheter nämner Giota (2013) som en 

form av differentiering och beskriver det som ett av sätten skolan kan arbeta med för att för-

söka individualisera undervisningen. I arbetet med att synliggöra och anpassa undervisningen 

efter behoven har arbetet med differentiering en betydande roll (Prast et al., 2015). Prast et al. 

(2015) visar att om uppgifterna inte ligger inom elevens färdighetsnivå kan det leda till fru-

stration hos eleverna som får för svåra uppgifter och om eleven ligger för långt över nivån på 

uppgiften riskerar man istället att eleven blir uttråkad. Olika kunskapsnivåer har därför olika 

utbildningsbehov. 

 

Pearce, Bruun, Skinner och Lopez-Mohler (2013) visar i sin forskning på flera svårigheter 

eleverna kan ha när de ska lösa matematiska uppgifter. Svårigheter som: att förstå vad de lä-

ser, planera hur uppgiften kan lösas, ordförståelse, tidigare kunskaper, rimlighetsbedömning, 

beräkning och att kunna tänka på högre nivåer. Det innebär att undervisningsmetoder, resur-

ser, mål och övningar behöver anpassas efter elevernas behov (Pearce et al., 2013; Prast et al., 

2015). I arbetet med detta är tydliga strukturer som kan kopplas ihop med måluppfyllelse vik-

tiga. Det är även viktigt att eleverna får förståelse för hur strategier är kopplade till varandra 

samt att läraren kan utvärdera vilka strategier och strukturer som fungerar för olika individer 

och grupper (Ames, 1992). Differentieringsarbetet kan beskrivas i fem steg där organisationen 
placeras i mitten eftersom framgångsrik differentiering enligt Prast et al. (2015) är direkt be-

roende av läraren och organisationen.  

 

1. Identifiering av utbildningsbehov – Läraren delar in eleverna i undergrupper så som låg- 

genomsnittlig- och högpresterande. Denna indelning görs efter olika tester så som dia-

gnoser. Men det dagliga arbetet där observationer och dialoger ingår spelar även en be-

tydnade roll för grupperingarna. Det är viktigt att undergrupperna är flexibla så eleverna 
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kan byta grupper efter kunskapsbehoven (Prast et al., 2015). I samband med detta visar 

Giota (2013) att om läraren placerar elever med liknande prestationsnivåer i olika grupper 

kommer eleverna sannolikt efter en tid att uppvisa olika prestationsnivåer. Hon visar vi-

dare att de elever som placeras i grupper där det finns elever med hög prestationsnivå ofta 

efter en tid uppvisar på högre prestationer. Mellroth (2018) påpekar att elevers prestation-

er kan variera, både över kortare och längre tidsperioder. 

2. Differentierade mål – Med elevers pedagogiska behov som grund bör läraren fastställa 

mål, både övergripande och lektionsmål (Prast et al., 2015). Tydlig återkoppling och tyd-

liga mål kan minska missuppfattningar av vilka mål som eleven ska nå samt vilka arbets-

uppgifter som eleven behöver hantera för att uppnå målen (Hattie, 2012; Kawaguchi 

Warshauer, 2014). 

3. Differentierad instruktion – Läraren behöver fastställa hur instruktioner ska genomföras, 

exempelvis helklassinstruktioner.  Instruktionerna bör kunna varieras i svårighetsgrad och 

på så vis anpassas efter fler elevers behov. Läraren kan här behöva undervisa på olika ni-

våer och använda sig av olika redskap så som visuella och abstrakta. Instruktionerna be-

höver baseras på identifieringen av de pedagogiska behoven och de mål som redan har 

fastställts (Prast et al., 2015). 

4. Differentierad övning – Eleverna behöver få tillgång till material som är anpassat till kun-

skapsnivåerna. Här kan tekniska verktyg, så som webbplatser som är inriktade på mate-

matik vara till stor hjälp för att anpassa uppgifterna (Prast et al., 2015).   

5. Utvärdering av framsteg och process– Detta steg baseras på det dagliga arbetet och ele-

vers prestationer och progression. I det här steget behöver läraren utvärdera uppgifterna 

och arbetssättens effekter. Denna fas ger läraren information om elevernas nuvarande 

kunskapsnivåer och om vilka metoder som fungerar för gruppen och individer. När arbe-

tet är utvärderat kan processen börja om från början (Prast et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle of differentiation (Prast et al., 2015, s. 98) 

 

Enligt Prast et al. (2015) ger det positiva effekter när eleverna får möjligheter att arbeta i 

grupper och byta grupper när utbildningsbehoven ändras. Det är viktigt att läraren får eleverna 
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att känna att uppgifterna är viktiga för den egna kunskapsutvecklingen. Eleverna behöver 

alltså uppfatta att mål och arbetsuppgifter är meningsfulla och läraren kan använda elevernas 

intressen för att uppgifterna ska få en större mening (Ames, 1992). För att kunna möta elever-

nas olika behov vad gäller de akademiska förmågorna och prestationsnivåer krävs det olika 

strategier och material. I sin doktorsavhandling tar Mellroth (2018) upp att det verkar finnas 

mycket forskning som handlar om hur man stöttar elever som är i svårigheter men mindre 

forskning om hur man stöttar elever som är högpresterande. Hon visar att lärare ofta saknar 

stöd både vad gäller strukturer och strategier för att upptäcka och stötta elever som är högpre-

sterande. Om undervisningen sker i ett för långsamt tempo kan även högpresetande elever 

uppvisa att ämnet är svårt, dessa elever gynnas alltså inte av en steg för steg metod. Mellroth 

(2018) framhåller detta problem med hänvisning till en rapport som skolinspektionen har ut-

fört angående elever som ligger över ”medel”. Undersökningen är utförd i Sverige och rap-

porten visar att den svenska skolan ofta misslyckas med att stötta dessa elever i deras vidare-

utveckling. Rapporten säger att: 

 

 Mer än en tredjedel av eleverna anger att de ges för få utmanande uppgifter i skolorna. 

 Det är vanligt att undervisningen är anpassad för att tillgodose elevers behov av inlärnings-

svårigheter eller en upplevd genomsnittlig nivå. 

 Elever som vill nå vidare i kunskapsutvecklingen blir ofta inte tillräckligt utmanade. 

 Eleverna beskriver att de förlorar intresset för skolan, delvis på grund av brist på utma-

ningar. 

 Vissa lärare rapporterar att de saknar möjligheter, metoder och material för att stödja ele-

verna som ligger över skolans mål (Mellroth, 2018, s. 3). 

 

Både Mellroth (2018) och Prast et al. (2015) visar att många lärare tycks kunna förbättra arbe-

tet med differentiering och då speciellt för de elever som är högpresterande. 

 

1.2.3 Former av individanpassning  
Att individanpassa undervisningen kan ske på många olika sätt. Individanpassning handlar om 

att både anpassa sig efter gruppen och den enskilda elevens behov (Boo, 2014; Vinterek, 

2006). Vinterek (2006) nämner att behoven kan handla om att utveckla kunskaper, intressen 

och förmågor som eleven anser givande. Vidare betonar hon att elever kan ha olika behov vid 

olika tillfällen. Läraren behöver därför kunna behärska ämnesinnehållet då innehållet kan 

komma att behöva förklaras på olika vis, där olika metaforer och modeller kan komma till 

användning för att möta elevernas olika behov (Löwing, 2004). Löwing (2004) tar upp att 

arbetet med individanpassning kan kompliceras av elevernas förutsättningar, detta då elever 

har olika behov, olika förkunskaper samt att elevers motivation för ämnet kan skilja sig åt 

avsevärt. Utformningen av uppgifter och läraraktiviteter har en central betydelse där elevernas 

uppfattningar om uppgifterna och aktiviteterna påverkar inlärningen. Utformningen kan även 

påverka hur mycket engagemang eleverna lägger ned på uppgiften (Ames, 1992). 

 

I arbetet med att individanpassa undervisningen och materialet efter elevernas behov har Vin-

terek (2006) gjort en lista på nio former av individanpassad undervisning, som ska möta ele-

vernas olika behov och främja lärandet. Att individualisera undervisningen kan handla om 

skiftande saker så som innehåll, nivå, val av material, elevers arbetstempo, metoder och även 

hur elevernas arbete kommer att värderas. Individualiseringen handlar både om att eleverna 

ska uppnå skolans mål och om den personliga utvecklingen (Vinterek, 2006).  

Nedan följer en presentation av dessa former, där utgångspunkten tas i Vintereks (2006) 

forskningsöversikt, men där formerna har delats upp i tre huvudgrupper och kommer kopplas 

ihop med övrig forskning och litteratur.  
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Individualisering av innehållet  

Den första formen är innehållsindividualisering och handlar om att anpassa lektionsinnehållet. 

Individualiseringsformen kan därför kopplas ihop med begreppet pedagogisk differentiering, 

där läraren försöker att finna material och metoder efter elevernas behov, kunskap och intres-

sen (Vinterek, 2006). Att variera undervisningen och utgå från elevernas intressen kan bidra 

positivt till elevengagemanget (Giota, 2013).  För att lyckas med detta behöver läraren kunna 

använda sig av den egna erfarenheten, den didaktiska kunskapen och elevernas förkunskaper 

för att kunna följa lärandets progression och anpassa undervisningen efter individ- och grupp-

behov (Skolverket, 2013a). Denna individanpassning kan ske med metoderna omfångsindivi-

dualisering och nivåindividualisering (Vinterek, 2006). 

 

Den andra formen, omfångsindividualisering, handlar om hur läraren anpassar omfånget, 

kvantiteten av uppgifterna och innehållet (Vinterek, 2006). Detta är en viktig punkt om lära-

rens avsikt är att eleverna själva ska känna en vilja att anstränga och engagera sig. Om så är 

fallet spelar både mängden av uppgifter och uppgifternas variation en betydande roll. För att 

underlätta arbetet med att få engagerade elever kan läraren ge eleverna utrymme till att vara 

med och påverka både innehåll och utformning av undervisningen (Boo, 2014). Att anpassa 

mängden uppgifter kan påverka elevernas ansträngningar och hjälpa eleverna att ha kvar in-

tresset för uppgiften (Giota, 2013).    

 

Den tredje formen handlar om att möta elevernas behov efter de kunskapsnivåer och färdig-

heter de har, nivåindividualisering. Denna anpassning avser både omfattning och uppgifternas 

svårighetsgrad (Vinterek, 2006). Boo (2014) nämner att individanpassat arbetssätt, en nivåin-

dividualisering, bland annat handlar om att erbjuda uppgifter som innebär att läraren tar till-

vara alla elevers förmågor. Idag är många matematikböcker nivåuppdelade vilket innebär att 

kapitlen har olika svårighetsgrader. Att böckerna redan har den strukturen underlättar arbetet 

med att nivåindividualisera. En del matematikböcker finns även inlästa så att eleverna kan 

lyssna på läsuppgifter (Ljungblad, 2003). Sterner och Lundberg (2002) betonar att matema-

tikundervisningen ofta inte tar sin utgångspunkt i elevernas individuella språkliga kunskaper 

och strategier, vilket då inte påverkar elevernas kunskapsutveckling positivt. Giota (2013) 

menar att det är viktigt att uppgifterna ligger på en nivå som varken är för låg eller för hög för 

eleverna. Om uppgiften uppfattas vara för enkel kan eleverna anse att uppgiften är tråkig, om 

uppgiften istället ligger på en nivå som uppfattas som för hög kan eleverna känna ångest. 

Båda alternativen tycks kunna påverka eleverna negativt. Att få kämpa med uppgifter och få 

uppgifter som utmanar beskriver Kawaguchi Warshauer (2014) som nödvändigt för att ele-

verna ska uppnå djupare matematiska kunskaper. För elever som är högpresterande inom äm-

net kan det vara att föredras att ge eleverna öppna uppgifter som kan innebära lösningar i flera 

steg. Problemlösningsuppgifter lyfts fram som givande för alla elever men speciellt för de 

elever som behöver mer utmaningar inom ämnet och sådana uppgifter är därför bra att an-

vända vid arbetet med att individualisera undervisningen (Mellroth, 2018).  

 

Hur- aspekten  

Den fjärde formen är metodindividualisering. Den kan kopplas ihop med organisatorisk diffe-

rentiering (se rubriken; Differentiering- strategier för att individanpassa undervisningen) och 

handlar om hur eleverna ska lära sig samt hur innehållet ska förmedlas. Utformningen av ar-

betsmetoder och uppgifter kan variera. Här ingår elevernas arbetsformer. Med arbetsformer 

menas om eleverna arbetar enskilt, i par, i grupper eller om det är helklassundervisning (Vin-

terek, 2006). Mellroth (2018) nämner vikten av att elever som är väldigt begåvade kan behöva 

utmanas och därför kan det förespråkas att ibland placera dessa elever ihop så de kan utmana 
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varandra. Både Boo (2014) samt Sterner och Lundberg (2002) verkar anse att kommunikation 

är ett redskap som kan ha en positiv påverkan för elevernas inlärning, där grupparbete får en 

betydande roll. Grupparbete tycks vara en arbetsmetod som främjar kommunikation samtidigt 

som den ger möjligheter till att individanpassa material och skapar en känsla av delaktighet 

(Boo, 2014). Att använda språket som kommunikationsmedel, framför allt muntligt och skrift-

ligt, kan ha flera syften. Eleverna får bland annat känna sig som en del av ett socialt samman-

hang, om de har i uppgift att förmedla exempelvis tankar till en kamrat eller till läraren. Att 

använda sig av arbetsformer som kräver både tal och skrift i samspel med andra bidrar till att 

eleverna får öva sig i att formulera sig och på så vis även i att organisera sina tankar. I detta 

samspel med andra får eleverna även sätta ord på tankar och idéer. Lösningsstrategierna blir 

då synliga, vilket kan bidra till reflektion och eftertanke och leda till att djupare förståelse 

uppnås (Sterner & Lundberg, 2002). Om läraren dessutom ger eleverna möjligheter att vara 

med och påverka hur en uppgift kan lösas eller redovisas tycks även det kunna bidra till högre 

elevengagemang och påverka kunskapsutvecklingen positivt (Giota, 2013).   

 

Den femte formen handlar om att läraren tar hänsyn till hur mycket tid eleverna behöver för 

att utföra exempelvis en arbetsuppgift, hastighetsindividualisering. Arbetstiden kan variera 

för olika uppgifter och för olika elever (Ljungblad, 2003; Vinterek, 2006). Även här är det 

viktigt att involvera eleverna gällande hur lång tid uppgiften ska ta. Det kan handla om att 

eleverna kan få vara med och påverka när exempelvis en uppgift ska vara klar (Giota, 2013). 

Elever som har högre aritmetiska förmågor tycks ofta lära sig snabbare än de andra eleverna 

och läraren behöver därför anpassa instruktionerna till ett högre tempo för att dessa elever inte 

ska bli uttråkade eller få svårt att förstå. Dessa elever kräver en mer komplex nivå (Mellroth, 

2018).   

 

Ytterligare former av individualisering  

Den sjätte formen är miljöindividualisering och handlar om att eleverna kan utföra sitt arbete i 

olika miljöer och om hur man som lärare kan anpassa miljöer efter elevernas behov och in-

tressen. Arbetsmiljön är viktig för elevernas lärande och denna typ av individualisering hand-

lar om hur lokalerna är utformade samt om ljudnivåer och rörelser i lokalerna (Vinterek, 

2006). Vilka individualiseringsmiljöer som anses som ”rätt” eller ”bäst” går inte att säga då 

elever och grupper är olika och har olika behov. Detta medför att lärarmiljöer kan påverka 

eleverna olika trots att undervisningssituationerna är likartade (Skolverket, 2003).    

 

Den sjunde formen handlar om vilka läromedel och arbetsredskap som finns tillgängliga samt 

hur de är utformade för att passa elevernas olika behov, materialindividualisering (Vinterek, 

2006). Skolverket (2003) visar att många lärare ger läroboken en central roll i matematikun-

dervisningen, vilket kan ses både som positivt och negativt. En sådan undervisning tycks dock 

alltför lätt komma att handla om att räkna så många tal som möjligt, istället för att fokusera på 

elevernas faktiska aritmetiska kunskaper. 

 

Den åttonde formen är värderingsindividualisering. Denna punkt handlar om hur läraren vär-

derar och betygsätter elevers prestationer (Vinterek, 2006). Hur läraren bedömer eleverna är 

viktigt för elevernas vidare motivation. Det är viktigt att eleverna förstår och ser en mening 

med utvärderingarna (Ames, 1992). Vinterek (2006) tar upp att läraren inte behöver bedöma 

eleverna i förhållande till andra elevers prestationer och inte heller i relation till de gemen-

samma mål som finns. Istället kan läraren göra en bedömning utifrån elevernas utgångspunkt 

och visade prestationer, läraren utgår alltså ifrån individens egna prestationer utan att jämföra 

med andras (Vinterek, 2006). Boo (2014) tar upp att bedömningsmetoder kan uppfattas olika 

av hög respektive lågpresterande elever. Därför krävs det även att bedömningsarbetet diffe-
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rentieras, och där bör elevernas behov styra. Vidare tar Giota (2013) upp att eleverna har en 

tendens att jämföra den egna förmågan med klasskamraternas genom att observera hur läraren 

ger återkoppling på en prestation. Hon betonar dock att individuell återkoppling är viktigt för 

elevernas lärprocess då återkopplingen möjliggör för eleverna att se de egna framstegen och 

stöttar deras kunskapsutveckling. Även Mellroth (2018) framhåller vikten av att läraren an-

passar bedömningssituationen efter elevernas olika behov och kunskapsnivåer.  

 

Den sista och nionde formen Vinterek (2006) tar upp är ansvarsindividualisering. Kategorin 

behandlar ansvarsfrågor och elevers eget ansvarstagande för utvecklingen. Kategorin är egent-

ligen utöver de andra då författaren själv diskuterar om den räknas som en individualiserings-

form. Jag väljer att ta med den eftersom den tydligt kan kopplas ihop med skolans uppdrag 

som säger att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att kunna ta per-

sonligt ansvar som medborgare (Skolverket, 2011). Individualiseringsformen kan även kopp-

las ihop med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Med stöd från läraren ska eleverna suc-

cessivt kunna ta ett större ansvar för den egna kunskapsutvecklingen och det egna lärandet 

(Marginson & Dang, 2017; Säljö, 2014). Giota (2013) poängterar dock att inte alla elever har 

de förutsättningar som krävs för att ta ansvar och ansvarsindividualiseringen kan för dessa 

elever leda till negativa studieprestationer.  

 

De nio individualiseringsformerna kan stötta arbetet med att få eleverna att uppnå ämnesmå-

len och utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Eleverna behöver känna att de 

lyckas och att det de gör i skolan är viktigt. Som lärare arbetar man ofta med många elever, 

där alla har olika förutsättningar. Eleverna ska inte bara utvecklas som individer utan även 

som grupp, där socialt samspel är viktigt. Läraren behöver utvärdera varje undervisningstill-

fälle för att eleverna ska kunna utvecklas på samtliga nivåer (Sterner & Lundberg, 2002). 

 

1.2.4 Samband mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter   
”Matematiskt tänkande uttrycks i meningar, ord och symboler där språket ofta är precist och 

där alla småord måste uppfattas och tolkas korrekt för att innehållet inte ska bli förvanskat” 

(Sterner & Lundberg, 2002, s. 45).  

 

I en studie som har gjorts i USA framkommer det att elevernas läsförmåga alltmer verkar på-

verka bedömningarna inom ämnet matematik. Studien redovisar att läsförmågan påverkar det 

matematiska resultatet, där matematik och läsförståelse presenteras som mycket associerade 

till varandra (Pearce et al., 2013). Att en elev kan vara både i matematiksvårigheter och läs- 

och skrivsvårigheter kan ha flera orsaker. Svårigheterna kan vara oberoende av varandra men 

det kan även finnas orsaker som bidrar till detta samband då svårigheterna hos vissa elever 

tycks uppstå tillsammans. Ämnet matematik kräver ofta att eleverna behärskar skriftspråket. 

Den skriftliga språkkompetensen som krävs i undervisningen kan hos barn i läs- och skrivsvå-

righeter ibland överskrida deras förmågor (Sterner & Lundberg, 2002). Sterner och Lundberg 

(2002) visar att detta kan påverka elevernas självbild och även elevernas lärande i ämnet ma-

tematik. Även sociokulturella faktorer kan bidra till matematiska svårigheter då det matema-

tiska språket kan skilja sig från vardagsspråket (Sterner & Lundberg, 2002). Enligt Vygotskij 
är språket ett viktigt redskap i kunskapsutvecklingen eftersom språket leder barnets utveckling 

framåt (Marginson & Dang, 2017; Sterner & Lundberg, 2002). Här får det sociala samspelet 

en viktig roll där interaktion mellan människor är avgörande för hur eleverna utvecklar kun-

skaper om olika begrepp. Begreppsförmågan ligger sedan till grund för elevers tankestruk-

turer (Sterner & Lundberg, 2002). Elevernas läsförmåga och deras förståelse av texter, som 

ofta förekommer inom matematiken, är nödvändig för att eleverna ska kunna utveckla den 

aritmetiska förmågan (Pearce et al., 2013). Pearce et al. (2013) beskriver hur många elever har 
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problem med att lösa läsuppgifter där bland annat de matematiska begreppen framhävs som 

en svårighet. Studien visar att elever i liten grad har problem med själva beräkningarna och att 

“…students' ability to read and comprehend the mathematical text is necessary before they 

can apply mathematical skills” (Pearce et al., 2013, s. 10).  

 

Lärarens arbete är komplext och läraren behöver ha goda kunskaper om matematiska begrepp, 

förstå hur lärandet sker samt kunna välja strategier och uppgifter som anpassas efter elevernas 

enskilda behov (Firdaus, Wahyudin & Herman, 2017). Ett stort problem, speciellt för elever 

som är i matematiksvårigheter, verkar vara att de har svag förståelse för relationen mellan 

abstrakta och visuella symboluppgifter. Detta indikerar att en konsekvent språkanvändning är 

viktig för elevers förståelser. Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att uppnå denna förståelse 

genom att vägleda eleverna med hjälp av frågor, och använda elevernas egna förklaringar för 

att synliggöra lösningar (Gersten et al., 2009). Lärarens matematiska kunskaper och kunskap-

er om hur språkliga svårigheter påverkar lärandet är därför viktigt för att eleverna ska utveck-

las. Det krävs alltså att läraren kan anpassa språket efter elevernas behov och för olika situat-

ioner. I ett samtal kan anpassning av språket bland annat ske med hjälp av skrift, tal, blickar, 

ansiktsuttryck och gester med händerna. Om läraren erbjuder eleverna ett samspel mellan 

muntlig och visuell information kan detta bidra till att fler elever kommer kunna förstå och 

tolka informationen (Sterner & Lundberg, 2002). Gersten et al. (2009) rekommenderar att 

läraren bör bygga upp en förståelse för olika problemtyper och rekommenderar även att un-

dervisa om olika lösningsstrategier. De nämner att läraren behöver kunna arbeta systematiskt 

med att göra kopplingar mellan kända och bekanta ord och problem samt okända, nya ord och 

problem. Det välbekanta kan då stötta eleverna vid lösning av det nya problemet. I samband 

med detta tar Hattie (2012) upp att det är viktigt att läraren känner till elevernas prestationsni-

våer, de önskade målen och elevernas progression. Om läraren lyckas med att synliggöra ele-

vernas tidigare kunskaper ökar sannolikheten för att nå högre prestationsnivåer. Eftersom 

olika metoder kontrollerar och synliggör olika effekter och även fungerar olika på eleverna 

behöver läraren känna till flera olika inlärningsstrategier för att kunna vägleda eleverna till 

kunskapsutveckling (Hattie, 2012).  

 

Elever i lässvårigheter tycks alltså ofta få kämpa även med matematiken på grund av bris-

tande läsförmåga (Pearce et al., 2013). I arbetet med att stötta elever, och då speciellt de ele-

ver som är i läs- och skrivsvårigheter, med textuppgifter inom matematiken som ofta innebär 

problemlösning och hantering av begrepp, kan läraren arbeta med eleverna både före, under 

och efter läsningen (Sterner & Lundberg, 2002). Detta kan läraren göra bland annat med hjälp 

av innehålls- och metodindividualisering. Läraren kan alltså styra hur hen anpassar material 

och metoder efter elevernas behov, kunskap och intressen. Samt vilka arbetsmetoder läraren 

erbjuder eleverna så som enskilt arbete, par, grupp eller helklassövningar (Vinterek, 2006). 

När eleverna upplever lärandeaktiviteter som relevanta och meningsfulla kan det leda till ett 

högre elevengagemang för aktiviteterna. Det blir då möjligt för eleverna att utveckla både 

förståelse och färdigheter. Det innebär att uppgifterna behöver upplevas som intressanta, ut-

manande och hanterbara för eleverna (Giota, 2013). Firdaus et al. (2017) visar att undervis-

ningen i ämnet matematik kräver kännedom om elevernas förkunskaper och kunskaper om 

vad eleverna behöver lära. Samtidigt behöver läraren även kunna utmana eleverna för att de 

ska kunna utvecklas (Firdaus et al., 2017). Baserat på rekommendationer från Sterner och 

Lundberg (2002) kan arbetet med att stötta elevernas förståelse för läsuppgifter vid en hel-

klassgenomgång se ut enligt punkterna nedan (Sterner & Lundberg, 2002):     

 

 Före läsningen – Läraren går igenom textinnehållet och nya ord och begrepp. Bak-
grundskunskapen är viktig för eleverna när de möter texten så de förstår begreppens 
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innebörder (Sterner & Lundberg, 2002). Eleverna behöver få de kunskaper som krävs 

för att hantera uppgiften både vad gäller symboler och begrepp (Niss, 2003)  

 Under läsningen – Läraren låter eleverna stanna upp och fundera över innehållet. 

Finns det bilder som samspelar med texten? Här kan läraren och eleverna gemensamt 

rita egna bilder eller skriva fakta på tavlan. I detta skede är det bra att lära eleverna att 

markera nyckelord och viktiga fakta i texten (Sterner & Lundberg, 2002). Det tycks 

handla om det som Niss (2003) beskriver som ”reasoning mathematically”, där man 

behöver vara medveten om vad som är ett matematiskt resonemang och inte. Alltså 

vilka fakta i läsuppgiften som är viktiga för att kunna räkna ut svaret.   

 Efter läsningen – Nu kan läraren och klassen gemensamt reflektera över vad som stod 
och hur de använde kunskapen för att komma fram till resultatet. Lösningsstrategierna 

blir synliga vilket kan bidra till reflektion och eftertanke och leda till att djupare för-

ståelser uppnås (Sterner & Lundberg, 2002). Det handlar om det Vinterek (2006) be-

skriver som metodindividualisering, vilka metoder man använder för att stötta elever-

na.  

 

För de elever som är i lässvårigheter kan läraren behöva läsa uppgifterna högt. Vissa matema-

tikböcker har även inläsningstjänster så eleverna kan lyssna på läsuppgifterna. För elever som 

är i matematik- och lässvårigheter tycks det extra viktigt att man arbetar med att diskutera 

innehållet och för gemensamma diskussioner (Ljungblad, 2003). Det är viktigt att läraren in-

tresserar sig för elevernas tänkande, att hen synliggör deras begreppsuppfattningar och får 

kunskaper om vilka strategier eleverna använder för att lösa de matematiska problemen 

(Löwing, 2002). Att synliggöra elevernas förkunskaper tycks vara viktigt i arbetet med att 

förebygga problem och underlätta arbetet med att anpassa undervisningen efter elevernas in-

dividuella behov (Kilborn, 1979; Löwing, 2004). Pearce et al. (2013) presenterar elva olika 

strategier som kan vägleda eleverna till att skapa en förståelse för de matematiska begreppen. 

Strategierna presenteras i den ordning som studiens lärare har angett svaren, där den första är 

den strategin som flest lärare har angivit att de använder sig av:  

 
1. Identifiera nyckelord 

2. Rita en bild 

3. Stegsförfarande 

4. Omformulera /läser om 

5. Gör en lista 

6. Visa uppgiften 

7. Visualisera problemet 

8. Arbeta bakåt 

9. Välj operation 

10. Gissa, testa, revidera 

11. Arbeta med ett enklare problem (Pearce et al., 2013, s. 9).  

 

Att ha svårt med att förstå läsuppgifter kan även kopplas ihop med att många läromedel inte 

baserar uppgifterna på elevernas tidigare erfarenheter. Det blir därför inte tydligt för alla ele-

ver varför de matematiska kunskaperna är viktiga att hantera i vardagen (Pearce et al., 2013). 

Att förstå och ha färdigheten att använda matematiken i vardagen är en del av den matema-

tiska kompetensen skolan eftersträvar (Firdaus et al., 2017). Bristen på uppgifter som är tyd-

ligt sammankopplade med elevernas vardag i samband med att många läsuppgifter kräver att 

eleverna kan strukturera uppgiften i olika steg, bidrar till ytterligare svårigheter för eleverna 

att lösa uppgifterna (Pearce et al., 2013). I arbetet med att stötta eleverna i deras matematiska 

kompetenser kan en modell för problembaserat lärande användas. Modellen innehåller fyra 

steg: granska och presentera problem, utveckla strategier, implementera strategin samt disku-

https://www.studentlitteratur.se/#person/399262/Ann-Louise+Ljungblad
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tera och utvärdera resultaten. I detta arbete kan läraren även arbeta med låtar och berättelser 

som handlar om matematik för att eleverna ska bli mer bekanta med läsuppgifter, detta kan 

hjälpa eleverna i utvecklingen av uppgifterna (Firdaus et al., 2017). 

 

Pearce et al. (2013) resultat skiljer sig från tidigare forskning genom att de medverkande lä-

rarna i stor utsträckning anser att elevernas svårigheter med ämnet matematik ofta beror på 

faktorer som beskrivs vara utanför lärarens kontroll så som läroplanen, läromedel och tidigare 

lärares arbete. De redovisar att studiens lärare anser att dagens standardiserade prov har en 

stor påverkan för undervisningens arbete med matematiska begrepp. Enligt Pearce et al. 

(2013)  visar tidigare forskning istället att lärare ofta anser att matematiska svårigheter beror 

på elevers hemförhållanden och brist på ekonomiska resurser. Vidare beskriver de att uppgif-

ter som kräver en steg- för- steg lösning ofta verkar resultera till att eleverna bara gör ena ste-

get och inte tänker på vad uppgiften egentligen frågar efter, vad det är som ska lösas (Pearce 

et al., 2013). Läraren behöver alltså kunna anpassa undervisningen efter elevernas individu-

ella behov och förutsättningar samt efter gruppens. Den undervisande matematikläraren behö-

ver även ha kunskaper om elevers läsförmåga och den tekniska avkodningen för att kunna ge 

eleverna rätt anpassat material och rätt förutsättningar att lyckas inom ämnet (Sterner & 

Lundberg, 2002). Genomförandet av en matematikuppgift kräver ofta att eleven behärskar fler 

kompetenser än bara den aritmetiska förmågan. Eleverna behöver få stöttning i att läsa en 

matematisk text och de behöver få stöttning i hur de ska använda matematiska begrepp både i 

tal och skrift. Vidare behöver de även lära sig att samtala och få tillfällen till att synliggöra 

sina uträkningsmetoder, både muntligt och skriftligt (Niss, 2003; Sterner & Lundberg, 2002). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

I lärpolanen står det tydligt att skolans undervisning: ”ska anpassas till varje elevs förutsätt-

ningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 

2011, s.6). Syftet med studien är att undersöka hur tre lärare arbetar med att synliggöra ele-

vernas matematikkunskaper och vilka individanpassningar som görs. För att ta reda på hur 

man kan arbeta med detta har undersökningen riktas in på de didaktiska frågorna: vilka och 

hur? 

Studien syftar till:  

 Att undersöka vilka metoder lärarna använder sig av för att synliggöra elevernas ma-
tematikkunskaper. 

 Att undersöka hur lärarna individanpassar undervisningen, metoder och redskap. 
 

Studien ska besvara följande frågor:  

1. Vilka metoder använder lärarna för att synliggöra elevernas kunskaper i ämnet mate-

matik? 

2. Hur individanpassar lärarna matematikundervisningen? 
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2 METOD 
Metoddelen för examensarbetet redovisas i fyra avsnitt: urval och avgränsning, datain-

samlingsmetoder, procedur samt analysmetoder. Det första avsnittet, urval och avgränsning, 

har två underrubriker där etiska ställningstaganden samt de utvalda lärarna och skolorna 

kommer att presenteras närmre. Det andra avsnittet, datainsamlingsmetoder, är även det upp-

delat i två underrubriker där den första kommer redovisa metoderna för intervjuerna och den 

andra för observationerna.  

2.1. Urval och avgränsning 

Deltagarna i studien har valts ut genom bekvämlighetsurval. Boo (2014) beskriver bekväm-

lighetsurvalet med att man som forskare väljer en tillgänglig grupp av undersökningspersoner 

för att få svar på den valda forskningsfrågan. Urvalsprocessen ledde till att tre lärare valdes ut 

att medverka. Lärarna är verksamma på två olika skolor, i olika kommuner i Mellansverige, 

där jag har observerat arbetet i sex olika klasser. Syftet med att jämföra två skolor är för att få 

ett större urval av arbetsmetoder och undvika eventuell ensidighet. Bekvämlighetsurval valdes 

för att det eventuellt kunde påverka om lärarna ville medverka i studien (Bryman, 2018). Stu-

dien är gjord för att bidra till ökad kunskap om hur lärare arbetar med att anpassa undervis-

ningen efter elevers behov.  

 

2.1.1 Etiska ställningstaganden 
Forskningsetik är en viktig del när man utför studier. Den rör bland annat frågor om hur ano-

nymiteten ska behandlas. Anonymiteten förutsätter att det insamlade materialet inte ska med-

föra att individerna som medverkar ska gå att identifiera (Vetenskapsrådet, 2017). I denna 

studie är samtliga namn fingerade och övrig fakta som ges om skolor eller kommuner har an-

getts i ungefärliga siffror. Detta för att ingen av de medverkande lärarna eller skolorna ska 

kunna identifieras. Att fingera namnen handlar om att ta hänsyn och säkra de deltagandes 

anonymitet. De tillfrågade lärarna har blivit informerade om att deltagandet är frivilligt, att de 

kommer ges möjlighet att läsa och godkänna de delar de medverkar i innan den slutliga in-

lämningen görs samt att de kommer ges tillgång till den slutliga versionen av arbetet. De har 

även blivit upplysta om att de har rätt att avbryta deltagandet ifall de inte längre vill medverka 

i undersökningen (Johansson & Svedner, 2010; Olsson & Sörensen, 2011). Utöver de finge-

rade namnen i studien har anonymiteten upprätthållits genom att koda allt det insamlade 

materialet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

2.1.2 Lärarna och skolorna 
I Tabell 1 presenteras en sammanställning av skolorna och lärarna (namnen är fingerade): 

 

Tabell 1. Sammanställning över medverkande skolor och lärare 

Lärare Skola Lärarlegitimation Annan högskoleutbildning Antal elever 

Anna A Nej Ja 3 klasser med 26 i 

vardera klass. 

Lisa B Nej  Ja 2 klasser med 25 i 

vardera klass. 

Marie B Ja Nej 2 klasser men bara 1 

är med i studien, 25 

elever går i klassen.  
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Anna arbetar på skola A, där Marie tidigare har arbetat. Anna är utbildad till civilekonom, 

men har även läst in ämnena biologi, kemi, fysik och teknik för mellanstadiet samt pedagogik. 

Dessutom har hon gått Matematiklyftet samt en tvåårig kurs som heter Förstå och använda tal. 

Anna har arbetat som lärare i 30 år och tillhör gruppen som tidigare fick lokal lärarbehörighet. 

Hon har inte sökt lärarlegitimation utan säger själv efter att ha berättat om sina utbildningar 

att hon är nöjd utan. Skola A ligger i en kommun där ca 60 procent av invånarna har en efter-

gymnasial utbildning. Den genomsnittliga årsinkomsten för invånarna som är 20 år och äldre 

är strax över en halv miljon kronor (https://www.scb.se/). Skolan har ca 14 elever per lärare. 

Av de tjänstgörande lärarna på skolan har ca 83 procent lärarlegitimation och inom ämnet 

matematik är mer än hälften av lärarna behöriga. Läsåret 2017/2018 var det 1-4 elever som 

inte uppnådde godkänt betyg inom ämnet matematik i årskurs 6 (https://www.skolverket.se/). 

Vårterminen 2019 har skolan varit utan en specialpedagog.  

 

Idag arbetar Marie på skola B där även Lisa arbetar. Marie är utbildad till lärare i årskurs 1-7 

med inriktning på matematik, NO och musik. Hon har arbetat som lärare i 18 år och har un-

dervisat i ämnet matematik samtliga år. Lisa har arbetat som lärare i 2,5 år och är i grunden 

molekylärbiolog. Hon har filosofie licentiatexamen inom molekylärbiologi och vid sidan av 

arbetet som lärare läser Lisa just nu in den pedagogik som behövs för att vara berättigad till 

lärarlegitimation. Skola B ligger i en kommun där strax under hälften av invånarna har en 

eftergymnasial utbildning. Den genomsnittliga årsinkomsten för invånarna som är 20 år och 

äldre är strax under 400 000 kr (https://www.scb.se/).  Skolan har ca 15 elever per lärare. Av 

de tjänstgörande lärarna som arbetar på skolan har ca 85 procent lärarlegitimation och inom 

ämnet matematik är det hälften som är behöriga. Läsåret 2017/2018 fick ca 80 procent av ele-

verna ett godkänt betyg, A-E, inom ämnet matematik i årskurs 6 (https://www.skolverket.se/). 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Insamling av data för att uppfylla studiens syfte har gjorts med hjälp av intervjuer och obser-

vationer. Den kvalitativa intervjun tillsammans med kvalitativa observationer beskrivs som 

”…den primära metoden för att få fram den information man vanligen söker” (Olsson & Sö-

rensen, 2011, s. 34). Olsson och Sörensen (2011) beskriver att den kvalitativa intervjumeto-

dens mål är att uppnå nyanserade beskrivningar. Intervjuaren behöver därför lyssna till vad 

som sägs även mellan raderna. Metoden observationer beskrivs som givande när man under-

söker undervisningsprocesser och beteenden. Att kombinera dessa metoder beskrivs som posi-

tivt och tycks kunna bidra till en tydligare förståelse av frågeställningen (Olsson & Sörensen, 

2011).  

 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer  
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har gjorts med samtliga lärare, vid olika tillfällen. 

Den semistrukturerade intervjun innebär att man har en intervjuguide men att frågorna inte 

behöver komma i den ordningen som står. Frågor som inte finns med i guiden kan även 

komma att ställas beroende på om jag exempelvis vill ställa en följdfråga. Den kvalitativa 

intervjumetoden innebär alltså att intervjun kommer vara fokuserad på intervjufrågorna som 

är utvalda men inte låst till frågorna (Bryman, 2018; Johansson & Svedner, 2010; Olsson & 

Sörensen, 2011). Johansson och Svedner (2010) nämner vidare att det kan vara bra att spela in 

intervjun för att kunna analysera vad som har sagts då bland annat tonfall och avbrutna me-

ningar kan påverka helhetsförståelsen. Detta kan vara viktigt för att få svar på forskningsfrå-

gorna. Intervjuerna har analyserats utifrån metoden: uppfattningarna styr grupperingen, me-

ningskoncentrering. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att meningskoncentrering innebär 

att intervjutexter kan reduceras till kortare texter där meningar har förts samman och fokuse-

rar på det mest väsentliga. Vid analysen har jag letat efter punkter som kopplas ihop med Vin-

https://www.scb.se/
https://www.skolverket.se/
https://www.scb.se/
https://www.skolverket.se/
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tereks (2006) nio individualiseringsformer. Metoden ledde även till att andra teman som har 

upprepats har synliggjorts. Meningsbärande moment och beskrivningar har därför synliggjorts 

vid analyserna. Samtliga intervjuer har minimerats för att textmassan ska bli mer överblick-

bar, men utan att förlora innebörden av det som har sagts (Bryman, 2018; Johansson & Sved-

ner, 2010; Olsson & Sörensen, 2011). 

 

2.2.2 Observationer  
Direkta observationer har utförts i lärarnas undervisningsklasser. De direkta observationerna 

betyder att forskaren kan iaktta och förstå händelser i klassrummets miljö. Lärarna i studien 

undervisar i två, två respektive tre klasser, men endast sex olika klassrum har studeras. I samt-

liga sex klasser genomfördes två observationer, vilket resulterar i totalt tolv observationer. 

Observationerna var av formen ostrukturerade observationer. Metoden blev vald för att kunna 

få ut så mycket information som möjligt för att kunna besvara forskningsfrågorna (Johansson 

& Svedner, 2010; Olsson & Sörensen, 2011).  

2.3 Procedur 

Studien är kvalitativ och baseras på ett inifrånperspektiv på mikronivå, alltså att ett litet antal 

individer medverkar i studien. Resultaten är direkt påverkade av lärarnas specifika arbetsmil-

jöer och andra yttre förhållanden, där miljön inte har ändras utan endast kartlagts och observe-

rats. Frågeställningarna har succesivt kunnat besvarats. Den kvalitativa metoden har hjälpt 

mig att få fram kategorier och upptäckt olika mönster för att ta reda på hur lärarna arbetar med 

individanpassningar (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden har bidragit till att kunna svara på 

frågeställningarna. Både de semistrukturerade intervjuerna och de direkta observationerna har 

varit viktiga för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

 

Två av de tre intervjuade lärarna kontaktades via mail. Lärarna är utvalda med utgångspunkt 

att de skulle arbeta i olika kommuner men undervisa i samma årskurser. Jag valde årskurs 5. I 

mailet presenterade jag vem jag var och jag hade även bifogat dokumentet Informationsbrev 

till lärare (Bilaga 1). I mailet fick de utvalda lärarna även tillgång till intervjufrågornas hu-

vudpunkter, som är i fet stil i blanketten Intervjufrågor (Bilaga 3). Båda lärarna samtyckte till 

att medverka och vi bokade tid för intervjuerna. Innan intervjuerna startade och inspelningen 

sattes igång, läste jag upp Samtyckesblanketten (Bilaga 2) högt. Den ena läraren ville läsa 

informationsbrevet igen innan vi läste samtyckesblanketten. Båda lärarna godkände att inter-

vjun spelades in. Under intervjuerna framgick att ingen av de utvalda lärarna hade lärarlegiti-

mation, vilket gjorde att jag valde att kontakta en tredje lärare. Först kontaktade jag en tredje 

skola i en tredje kommun, men då jag inte fick något svar fortsatte jag efter metoden bekväm-

lighetsurval, vilket resulterade i valet av den tredje läraren, Marie. Den tredje läraren är vald 

då hon tidigare har arbetat på skola A, men idag arbetar på skola B. Jag fann det intressant 

ifall studien skulle visa att lärarna arbetar med individanpassningar på olika vis och vilken 

metod Marie i så fall följer. 

 

Utgångspunkterna för att kunna svara på forskningsfrågorna har varit den första av Boos 

(2014) tre punkter som kännetecknar hur lärare arbetar med det hon nämner som effektiv dif-

ferentierad undervisning och Vintereks (2006) nio individualiseringsformer. Följande frågor 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 140) har tjänat som grund för observationernas utförande:   

 Vad ska observeras? 

- Jag ska observera vilka redskap och metoder som används för att individanpassa 

undervisningen. Exempelvis om lärarna ger eleverna olika svårhetsgrader på uppgifter, 

grupparbeten, bilder, stödmallar, datorer eller andra verktyg.  
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- Kan jag som observatör se hur läraren individanpassar undervisningen? 

- Kan jag se andra anpassningar än det som har kommit fram under intervjun? 

 Hur ska observationerna registreras? 

- Anteckningar ska föras över allt jag ser som innefattar individanpassningar. Dessa 

kommer sedan att kategoriseras efter de mönster som uppstår.  

- Observationerna handlar om att se vad som händer i klassrummet, för att sedan 

kunna tolka och förstå sammanhang samt ha möjlighet att förklara dessa i relation till 

varandra. 

 Hur ska observatören förhålla sig vid observationstillfället?  

- Fokus ligger på att iaktta händelser i klassrummet som ska bidra till att ge svar på 

forskningsfrågorna.  

- Observationerna fokuserar på läraren, ett lärarperspektiv.  

- Observationerna ska bidra till ett tydligare inifrånperspektiv.  

Punkterna ovan har varit viktiga eftersom de har stöttat mig i arbetet med att fokusera och 

hitta teman. Bryman (2018) beskriver att fältanteckningar är viktiga att göra för att stärka ob-

servatörens minnesförmåga. Därför har fältanteckningar gjorts under observationstillfällena. 

Jag har gjort korta noteringar i form av nyckelord om det jag har observerat under lektioner-

nas gång. Dessa anteckningar har sedan använts för att göra mera utförliga anteckningar. An-

teckningarna har gjorts i direkt anslutning till observationerna, för att inte glömma bort hän-

delser, situationer och hur arbetet med individanpassningar har uppfattats (Bryman, 2018). 

Observationerna har sedan analyseras och kategoriserats. Fokus har legat på att se hur lärarna 

arbetar med olika elever, om uppgifter individanpassas och hur dessa uppgifter kan se ut. 

Därefter har ett vardagligt samtal förts med lärarna, för att ta reda på hur de har resonerat 

kring de individanpassningar som har observerats. Dessa samtal har inte spelats in. Valet av 

att använda både kvalitativa intervjuer och observationer är gjort för att ge bättre förutsätt-

ningar till att kunna besvara forskningsfrågorna (Johansson & Svedner, 2010; Olsson & Sö-

rensen, 2011).  

2.4 Analysmetoder 

För att besvara forskningsfrågan: Vilka metoder använder lärarna för att synliggöra elevernas 

kunskaper i ämnet matematik? har analysen utgått från Boos (2014) tre punkter som har be-

skrivits i kapitlet; Differentiering- strategier för att individanpassa undervisningen. Punkterna 

kännetecknar hur lärare arbetar med det hon nämner som effektiv differentierad undervisning. 

Studien har fokuserat på den första punkten. Här har intervjuerna en central roll för att be-

svara forskningsfrågan.  

 

I första steget har intervjuerna transkriberats och observationerna sammanställts, där samman-

ställningen delades upp efter respektive klass och datum då observationerna utfördes. Vid 

transkriberingen av intervjuerna använde jag mig av olika färger. Detta för att enklare kunna 

skilja på vem som hade sagt vad vid den kommande analysen. Jag gjorde liknande med ob-

servationerna, men färgkodade efter Vintereks (2006) nio individualiseringsformer. Därefter 

började jag läsa en intervju i taget och plockade ut de delar som hörde till den första forsk-

ningsfrågan. Sedan gick jag igenom observationerna, för att se om dessa kunde komplettera 

eller bekräfta det som sagts under intervjun eller om det uppkom något nytt. Analyserna har 

utförts med fokus på en lärare i taget.  

 

Vid analysen och kartläggningen hittades två teman som ligger utanför forskningsfrågorna 

men som ändå har en direkt påverkan på elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbete. 
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Punkterna gick även att koppla till ämnets bakgrundsbeskrivning. Dessa två teman bidrog till 

att resultatdelen utökades med avsnittet Faktorer som påverkar elevernas förståelse för äm-

net, där två underrubriker kommer presenteras. När samtliga intervjuer och observationer 

hade analyserats, och den första forskningsfrågan hade blivit besvarad fortsatte jag med den 

andra forskningsfrågan. Vid analysen av den andra forskningsfrågan: Hur individanpassar 

lärarna matematikundervisningen? utgick jag från en av Vintereks (2006) nio individuali-

seringsformer i taget. Analysarbetet ledde till en lista med de nio individualiseringsformerna 

som rubriker. Färgkodningen från observationerna underlättade arbetet med att strukturera 

upp vilka delar som hörde till rubrikerna. Samtliga intervjuer och observationsanteckningar 

har lästs många gånger. Det har bidragit till att tydliga teman har blivit synliga och till en 

bättre grund och en djupare förståelse, vilket i sin tur har resulterat i studiens svar på forsk-

ningsfrågorna. 
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3 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av dataanalysen. Resultatet presenteras i tre delavsnitt, 

utformade med utgångspunkt i vad som framkom vid analysen av intervjuerna och observat-

ionerna. Den första delen handlar om faktorer som påverkar elevernas aritmetiska kunskaps-

utveckling, alltså elevernas förståelse för ämnet. Först redovisas hur lärarna ser på ämnet ma-

tematik. Här har intervjuerna varit i fokus och observationerna har bara varit ett komplement. 

Detta följs av hur lärarna använder matematiska begrepp, vilket beskrivs utifrån både inter-

vjuer och observationer. I den andra delen besvaras frågeställningen om vilka metoder lärarna 

använder för att synliggöra elevernas kunskaper inom ämnet matematik. Denna frågeställning 

har besvarats i huvudsak med hjälp av intervjudata, medan observationerna har haft en mindre 

betydande roll. Den tredje delen rör frågeställningen om hur lärarna individanpassar matema-

tikundervisningen och här presenteras resultatet utifrån Vintereks (2006) nio individuali-

seringsformer. Formen materialindividualisering har delats upp i två kategorier, efter att ana-

lysen har gjorts, en för material som är direkt kopplat till ämnet matematik och en som hand-

lar om material som stödjer individualiseringen inom matematiken men som inte enbart går 

att koppla ihop med den aritmetiska förmågan. Samtliga avsnitt i resultatdelen avslutas med 

en kort sammanfattning av det som har presenterats. 

3.1. Faktorer som påverkar elevernas förståelse för ämnet 

3.1.1 Lärarnas syn på ämnet matematik 
Lisa och Marie beskriver ämnet matematik på liknande vis medan Anna skiljer sig lite. Samt-

liga tre beskriver den aritmetiska förmågans vikt i vardagssituationer. Vikten av att koppla 

matematiken till vardagssituationer verkar leda till att alla tre arbetar utanför den ordinarie 

matematikboken. Detta för att eleverna ska få uppgifter som utmanar och för att försöka 

uppnå en medvetenhet om att matematik inte bara är ett skolämne utan något som vi är bero-

ende av för att klara vardagen. Anna nämner flera exempel på hur hon arbetar med att synlig-

göra hur viktigt det är att behärska den aritmetiska förmågan. Hon är den enda av de tre lärar-

na som poängterar att hon tycker att det är kul att undervisa i ämnet matematik, och gör det 

dessutom flertalet gånger. Lisa och Marie pratar mer om att det är viktigt att eleverna tycker 

att ämnet är kul där film, skönlitteratur och datoranvändning nämns som olika sätt att lära sig 

matematik. Anna nämner att de flesta av hennes elever tycker att matematik är ett roligt ämne.  

 

Anna berättar om ämnet matematik och vad hon tycker att matematik är. Hon säger att:  

”Jag tycker att matematik är väldigt kul och dessutom är det så att det an-

vänds hela tiden i vårt liv. Från det att vi vaknar på morron: Hur mycket har 

du sovit? När går bussen?...Allting är en fråga om tid och det är matematik… 

Ja, matte är ju så kul. Det är ju så mycket vardagstänk, matematik håller man 

ju på med hela tiden”. 

 

För att synliggöra för eleverna hur viktigt ämnet är delar Anna med sig av en uppgift hon bru-

kar göra vid jul med eleverna. ”Det är julafton och ni ska gå upp och hämta julgrejerna på 

vinden och allting är borta. Ni får 1500 kronor. Fixa det och fixa julen”. Hon brukar dela upp 

eleverna i grupper och de använder datorerna för att leta och jämföra priser. När alla grupper 

har ”fixat” julen jämför de vad allas jul kostade och vad de har fått för pengarna. Anna be-

skriver själv att det handlar om att eleverna ska få livsmedvetenhet. Anna visar även en annan 

gruppuppgift eleverna nyligen har arbetat med som handlar om statistik. Först har hon har 

deltat upp eleverna i grupper. Sedan har de fått undersöka olika kategorier så som att under-

söka vilket klassens favoritdjur är. Eleverna har fått fråga samtliga i klassen vilket deras favo-
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ritdjur är och därefter har de sammanställ svaren. Redovisningarna av undersökningarna har 

sammanställts med hjälp av cirkeldiagram. De har även gjort en tabell som redovisar resulta-

ten i bråk, decimal och procentform. Detta har sedan kopplats ihop med när man använder 

liknande statistik i samhället. 

 

Lisa beskriver ämnet matematik som att:  

”Matematik är logiskt, det är både logiskt tänkande och det är att hitta, det är 

ju inte bara siffror och beräkningar som man håller på med utan det är att 

hitta olika system som följer, som följer logiska funktioner skulle jag säga. Om 

man tänker på de fyra räknesätten så är det en sak men det är även koordi-

natsystem och läsa kartor, skala tillexempel. De följer alltid samma logiska sy-

stem. Det tycker jag är matematik… Ett mål för mig själv är att jag vill att ele-

verna ska tycka att det är kul. Ehh, alla kommer inte tycka att det är kul”. 

 

Lisa berättar att eleverna har önskat att göra annat på matematiklektionerna än att räkna i ma-

tematikboken. Hon beskriver att hon då har låtit eleverna göra tipspromenader med problem-

lösningsuppgifter, arbetat med olika matematiska stationer, arbetat med matematikuppgifter 

utomhus eller läst en bok där det finns problemlösningsuppgifter inuti en berättelse. ”Men det 

måste fortfarande vara matematik”. Vidare beskriver hon:  

 

”… och så tycker dom inte att det är kul… och ändå så tror jag att dom tycker 

att det är roligt men att man ser matteboken som den ”riktiga” matematikun-

dervisningen. Och det vill jag ju gå ifrån. Men det är svårt för dom är ganska 

inkörda på att matteboken är det ”riktiga” och allt annat, det är bara onödig-

heter för att jag ska försöka att göra någonting roligt. Men det är ju lika viktigt 

det”. 

 

Marie beskriver ämnet matematik som ett ämne som kan kopplas ihop med allt. Hon beskriver 

att:  

”Matematik är för mig vardagen. Alltså det finns matematik runtomkring oss, 

precis överallt, hela tiden, allt från att man ska kunna klockan och temperatur. 

För mig är matte allt egentligen. Omvärldskunskap får man med hjälp av mat-

tekunskaper”. 

 

Marie arbetar med att få eleverna att sätta ord på klockan både digital och analog samt att de 

ska räkna ut hur lång lektionen är. Detta synliggörs vid en av observationerna där hon redan 

ute i hallen möter upp eleverna som står på rad utanför klassrummet. Hon talar om vad ele-

verna ska plocka fram och förbereder eleverna inför lektionen. Marie börjar med att berätta 

mellan vilka klockslag lektionen är, digital tid. Eleverna får säga vad klockan är, analog tid, 

och sedan hur lång lektionen är. På så vis stöttar Marie eleverna till att lära sig klockan och 

även hur man räknar ut hur lång tid lektionen är.  

 
Sammanfattning 
Alla tre lärarna arbetar med uppgifter utanför läromedlet, matematikboken, vilket verkar göras 

för att eleverna ska tycka att matematik är kul och för att de ska få förståelse för att matematik 

är en livsnödvändig kunskap i samhället. Samtliga tre lärare beskriver matematikämnet som 

nödvändigt för att klara av vardagslivet. 
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3.1.2 Lärarnas användning av matematiska begrepp  
Anna och Marie använder andra matematiska begrepp än Lisa. Lisa använder ofta orden plus, 

minus, gånger och dela med. I Lisas klassrum använder även eleverna oftare dessa termer 

vilket antagligen går att koppla samman med att eleverna gärna plussar och gångrar istället för 

att de adderar och multiplicerar. Anna och Marie är noga med att själva använda rätt begrepp 

och att eleverna ska hantera de matematiska begreppen. Under observationerna har jag uppre-

pade gånger hört när både Anna och Marie stöttar eleverna till att använda rätt matematiska 

begrepp. Jag hör Anna bland annat säga till en elev när eleven redovisar en uträkning: ”Och så 

säger vi inte gångrar utan?” Eleven svarar: ”Multiplicerar”. I både Annas och Maries klass-

rum finns även de fem matematiska förmågorna uppsatta: begreppsförmåga, metod/beräkning, 

problemlösning, kommunikation och resonemang. I Annas klassrum står det en beskrivning 

under var och en av förmågorna. I Maries klassrum står förmågorna ihop med nuvarande ka-

pitels mål och de begrepp som eleverna får öva på i kapitlet.  

 

Vad gäller introduktionen av lektionerna arbetar Lisa och Marie mer lika. Både Lisa och Ma-

rie arbetar med helklassgenomgångar i början av lektionerna. Planeringen står skriven på tav-

lan och de har under några av observationerna även gått igenom vilka begrepp som är viktiga 

att behärska inför lektionen eller ett kommande prov. Under en lektion går Marie igenom 

vilka matematiska förmågor eleverna kommer arbeta med under lektionen. Hon har skrivit 

uppgifter på tavlan som klassen räknar ut tillsammans och eleverna får då sätta ord på vilka 

matematiska förmågor de övar med dessa uppgifter. Det är liknande uppgifter som de sedan 

kommer arbeta med under lektionen. I samband med elevernas förståelse för användningen av 

matematiska begrepp pratar alla tre lärarna om elevernas läsförståelse. Detta görs antingen 

under intervjuerna eller under de vardagliga samtalen. Lärarna beskriver hur läsförståelsen 

påverkar hur eleverna uppfattar uppgifterna. Observationerna har även visat att alla tre lärarna 

ibland läser uppgifterna för eleverna och hjälper eleverna att bli medvetna om vad de vet och 

vilka delar i uppgiften de kan ta användning av för att lösa uppgiften. Under intervjun pratar 

Marie om läsförståelsens koppling till ämnet matematik och hur den påverkar arbetet med 

problemlösningsuppgifter. Hon behöver ofta individanpassa läsuppgifter, där anpassningar 

kan betyda att eleverna får färre antal problemlösningsuppgifter. 

 

Intervjuerna och observationerna visar att samtliga av de tre lärarna använder sig av konkreti-

sering när de förklarar för eleverna. Marie förklara division och tar hjälp av att förklara tälja-

ren som antal kulor och att eleven ska tänka hur många kulor som hamnar i vardera hög om 

kulorna delas upp i antalet högar som nämnaren visar. Lisa gör en likadan förklaring.  

 

Under intervjuerna är det bara Anna som pratar om hur hon arbetar med att konkterisera upp-

gifter för att eleverna ska förstå vikten av att använda rätt begrepp och för att stötta eleverna 

till en begreppsförståelse. Hon drar bland annat paralleller till elevernas intressen och var-

dagskopplingar så som fotboll, myskvällar och matkontot hemma. Hon berättar hur en kon-

versation kan låta med en elev angående hur viktigt det är att använda rätt begrepp. I detta fall 

använder hon fotbollsintresset för att förklara:  

 
”Okej, ja nu spelar ju du fotboll. Ja nu får du bollen och står vid kan-

ten och tar den över huvudet och slänger in den på plan. 

 –Men det heter ju inkast (låtas att en elev pratar). 

 –Jasså heter det, det? (låtsat att hon svarar och låter förvånad)… Då 

fattar dom att det är lika viktigt”. 
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Anna berättar även om en annan metod hon använder när eleverna använder fel begrepp, för 

att de ska lära sig att använda rätt begrepp. Hon ger ett exempel där en elev ska förklara en 

uppgift och säger: ”Och så plussade jag ihop (låtas att hon är en elev). Då brukar jag göra så 

att: Oj då (håller i huvudet som att hon har huvudvärk) nu fick jag väldigt ont. Eleverna bru-

kar då förstå och svarar Adderade! Anna svarar: Ja se det försvinner på en gång” (hänvisar till 

huvudvärken). Hon berättar vidare att många elever kan ha svårt i början med avrundning och 

överslag: 

 

”… när vi kommer till överslag och avrundning är det jättesvårt att veta vad 

skillnaden är…om man är inne i affären och kollar om pengarna räcker. Nej. 

Var avrundar man? Tillslut så kanske, summan. Det tror jag att jag säger 

3000 gånger, då är det överslag. Det brukar jag säga. Ni ska ha myskväll och 

du ska bjuda hem lite kompisar och mamma ger dig 100 kronor och säger: Det 

får räcka till chips och läsk, och vad ni nu ska ha. Då kan du ju inte bara fylla 

hela vagnen och så kommer du fram till kassan och det kostar 325 kronor. Det 

är ju inte så bra, men då kanske du ser att den kostar 9,90, då slår du det till 

en tia va? Ja, och så försöker jag förklara. Så när du kommer fram till kassan, 

då vet du att dina pengar räcker. Då har du gjort ett överslag. SEN får du en 

summa och den avrundar man. OM man inte betalar med kort! Då betalar man 

det som står. Men med kontanter…Jag tänker såhär. Vad har jag för nytta av 

det här? Så, så brukar jag jobba och det är lite hur jag synliggör, alltså hur 

dom kan synliggöra deras matematikkunskaper och hur dom kan ha använd-

ning för dom. Det är det jag vill åt”.  

 

Sammanfattning 
Lärarna skiljer sig en del från varandra vad gäller hanteringen av matematiska begrepp i 

klassrummen. Anna och Marie tycks arbeta på mer liknande vis då de använder andra mate-

matiska begrepp än Lisa. Anna och Maries elever verkar inte ha samma svårigheter med be-

greppsanvändningen som Lisas elever har. Anna och Marie har även de fem matematiska 

förmågorna synligt i klassrummen. Vad gäller att inleda lektionerna arbetar Lisa och Marie på 

mer liknande vis med helklassgenomgångar och tydligt uppskriva instruktioner och mål på 

tavlan. Samtliga tre lärare verkar konkretisera förklaringarna för att stötta eleverna till en ma-

tematisk förståelse. Alla tre har även nämnt att elevernas läsförståelse verkar påverkar deras 

prestationer och även hanteringen av matematiska begrepp.  

3.2 Att synliggöra elevernas kunskaper – metoder 

Vilka metoder använder lärarna för att synliggöra elevernas kunskaper i ämnet matematik? 

 

Samtliga av de tre medverkande lärarna verkar använda diagnoser och tester som ett redskap 

för att synliggöra elevernas kunskaper, men de beskriver användningen på skilda vis. Hur 

många olika diagnoser och tester de använder sig av skiljer sig också åt mellan lärarna, men 

samtliga beskriver att arbetet med att synliggöra elevernas kunskaper även görs kontinuerligt 

med hjälp av observationer och vardagliga samtal. Anna och Marie använder även läxor som 

ett redskap för att synliggöra elevernas kunskaper och lösningsmetoder. Nedan presenteras 
olika tillvägagångssätt genom vilka lärarna synliggör och utvärderar elevernas kunskaper och 

progression. 

 

I arbetet med att synliggöra elevernas kunskaper beskriver Anna att hon använder sig av både 

skolverkets diagnos Diamant, som används som stöd för att bedöma om eleverna har kun-

skapsluckor, Adlerts- test, som synliggör elevernas grundläggande aritmetiska förmågor och 
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matematikbokens diagnoser, som finns i slutet av varje kapitel. Dessa diagnoser använder 

Anna inte i direkt anslutning till kapitlets slut, utan eleverna får räkna vidare och göra diagno-

serna senare: ”…diagnosen den bryr jag mig aldrig om då utan vi fortsätter… Så räknar vi för 

risken är att, ja visst ja det har jag ju precis gjort och då knäcker dom det här direkt”. Anna 

beskriver vidare att när eleverna senare får göra diagnoserna så kan hon se om de har en kun-

skapslucka. Hon menar att om eleverna får räkna vidare och fortfarande inte har befäst kun-

skaperna ger diagnoserna en tydligare bild av hur eleverna behärskar kunskaperna. Om ele-

verna har luckor i sina kunskaper ger hon dem extramaterial, ber dem att öva mer, eller att 

läsa förklaringsrutorna som tillhör just det området i boken. I arbetet använder Anna sig även 

av vardagliga observationer och samtal. Exempelvis använder hon sig av en slags avstämning 

innan eleverna kan räkna vidare i matematikboken eller få extrauppgifter. När eleverna har 

räknat till ett överenskommet ställe i matematikboken behöver de gå fram till Anna, som har 

sitt skrivbord längst fram i klassrummet, där hon ofta sitter under lektionerna. Anna och ele-

ven går gemensamt igenom vilka uppgifter eleven har arbetat med och hur eleven har redovi-

sat uträkningarna. Ibland får eleverna förklara hur de har tänkt, och vilka lösningsmetoder de 

använt. Anna kan på så vis bedöma om eleverna har förstått tillvägagångssättet och om ele-

verna hanterar räknemetoder och matematiska termer, samtidigt som eleverna får öva på 

kommunikationsförmågan. Under intervjun pratar Anna om att hon ofta går runt i klassummet 

för att se hur eleverna arbetar och stöttar eleverna i uträkningarna. Hon är tydlig med att det är 

viktigt att eleverna kan sätta ord på kunskaperna. Observationerna visar att Anna är noggrann 

med att eleverna tydligt visar hur de tänker. Eleverna ska alltså inte bara skriva svaret utan 

uträkningen är minst lika viktig. Detta tar Anna även upp i helklass vid flera tillfällen under 

observationerna där hon visar hur en fråga kan vara ställd och hur olika svar kan se ut. Vidare 

visar hon vilka nivåer svaren ligger på, E-, C- eller A-nivå. Hon gör det tydligt för eleverna 

hur de förväntas redovisa uträkningarna och vilka uträkningar som leder till högre betyg.  

 

Lisa beskriver att hon synliggör elevernas kunskaper med hjälp av diagnoser och tester som 

hon även kallar duggor. För Lisa behöver ett test inte nödvändigtvis innebära ett skriftligt 

prov, utan man kan även testa elevernas kunskaper genom att exempelvis låta eleverna utföra 

en speciell arbetsuppgift, men arbetsuppgiften kräver i så fall att eleven ska ha kommit till en 

viss del av kapitlet. Vidare beskriver Lisa att hon också använder sig av diagnoserna i mate-

matikboken. Lisas elever gör diagnoserna i anslutning till kapitlens slut. Efter två kapitel bru-

kar eleverna få ett prov. Lisa beskriver att diagnoserna ska hjälpa både henne och eleverna att 

identifiera kunskapsluckor:  

 

”…diagnoserna är ju till för att eleverna själva ska få ett hum om, om dom kan 

allt som dom ska kunna eller om dom har missat något delmoment. Jag rättar 

det, det handlar om att jag skulle vilja veta ifall det är några som jag har miss-

sat, som jag tror kan det här men som har suttit och glidit med någon kompis 

och då vill jag få reda på det så att jag kan individanpassa deras upphämt-

ning.” 

 

Lisa använder sig alltså av diagnoserna för att se om eleverna har utvecklat de kunskaper som 

krävs för att de ska klara proven. Diagnoserna ligger till grund för Lisas arbete med individ-

anpassningar. Hon beskriver även att den vardagliga kollen har en stor betydelse: 

 

”Om man börjar misstänka att det är några som alltid vill sitta bredvid 

varandra och jobba och att det är en av de två som räknar och den andra bara 

hänger med, då måste man ju rädda den som bara hänger med så den också 
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ska lära sig.  Ibland förstår inte elever i 11- års ålder att de gör sig själva en 

björntjänst”. 

 

Under de observerade lektionerna går Lisa hela tiden runt i klassrummet och pratar och stöttar 

eleverna. Stöttningen och då även synliggörandet av elevernas kunskaper kan gå till som så att 

eleven får läsa en uppgift högt och förklara hur hen tänker medan Lisa stöttar eleven i an-

vändningen av lösningsmetoder. 

 

Marie beskriver att hon är en person som använder många diagnoser och tester för att bedöma 

elevernas kunskaper. Hon beskriver att testerna och diagnoserna ligger till grund för hur hon 

planerar nya arbetsområden och för att upptäcka kunskapsluckor. När hon ska planera inför 

ett nytt arbetsområde använder hon tidigare tester och diagnoser som underlag för att anpassa 

undervisningen efter elevernas förkunskaper. Testerna ligger till grund för hur Marie arbetar 

med gruppindelningar och med att ta fram uppgifter. Marie pratar även om att det vardagliga 

arbetet har en stor betydelse för att synliggöra elevernas kunskaper och progression. Hon an-

vänder bland annat en metod hon kallar Fakta-Uträkning-Svar (FUS). Denna är avsedd att 

hjälpa eleverna att bli medvetna om hur de tänker, vilket hon menar stöttar arbetet med pro-

blemlösningsuppgifter. Med hjälp av FUS-metoden blir eleverna medvetna om att det inte 

räcker att bara skriva ett svar, de får alltså öva på den kommunikativa förmågan. Metoden 

hjälper Marie att se hur eleverna tänker och var det kan finnas luckor. En annan metod som 

Marie beskriver stöttar henne i arbetet med att synliggöra elevernas kunskaper är vardagliga 

samtal: 

 

”Det är ju det vardagliga arbetet. Sen så brukar jag, när jag har möjlighet att 

ha någon extra person i rummet så brukar jag ta ut elever i olika konstellat-

ioner för att kunna sitta och prata matte med dom enskilt. Och då ser man ju 

väldigt mycket var de diffar någon stans. Jag har ju elever som är ganska 

svaga läsare och då kan man ju lätt tro att eleven även är svag i matematik 

bara för att man inte kan läsa problemlösningsuppgifter. Men då ser man ju 

att det är två helt vitt skilda saker. Så då får man ju hjälpa dom med just läs-

ningen och kanske eventuellt ibland att skriva också. Men att dom talar om vad 

det är jag ska skriva ner”. 

 

Marie använder även läxor som en metod för att synliggöra elevernas kunskaper, något som 

kan ske på olika vis. Ibland rättar Marie läxan, ibland formerar hon grupper där eleverna får 

gå igenom uträkningarna tillsammans och på så vis rätta varandras, och ibland rättar de läxan 

i helklass, där olika elever får visa och förklara sin uträkning på tavlan. Marie beskriver detta 

som ett uppskattat sätt att gå igenom läxan på. Metoden bidrar inte bara till ett synliggörande 

av elevernas kommunikativa förmåga utan även av vilka metoder de använder. Eleverna får 

även ett tillfälle att lära sig av varandra.  

 

Sammanfattning 
Resultatet visar att lärarna verkar använda sig av liknande metoder och tillvägagångssätt för 

att synliggöra elevernas matematikkunskaper, där diagnoser, samtal och observationer verkar 

ha centrala roller i samtliga lärares arbete. 
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3.3 Individanpassningar 

Hur individanpassar lärarna matematikundervisningen? 

 

3.3.1 Individualisering av innehållet  
Omfång- och nivåindividualisering 

Samtliga tre lärare arbetar med matematikböcker som är uppdelade i olika nivåer. Alla tre 

lärarna arbetar med arbetsblad som kompletterar matematikböckerna där arbetsbladen riktar 

in sig på olika svårighetsnivåer. Lärarna arbetar alltså med att nivåindividualisera undervis-

ningen utifrån elevernas behov. Alla tre lärarna arbetar även med att ringa in eller kryssa för 

uppgifter för elever som har brister i vissa aritmetiska förmågor eller som av andra anledning-

ar inte hinner eller kan räkna i samma tempo som övriga klassen, omfångsindividualisering.   

 

Anna beskriver individualiseringsformen när hon pratar om en elev som inte klarar av att göra 

lika många uppgifter i boken, som övriga klassen: ”Så där pratar vi inte om individanpassning 

där talar vi om att jag få kryssa för, det här ska du träna på, DET”. Hon verkar se den be-

skrivna anpassningen som något utöver vanliga individanpassningar då eleven beskrivs som 

att hen inte har svårt med ämnet i sig utan att svårigheten beror på andra faktorer. När vi pra-

tar om individanpassning under intervjun pratar Anna mest om anpassat material för de elever 

som har lätt för ämnet. Hon berättar att om hon anser att eleverna behöver större utmaningar 

så hämtar hon uppgifter exempelvis från en matematikbok som riktar sig mot högre årskurser, 

eller arbetsblad som ofta innebär problemlösningsuppgifter. 

 

Under observationerna ser jag att Lisa sitter med en elev och ringar in de uppgifter som ele-

ven behöver göra. Lisa beskriver själv arbetet med att individualisera omfång- och nivå efter 

elevernas behov i samband med att hon talar om hur hon planerar sin undervisning:    

 

”…så brukar jag börja planeringen men sen handlar det ju också om att alla 

ska kunna nå kunskapsmålen.  Ehh, och på olika nivåer, och då har man ju 

väldigt många olika individer att ta hänsyn till. Så då kan man ju också pla-

nera in, man måste ju ta med i beräkningen att några kommer vara snabbare 

med uppgifterna än andra. Och vad ska dom göra när dom är färdiga? Så kan 

man planera in lite uppgifter för dom, som då utvecklar deras förmågor. Och 

samtidigt så kanske jag har några elever som kommer ha väldigt jobbigt med 

dom hära uppgifterna. Och då man man ju planera, man kan ta bort lite upp-

gifter, man kan lägga in andra uppgifter istället. Ibland går jag inte alltid på 

den boken som jag har för alla elever, utan det kan finnas annat som passar 

bättre. Ehh, olika läromedel lägger ju upp det på olika sätt och det passar 

olika. Så då kan man ju byta ut en del av materialet”.  

 

Marie talar om att läromedlet hon använder stöttar henne i arbetet med att individanpassa 

uppgifterna då det erbjuder fem olika nivåer. Hon beskriver vidare att matematikboken är 

uppbyggd i tre nivåer varav eleverna oftast arbetar med två, antingen med nivå 1 och 2 eller 

med nivå 2 och 3, där 1 är en basnivå och 3 är en högre nivå. För de elever som aritmetiskt 

ligger lite nedanför steg 1 i boken finns det ett bas-material. Bas-materialet fångar upp metod 

och beräkning på en mer förenklad nivå. Läromedlet erbjuder även en femte nivå för de elever 

som behöver större utmaningar. Den femte nivån prövar problemlösningsförmågan och kom-

munikationsförmågan på ett mer komplext vis än vad nivå 3 gör. När jag frågar Marie om hon 

har elever som ligger på samtliga fem nivåer svarar hon att hennes elever ligger på fler nivåer 

än vad läromedlet erbjuder:  
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-Har du elever på alla dom här nivåerna? 

- ” ABSOLUT! Men nu har jag dessutom elever utöver dom här fem nivåerna. 

Så vi har plockat in läromedel som kommer ytterligare under bas-nivån. Så jag 

har ju elever som ligger på motsvarande 6-7 nivåer nu.” 

 

Samtliga tre lärare arbetar alltså på liknande vis men under observationerna blir det tydligt att 

elevgrupperna är olika. I samtliga av Annas tre klasser tycks det finnas fler elever som kräver 

individualisering av innehållet för att de behärskar baskunskaperna. Det tycks vara färre ele-

ver som är i matematiska svårigheter. Att Anna mest pratar om elever som behöver annat 

material på grund av att de behärskar den aritmetiska förmågan blir därför mer förståeligt. I 

både Lisas och Maries klasser verkar elevernas kunskapsnivåer vara mer utspridda, med både 

elever som ligger under bokens nivå 1 samt sådana som ligger över bokens nivå 3. Alla tre 

lärarnas svar på hur de individanpassar undervisningen överensstämde med vad som notera-

des vid observationstillfällena. 

 

3.3.2 Hur- aspekten  
Metodindividualisering 

Alla tre lärarna arbetar med metodindividualisering på liknande vis, där eleverna får arbeta 

enskilt, i par, i grupper och i helklass. Samtliga tre lärare arbetar även med att skriva på tavlan 

och gemensamt lösa uppgifter, låta eleverna läsa uppgifter högt och stötta förståelsen med 

hjälp av att rita figurer. Tillgången till datorer nämns även som en metod som kan stötta ele-

verna till att göra uppgifter som ligger på den individuella matematiska nivån. Lisa talar även 

om att hon brukar låta eleverna se filmer och att hon ibland läser en bok som involverar ma-

tematiskt tänkande. Observationerna har visat att arbetet med indelningar av eleverna sker i 

olika utsträckning, men att metoderna för hur innehållet förmedlas har många likheter.    

 

Under observationerna i Annas klassrum är det väldigt tydligt att eleverna stöttar varandra. De 

är placerade i par förutom några elever som sitter i en grupp. För det mesta sitter eleverna vid 

sina ordinarie platser under observationstillfällena. När eleverna går ut och sätter sig i hallen 

för att räkna har det varit för att de är klara med uppgifterna i matematikboken och har fått 

individanpassade uppgifter som de ska arbeta med, ofta i par. När de inte kan hjälpa varandra 

ber de läraren om hjälp. Anna arbetar med klassgenomgångar, ibland får elever som räcker 

upp handen svara och ibland väljer hon ut elever som inte har räckt upp handen. Vid en av 

observationerna får även en elev gå fram och visa uträkningen på tavlan, ett arbetssätt som 

även observeras i Maries klassrum. Under intervjun visar Anna ett grupparbete eleverna har 

arbetat med under matematiklektionerna där hon har valt ut vilka som ska samarbeta med 

varandra. Hon beskriver att hon sätter samman grupper eller par utifrån olika kriterier, ibland 

efter hur de sitter, ibland efter deras sociala förmåga och ibland efter den aritmetiska för-

mågan.   

 

I Lisas och Maries klassrum arbetar eleverna både enskilt, i par och i grupper. När vi pratar 

om grupper och olika placeringar tar Marie upp specialpedagogens arbete. Hon beskriver att 

specialpedagogen ibland tar med elever ut ur klassrummet och ibland arbetar med eleverna 
inne i klassrummet. På min fråga om vem som bestämmer om eleven ska gå ut med special-

pedagogen eller om specialpedagogen ska vara i klassrummet svarar Marie:  

 

”Jag tror att det är ett samspel mellan specialpedagogen och eleven och det 

har växlat lite. Specialpedagogen har gjort lite olika från gång till gång. Min 

erfarenhet är att när jag själv tar ut elever för att jobba i mindre grupper är 
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att dom vill följa med. Dom tycker att det är lyxigt att få komma med ut och få 

snabb hjälp, snabb feedback och se att man liksom producerar”. 

 

Både Lisa och Marie har stöd från specialpedagoger i arbetet men specialpedagogerna verkar 

bara stötta de elever som är i matematiska svårigheter. Marie berättar dock att hon ibland bru-

kar ta med elever ut, som är högpresterande och låta dem sitta i grupper och arbeta med 

henne, för att kunna utmanas och få möjlighet till att diskutera svårare uppgifter, ofta pro-

blemlösningsuppgifter. Anna saknar stöd från speciallärare då skolan inte har någon i dagslä-

get. Hon nämner dock att några elever skulle behöva sådan hjälp, eftersom de är i svårigheter. 

Sammanfattningsvis låter samtliga tre lärare eleverna arbeta både enskilt, i par, i grupper och i 

helklass. I samtliga klassrum får eleverna öva på att kommunicera med både skrift, tal och 

med hjälp av bilder. 

 

Hastighetsindividualisering 

Hastighetsindividualisering finns det få tecken på i datamaterialet. Det som går att redovisa är 

att under observationerna ser jag mallar i Lisas och Maries klassrum, där eleverna eller läraren 

kan skriva dagens mål, alltså hur många eller vilka uppgifter eleven ska hinna med under lekt-

ionen. Jag ser dock inte att detta stöd används under någon av observationerna. Lisa nämner 

arbetet med dessa mallar, hastighetscheman, under intervjun och förklarar att de är framtagna 

för elever som är i matematiska svårigheter eller av andra anledningar inte brukar hinna räkna 

i samma tempo som klasskamraterna. Både Lisa och Marie arbetar även med att skriva lekt-

ionens schema på tavlan, alltså att specificera vad eleverna ska arbeta med. Under några av 

observationerna har även en ungefärlig tid stått efter uppgifterna, alltså hur lång tid aktivite-

terna beräknas ta. Båda lärarna inleder varje lektion med att gå igenom vad lektionen kommer 

att innefatta för uppgifter. De flesta av Annas observerade lektioner har börjat med genom-

gång av uppgifter på tavlan och sedan får eleverna räkna självständigt. Vid en av observation-

erna började eleverna att räkna enskilt direkt utan någon genomgång. 

 

3.3.3 Ytterligare former av individualisering  
Miljöindividualisering 
Under observationerna i Annas klassrum sitter eleverna nästan alltid i klassrummet. Undantag 

är när de är i behov av andra uppgifter än bokens, och får anpassat material. I vissa fall går 

eleverna då ut med en kamrat som också ska arbeta med detta material. Under de observerade 

lektionerna handlar detta om material som är anpassat efter högre förmågor, för att vidareut-

veckla elevernas kunskaper. Ingen av Annas observerade lektioner har lett till att eleverna 

tappar lektionstid för att de ska sitta på olika ställen eller diskutera vem eller vilka de vill sitta 

med. Istället verkar eleverna veta att om inte uppgiften kräver att de samarbetar med någon 

annan än kamraten de sitter bredvid i klassrummet, sitter de kvar på sina platser. Eventuella 

byten sker utan att hela klassen störs. När eleverna inte kan hjälpa varandra går de fram till 

Anna, som sitter vid skrivbordet längst framme vid tavlan. De tar alltid med skrivhäftet och i 

vissa fall även boken. Om flera elever behöver hjälp samtidigt ställer de sig på kö och väntar 

på sin tur. Om kön blir för lång hör Anna efter med eleverna vilka uppgifter de behöver hjälp 

med, för att om möjligt kunna förklara för flera elever samtidigt. När samma uppgift åter-
kommer många gånger tar hon i vissa fall upp uppgiften i helklass. Under intervjun nämner 

Anna inte något om att eleverna brukar sitta på olika platser eller i olika rum, och observat-

ionerna stöder tolkningen att detta inte är en stor del av vardagen i hennes undervisningsgrup-

per. När eleverna pratar med varandra görs detta på en behaglig ljudnivå. Under observation-

erna är det bara ett fåtal gånger som Anna behöver påminna om ljudnivån. I klassrummet 

finns det tidigare gruppuppgifter på väggen, för den klassen som har klassrummet som ordina-

rie rum. De andra två klasserna har sina gruppuppgifter hängande ute i korridoren i anslutning 
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till deras klassrum. Klasserna byter alltså rum och inte läraren. I klassrummet har Anna de 

fem matematiska förmågorna upphängda och vid de sista observationstillfällena finns det 

även en färgglad mall av bråk på tavlan. 

 

Under intervjun beskriver Lisa klassrumsmiljön. Hon beskriver bland annat att vissa elever 

har hörselkåpor för att de inte ska bli störda av ljudnivån. Vad gäller ljudnivån och individan-

passningar beskriver Lisa arbetet enligt nedan:    

 

” En sak, en förmåga kan ju vara att jag måste individanpassa, ehhh, jag kan 

tillexempel se att vissa elever inte kan jobba tillsammans därför att, någon elev 

kanske pratar jätte-jättemycket och räknar samtidigt. Men resten av gruppen 

som kanske sitter runt en elev som pratar får nästan ingenting gjort för dom blir 

avbrutna hela tiden. Dom behöver liksom gå in i sin fokusbubbla och stanna där 

utan att någon annan kommer och stör hela tiden. Och då måste man ju åtgärda 

det, dom kan ju inte få sitta tillsammans och jobba då, ifall inte den elev som 

stör kan få insikt i vad, att den inte ska göra så. Då måste man ju flytta isär dom 

helt enkelt. Och såna anpassningar gör man ju hela tiden.” 

 

Lisa beskriver miljöindividualisering som en anpassning som görs hela tiden. Under observat-

ionerna sitter Lisas elever mer utspridda än Annas. De sitter i klassrummet, i mindre grupp-

rum, i korridoren utanför eller i ett större grupprum som är anslutet till klassrummet. Eleverna 

arbetar både enskilt, i par och i grupper. Det tar längre tid för eleverna att komma igång med 

arbetet eftersom det går åt tid till att bestämma vem som ska sitta var och med vem eller vilka.  

Under de observerade lektionerna, skriver hon eller eleverna en hjälplista på tavlan. När ele-

verna behöver hjälp skriver de upp sina namn och Lisa går runt och hjälper eleverna i tur och 

ordning. Mitt intryck är att när eleverna skrev hjälplistan var det för att de ansåg att de hade 

räckt upp handen eller bett om hjälp för länge. Trots att det under nästan samtliga observat-

ioner är två vuxna i klassrummet verkar eleverna ha svårt att vänta på hjälpen utan att börja 

prata eller vandra runt. Lisa påpekar flertalet gånger under observationerna att eleverna vand-

rar rut och- eller pratar med för hög ljudnivå.  

 

Även Marie låter dela upp eleverna i olika rum. Jag ser hörselkåpor även i hennes klassrum 

men ingen av eleverna använder dessa under de två observationstillfällena. Marie verkar 

också låta eleverna vara med och påverka var de ska sitta eller med vem men inte i lika stor 

utsträckning som Lisa. Tidsåtgången för förflyttning och för diskussion om var eller med vem 

eller vilka eleverna vill sitta med är inte lika stor som i Lisas klassrum. När eleverna behöver 

hjälp räcker de upp handen och läraren eller assistenten som är med i klassrummet går runt. 

När eleverna väntar tycks några glida iväg i andra tankar men de vandrar inte omkring eller 

pratar i lika stor utsträckning som i Lisas klassrum. Även Marie påminner eleverna om ljudni-

vån men bara en gång under de två observationerna.       

 

Analysen av individualiseringsformen, miljöindividualisering, visar att Lisa och Marie arbetar 

liknande och skiljer sig en del från Anna. Både Lisa och Marie har vagnar och förflyttar sig 

mellan klassrummen, eleverna byter alltså inte klassrum. Anna har ett klassrum och eleverna 

byter klassrum efter vilket ämne de ska ha. Samtliga tre lärare har under flera eller alla obser-

vationer haft stöd från en övrig vuxen i klassrummen. Lisas klassrum har haft både högre 

ljudnivåer och mer rörelse och hon verkar vara medveten om att detta kan störa vissa elever. 
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Materialindividualisering 

Material som är direkt kopplat till ämnet matematik  

Alla tre lärarna arbetar utifrån läromedlet skolorna har köpt in. Dock visar både observationer 

och intervjuer att ingen av de tre lärarna utgår enbart från böckerna. Samtliga tre lärare arbetar 

bland annat med kompletterande arbetsblad för att erbjuda eleverna uppgifter på andra nivåer 

än böckerna erbjuder. Alla tre lärarna visar eller berättar att de tar hjälp av andra matematik-

böcker för att eleverna ska få utmaningar som är anpassade efter behoven och den individu-

ella kunskapsnivån. Lisa arbetar även med att läsa böcker och se på filmer, som innebär att 

eleverna behöver öva problemlösning. Samtliga lärare använder även datorer som hjälpmedel. 

Exempelvis verkar alla använda sidan elevspel.se. Dock verkar Lisa och Marie använda dato-

rer i större utsträckning än Anna. Under observationerna är Lisas stödmaterial tydligast. Lisa 

har elever som har räknehäften med större rutnät och på Lisas vagn finns det väldigt mycket 

material som kan stötta eleverna i kunskapsutvecklingen.  

 

Övrigt material  

I både Lisas och Maries klassrum finns det hörselkåpor, men det är bara i Lisas klassrum jag 

ser elever som använder kåporna. I Lisas klassrum finns det elever som lyssnar på musik i 

hörlurar och det finns även tillgång till små skärmavdelare som jag dock bara ser användas 

vid de två provtillfällena. 

 

Värderingsindividualisering 

Samtliga tre lärare använder sig av bedömningsmatriser. Både Anna och Marie påpekar att det 

är viktigt att man vet vilka förmågor som ska bedömas innan eleverna exempelvis får ett prov. 

Lisa och Marie ger eleverna feedback genom att synliggöra vilka av de fem matematiska för-

mågorna eleverna har uppnått, där det står tydligt vilken förmåga de hanterar, eller inte. Både 

Lisa och Anna har givit exempel på hur ett prov kan vara utformat. Under en observation fick 

jag även närvara under Lisas provräkning. Anna synliggör vilka nivåer uppgifterna ligger på 

via ett system som visar hur många poäng eleven kan få exempelvis 2/0/0. Det står för två E 

poäng, noll C och noll A. Lisa har delat upp sitt prov efter olika poängskalor där några frågor 

är på en basnivå och kan ge ett poäng, några är på en ”mellan” nivå och kan ge två poäng och 

några är på en mer avancerad nivå och kan ge tre poäng. Hon förklarar för klassen att på de 

uppgifter som kan ge tre poäng krävs det tvåstegsuträkning och rätt svar för att få full poäng. 

Lisa har olika provversioner till eleverna där hon har anpassat proven för de elever som behö-

ver, de i matematiska svårigheter. Några elever får även specialpedagogens stöd under prov-

räkningen, andra får sitta i en mindre grupp med en assistent som stöd.  

 

Ansvarsindividualisering 

Varken Lisa eller Marie pratade om elevansvar under intervjuerna men observationerna visar 

att de arbetar med egenansvar under lektionerna. Anna tar upp elevernas eget ansvar under 

intervjun. Om hon märker att eleverna inte har förstått räkneområdet tar Anna fram extraupp-

gifter så eleverna får öva mer eller säga åt eleverna ska läsa förklaringsrutorna tillhörande 

kapitlet och sedan kolla om de förstår uppgifterna: ”Om du inte förstår rutorna, kom fram och 

fråga mig. Och då ska du förklara vad du inte förstår för mig”. Anna poängterar att hon tycker 

att det är viktigt att eleverna lär sig att sätta ord på sina kunskaper. 

 

Lisa har olika arbetsblad som ger eleverna möjlighet att öva mer på olika områden inför ett 

kommande prov. De har tidigare gått igenom vad som kan komma på provet och gjort en dia-

gnos för att testa vilka delar eleverna behöver öva mer på. Lisa har gett eleverna feedback 

vilka delar de individuellt ska prioritera och klassen har även gemensamt gått igenom några 



 

 

36 

uppgifter som fler elever behöver öva på. Vid en av observationerna ska eleverna arbeta med 

arbetsbladen. Lisa hänvisar då till att de ska välja ett arbetsblad som behandlar det område 

som eleverna hade missat vid diagnosen eller som de känner sig osäkra på.   

 

På Maries lektion blev uppmaningen om egenansvar tydligt när hon gick fram till en elev för 

att se hur eleven låg till. Hen hade inte räknat någonting under lektionen och räckte inte upp 

handen för att få hjälp. Marie gick fram till eleven och talade om att om man inte kan en upp-

gift så behöver man be om hjälp eller så kan man gå vidare och försöka räkna uppgiften efter. 

Det var dock oklart om eleven inte kunde räka ut talet eller om eleven bara inte orkade. Marie 

mötte med att om man inte arbetar på lektionen får man göra det som en hemläxa istället. 

 

Sammanfattning 

Redovisningen av individualiseringsformerna visar att samtliga nio individualiseringsformer 

används i klassrummen och att lärarna generellt arbetar med formerna på liknande vis men i 

olika utsträckning. Den form där arbetssätten uppvisat störst skillnader är miljöindividuali-

seringen, där Lisa och Marie arbetar på liknande vis medan Annas arbetssätt skiljer sig lite. 

Även individualiseringsformen hastighetsindividualisering visade att Lisa och Marie arbetade 

på liknande vis. Hastighetsindividualiseringen var dock den individualiseringsformen som det 

fanns minst underlag för att kunna redovisa. 
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4 DISKUSSION     
Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av studiens viktigaste resultat. Därefter re-

dovisas arbetets tillförlitlighet. Sedan presenteras den första forskningsfrågan följt av den 

andra forskningsfrågan. Datainsamlingen ledde även till rubriken Synen på matematik- verk-

lighetsförankring, som egentligen ligger utanför studiens syfte att undersöka. Slutligen redo-

visas förslag till vidare forskning.  

4.1 Sammanfattning av resultaten 

Syftet med studien var att undersöka hur lärarna arbetar med att synliggöra elevernas matema-

tikkunskaper och sedan se hur de använder detta till att individanpassa undervisningen. 

Undersökningen riktades in på frågorna vilka och hur. Utifrån intervjuerna och observationer-

na av de tre lärarnas arbete med individanpassningar har jag inte har kunnat dra några tydliga 

slutsatser kring hur arbetet med individanpassningar bör utföras. Lärarna i studien arbetar 

mestadels på liknande vis men yttre faktorer så som stöd från speciallärare och tillgång till 

olika läromedel verkar påverka anpassningarna. Många olika faktorer tycks alltså ha en bety-

dande roll i arbetet med att anpassa undervisningen. I lärarens arbete med att stötta elevernas 

individuella förutsättningar och hantera elevernas olikheter tycks läraren behöva skapa olika 

strategier som ska kunna stötta arbetet. Ett resultat av studien är att lärarna har en stor variat-

ion i sina undervisningsmetoder. Olika metoder tycks på olika vis främja utvecklingen av ele-

vernas aritmetiska förmågor. Att använda en variation av strategier och undervisningsmetoder 

tycks stötta lärarna i arbetet med att individanpassa undervisningen. Studien har visat att lä-

rarna hämtar material från fler källor än skolans utvalda läromedel. Alla tre beskriver det 

kompletterande materialet som givande för att fånga upp lärobokens eventuella luckor samt 

för att sträva efter en medvetenhet om att ämnet matematik inte bara är att räkna i en bok i 

skolan utan att det har en direkt påverkan för elevernas levnadsvillkor i samhället. För de två 

skolorna som är med i studien verkar det komplexa arbetet med individanpassningar påverkas 

av hur lärarna arbetar med att differentiera undervisningen, skolors - och gruppers olika förut-

sättningar, tillgång till material, elevers olikheter och klassrummens miljö.  

4.2 Tillförlitlighet 

Syftet med studien var att undersöka hur de tre lärarna arbetar med att synliggöra elevernas 

matematikkunskaper och vilka individanpassningar som görs. 

 

Intervjuerna utgick från bestämda intervjufrågor och lärarna fick tillgång till huvudfrågorna 

innan intervjun för att kunna förbereda sig. Intervjuguiden var tänkt att stötta mig för att inte 

missa viktiga delar som kunde hjälpa att besvara forskningsfrågorna. Att intervjun valdes att 

vara semistrukturerad ledde till att lärarna även kunde få olika följdfrågor. Intervjuerna har 

alltså inte varit låsta till frågorna. Johansson och Svedner (2010) beskriver att den kvalitativa 

intervjumetodens mål är att uppnå nyanserade beskrivningar. Intervjuaren behöver därför 

lyssna till vad som sägs även mellan raderna. Detta kan dock ha påverkat reliabiliteten då re-

sultatet inte nödvändigtvis hade blivit samma om följdfrågor hade undvikits. En intervju där 

frågorna kan tolkas olika, där bland annat tidigare erfarenheter och värderingar kan påverka 

svaren beskrivs ha låg grad av strukturering (Olsson och Sörensen, 2011). Intervjuguiden har 

lästs av både handledaren och av en oberoende lärare som inte har medverkat i studien. Detta 

för att frågorna inte skulle kunna uppfattas på olika vis och för att få feedback på om jag hade 

missat frågor som skulle kunna stötta arbetet med att få svar på forskningsfrågorna. Detta 

ledde till vissa ändringar för att validiteten skulle bli högre. Jag skulle därför säga att validite-

ten är högre än reliabiliteten. Men även validiteten skulle kunna varit högre om fler hade läst 
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frågorna och även om frågorna hade testats, eventuellt skriftligt, på oberoende testpersoner 

innan intervjuerna. 

 

Observationerna skulle bidra till ett tydligare inifrånperspektiv. Innan observationerna utför-

des bestämdes vad som skulle observeras med huvudfrågorna:  

 Vad ska observeras? 

 Hur ska observationerna registreras? 

 Hur ska observatören förhålla sig vid observationstillfället? 
   (Olsson och Sörensen, 2011, s. 140) 

Punkterna har medfört en högre reliabilitet då studien utan punkterna antagligen hade lett till 

större spridning av resultatet. Reliabiliteten påverkas dock av att klassrummet är en dynamisk 

miljö och andra yttre faktorer kan ha påverkat resultatet. Punkterna har dock bidragit till arbe-

tets titel, om att lärmiljön är dynamisk då individer- grupper och olika lektioner inte alltid 

visar på samma resultat.  

 

Allt material har samlats in på samma sätt och analyserats med hjälp av samma metoder och 

resultaten täcker det område som avsågs att undersökas. Både intervjuerna och observationer-

na har även haft samma grunder för att kunna besvara forskningsfrågorna. 

4.3 Teoretisk tolkning 

4.3.1 Elevers kunskaper- synligt lärande 
Vilka metoder använder lärarna för att synliggöra elevernas kunskaper i ämnet matematik? 

Undersökningen har visat att samtliga av de tre medverkande lärarna använder sig av tester så 

som diagnoser, men även av vardagliga samtal och observationer för att synliggöra elevernas 

matematikkunskaper. Detta ligger sedan till grund för hur lärarna planerar undervisningen och 

vilka övningar och material eleverna får tillgång till för att vidareutvecklas och klara skolans 

kunskapsmål. Detta arbete kan kopplas ihop med studiens teoretiska ramverk, det sociokultu-

rella perspektivet med inriktning på Vygotskijs proximala utvecklingszon, eftersom teorin 

riktar in sig på att synliggöra kunskapsnivåer för att kunna stötta en vidareutveckling (Mar-

ginson & Dang, 2017). Arbetet med att synliggöra elevernas kunskaper inom ämnet handlar 

därför mycket om att kontinuerligt utvärdera och bedöma eleverna för att kunna anpassa 

undervisningen på individ- och gruppnivå, vilket överensstämmer med vad Boo (2014) fram-

håller som väsentligt. 

 

Att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov kan underlättas om läraren arbetar 

med kontinuerliga bedömningar. Lärarna behöver arbeta med att uppnå god kännedom om 

elevernas styrkor och svagheter och deras kunskapsnivåer. Kartläggningen av elevernas kun-

skaper och utveckling kan bland annat göras med tester och vardagliga observationer. Det är 

dock viktigt att dokumentera kunskaperna på flera sätt för att få en mer rättvis bild (Mellroth, 

2018). Samtliga studiens lärare arbetar med diagnoser, prov, vardagliga samtal och observat-

ioner för att få kännedom om elevernas kunskaper och progression. Arbetet med diagnoser 

tycks dock göras lite olika. Anna beskriver att diagnoserna ska synliggöra kunskapsluckor 

men att diagnoserna inte görs i direkt anslutning till avsnittet eftersom hon anser att elever då 

kan lösa uppgifter men att de eventuellt ändå kan sakna de kunskaper som krävs, eftersom 

kunskaperna inte är förankrade. Lisa använder diagnoserna för att eleverna ska bli medvetna 

om vad de behöver öva på inför kommande prov. Diagnoserna ligger då även till grund för 

vilka extrauppgifter eleverna blir erbjudna för att utveckla sina kunskaper. Lisa gör diagno-

serna i direkt anslutning till arbetsområdet. Marie beskriver att hon använder diagnoserna som 

underlag för att se vilka kunskapsluckor eleverna har där diagnoserna inte bara ligger som 

grund för kommande prov utan även för kommande arbetsområde. Detta då hon kollar efter 
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svagheter och styrkor på diagnoserna innan hon lägger upp planeringen inför kommande ar-

betsområde. Samtliga av de tre lärarna arbetar alltså i enlighet med den första av punkterna 

som Boo (2014) menar kännetecknar effektiv differentierad undervisning då de utvärderar och 

bedömer elevernas framsteg genom en mångfald av tillvägagångssätt. 

 

4.3.2 Olika klassrum och individualiseringsformer 
Hur individanpassar lärarna matematikundervisningen? 

Vygotskij ser språkliga verktyg som centrala för kunskapsutvecklingen (Marginson & Dang, 

2017). I synliggörandet av hur lärarna individanpassar undervisningen där bland annat språk-

liga verktyg så som tal, bilder skrift och datorer tycks användas, har Vintereks (2006) nio 

olika individualiseringsformer varit en viktig del för analysen och studiens redovisade utfall. 

Studien visar att samtliga nio individualiseringsformer tycks användas i klassrummen men i 

olika grad. Individanpassning handlar om att både anpassa sig efter gruppen och den enskilda 

elevens behov och kan ske på många olika sätt (Boo, 2014; Vinterek, 2006). Analysen har 

visat att miljöindividualiseringen har varit den punkt där klassrummen har skilt sig mest mel-

lan arbetssätten, medan hastighets- och värderingsindividualiseringen är de former som inte 

har kunnat dokumenteras i lika stor grad genom analysen av intervjuerna och observationerna. 

 

Klassrummen tycks skilja sig åt vad gäller elevernas behov av individanpassningar. I skola A 

där Anna arbetar verkar det finnas färre elever som behöver anpassningar för att de saknar de 

aritmetiska förmågorna som krävs för att klara betyget E. I skola A verkar Anna istället be-

höva arbeta mer med anpassningar för de elever som behöver mer utmaningar. Anna nämner 

dock avsaknaden av en speciallärare för de elever som behöver extra stöd för att uppnå målen. 

Att Anna själv nämner att hon tycker att det är roligare att arbeta med individanpassningar för 

de elever som är högpresterande kan eventuellt kopplas ihop med att hon har flertalet elever 

som tycks behöva sådant stöd. Vad gäller arbetsmiljön så skiljer sig klassrummen också åt, 

vilket har synliggjorts med hjälp av observationerna. Arbetsmiljön är viktig för elevernas lä-

rande och denna form av individualisering handlar om hur lokalerna är utformade samt ljud-

nivåer och rörelser i lokalerna (Vinterek, 2006). Annas klassrum skiljer sig från de övriga två 

i hur eleverna arbetar, då nästan samtliga elever under samtliga observationer har suttit i par 

inne i klassrummet. Inga vidare diskussioner eller frågor har uppstått om var eleverna ska sitta 

eller med vem. Detta kan även ha bidragit till att klassrummet har känts lugnt, då eleverna inte 

verkar stressade över var de ska sitta eller vem de ska sitta bredvid. Marie delar upp eleverna i 

grupper och eleverna sitter både i grupprum utanför klassrummet samt i klassrummet. Detta 

upplevs dock inte som att det stör eleverna då Marie verkar bestämma vilka som ska gå ut och 

var de ska sitta. I Lisas klassrum känns det dock rörigare och Lisa får även påminna eleverna 

om arbetsron fler gånger än de andra två lärarna. Lisas elever verkar i högre grad få vara med 

och påverka var de ska sitta och även vem de ska arbeta med, vilket drabbar arbetstiden och 

även verkar påverka arbetsron. Vilka individualiseringsmiljöer som anses som ”rätt” eller 

”bäst” går inte att säga då elever och grupper är olika och har olika behov (Skolverket, 2003). 

Datamaterialet ger heller inte tillräckligt underlag för att diskutera varför Lisas klassrum 

känns rörigare än de övriga två lärarnas. 

4.3.3 Synen på matematik- verklighetsförankring 
Många tycks idag ha svårigheter med att se matematiken som relevant på individnivå. Det 

verkar även finnas svårigheter med att koppla skolämnet matematik till framtida karriärmöj-

ligheter (Niss, 2003). Matematiken ska bidra till elevernas självförtroende och deras syn på 

matematikens nödvändighet kommer påverka deras framtida deltagande i samhället. God 

aritmetisk förmåga behövs för att eleverna ska kunna lösa vardagsproblem, förstå information 
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som finns tillgänglig i samhället och kunna fungera som medborgare (Skolverket, 2003). En-

ligt Hattie (2012) är lärarens övertygelser och engagemang den största påverkande kraften 

som bidrar till elevernas skolframgångar. De tre medverkande lärarna uttrycker alla en syn på 

matematikämnet som mer än bara ett skolämne och framhåller att matematiken i stor ut-

sträckning påverkar elevernas vardag. Detta framkommer både under intervjuerna och obser-

vationerna. Samtliga tre lärarna arbetar med att komplettera matematikboken med andra upp-

gifter, detta görs bland annat för att elever ska kunna nå djupare och bredare kunskaper.  

 

Vinterek (2006) visar vikten av att läraren har breda kunskaper om vilka metoder och material 

som kan användas för att bidra till elevernas kunskapsutveckling. I arbetet med att stötta ele-

vernas matematiska förståelse är det viktigt att läraren använder korrekta matematiska termer 

(Sterner & Lundberg, 2002). Enligt Vygotskij är språket ett viktigt redskap i kunskapsutveckl-

ingen då han hävdar att språket påverkar barnets utveckling. Där det sociala samspelet ligger 

till grund för elevernas tankestrukturer och begreppsförmågor (Sterner & Lundberg, 2002). 

Två av de tre lärarna är väldigt noggranna med användningen av matematiska begrepp och 

under observationerna har jag flertalet gånger sett hur de har uppmuntrat eleverna till att an-

vända termerna rätt. Den tredje läraren använder inte matematisk terminologi i samma ut-

sträckning. Denna lärare har inte arbetat som lärare lika länge, har inte lärarlegitimation och 

saknar högre akademisk utbildning inom ämnet matematik. Huruvida detta påverkar lärarens 

val av termer kan emellertid denna studie inte ge några belägg för. Hon är dock den enda av 

lärarna som nämner att hon använder skönlitterära böcker och filmer för att arbeta med ämnet 

matematik. Att arbeta med redskap som handlar om matematik på det viset är något som 

Firdaus et al. (2017) har lyft fram som positivt för att stötta elevernas utveckling av läsuppgif-

ter.  

 

Förståelsen för matematiska begrepp, speciellt vad gäller läsuppgifter, är något som samtliga 

av de tre lärarna lyfter fram som en av de största utmaningarna i undervisningen. Alla tre lä-

rarna nämner läsuppgifter, problemlösningsuppgifter, som uppgifter som eleverna behöver 

öva mer på. De gör även kopplingar mellan svårigheterna med matematiken och elevernas 

läsförståelse samt förståelsen för matematiska begrepp. Detta är i överensstämmelse med tidi-

gare forskning som visat att många elever, och då speciellt elever i lässvårigheter, tycks ha 

problem med att skilja mellan matematiska termer och vardagliga ord då innebörderna kan 

skilja sig åt (Sterner & Lundberg, 2002). Samtliga tre lärare i studien poängterar att det är 

viktigt att eleverna ska kunna se sambandet mellan undervisningen och vardagslivet. I arbetet 

med att få denna medvetenhet använder sig lärarna av uppgifter som kan kopplas ihop med 

vardagliga händelser. Detta arbete verkar ofta göras utanför den ordinarie matematikboken. 

Att svenska matematiklärare anser att det är viktigt att eleverna kan se sambandet mellan ma-

tematikundervisningen och vardagslivet stämmer överens med tidigare forskning kring ämnet 

(Knutsson, Hemmi, Bergwall & Ryve, 2013). Knutsson et al. (2013) visar även att sådana 

uppgifter ofta inte finns med i matematikboken utan att det är uppgifter som lärarna arbetar 

med utanför matematikboken. Uppgifterna fokuserar inte på att fördjupa kunskaperna om 

metamatiska begrepp eller räknesätt, utan på att få eleverna att förstå att matematik är nöd-

vändig för att klara av vardagslivet (Knutsson et al., 2013).   

4.4 Förslag till vidare forskning/ praktisk tillämpning 

Klassrummet är en dynamisk miljö där oförutsägbara händelser ofta sker, vilket medför att 

läraren behöver ha goda relationer till eleverna och kunna möta dem både som individer och 

som grupp. Lärarens arbete med att individanpassa undervisningen kan påverka elevernas 

kunskapsutveckling och goda relationer med eleverna kan främja detta arbete (Boo, 2014). 

Att skapa goda relationer och arbeta med att anpassa undervisningen efter elevers och grup-
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pers olika behov är tidskrävande. I inledningen redovisades resultat från TIMSS rapport där 

det framkom att 70 procent av de medverkande lärarna som undervisar i årskurs 4 anser att de 

behöver mer tid till att förbereda lektioner och även mer tid till att hjälpa eleverna. I arbetet 

med att stötta eleverna till måluppfyllelse lyfts tid fram som ett dilemma även av Gersten et 

al. (2009), där även arbetet med att synliggöra och kartlägga elevernas kunskaper nämns som 

en viktig del för att kunna stötta eleverna till måluppfyllelse. 

 

Vid mina observationer och intervjuer har jag tagit del av hur lärarna arbetar med att synlig-

göra elevernas kunskaper och hur de arbetar för att stötta samtliga elever till måluppfyllelse. 

Alla tre lärarna har någon gång under observationerna eller intervjuerna visat att de inte alltid 

hinner, att tiden inte räcker till. Trots detta verkar alla lärarna arbeta mycket utanför skolans 

läromedel för att de vill att eleverna ska få utmaningar som är anpassade efter behoven. För 

mig har studien bidragit till en kunskapsbank som jag kommer ta med mig i min framtida yr-

kesroll. Jag är tacksam att samtliga tre lärare har låtit mig få ta del av både metoder och red-

skap som jag kommer kunna använda mig av i mitt framtida klassrum. Jag hoppas att jag med 

denna studie har kunnat förmedla metoder och redskap som även andra blivande eller aktiva 

lärare känner att de kan ha hjälp av. Vidare hade jag gärna breddat bilden av arbetet med indi-

vidanpassning genom att ha med fler lärare i undersökningen, gärna från olika kommuner i 

Sverige, samt genom att koppla undersökningen till ett elevperspektiv. Om arbetet hade redo-

visat både ett lärar- och elevperspektiv hade de olika perspektiven kunnat jämföras mot 

varandra. Från ett lärarperspektiv skulle jag se det som intressant och nödvändigt då elevernas 

uppfattningar om ämnet och huruvida de får stöd kan påverka attityder till ämnet och då även 

påverka kunskapsutvecklingen.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Informationsbrev till lärare  

Hej (Namn),  

Jag heter Jessica Wieveg och läser sista terminen på grundlärarprogrammet årskurs 4-6, på 

Högskolan i Gävle. Jag undrar om du vill medverka i mitt examensarbete för att hjälpa mig att 

ta reda på vilka metoder man kan använda för att synliggöra elevers matematikkunskaper, 

samt hur man kan använda den utvärderingen för att individanpassa undervisningen.  

För att kunna genomföra min studie och ta reda på hur lärare arbetar med att synliggöra ele-

vernas matematikkunskaper och sedan arbetar med individanpassningar avser jag att: 

- Intervjua två lärare som undervisar i samma årskurs i olika kommuner.  

- Ta del av lärarnas planeringar, metoder och verktyg som stöttar arbetet med att synlig-

göra kunskaper och individanpassa undervisningen. 

- Utföra minst två observationer i lärarnas undervisningsklasser.  

Intervjun är beräknad att vara högst en timme. Den kommer att spelas in och meningsbärande 

moment och beskrivningar kommer i efterhand att letas fram och skrivas ut. Innan intervjun 

kommer du få ta del av huvudfrågorna så du kan förbereda, om du vill. Jag är även tacksam 

om du vill dela med dig av dina planeringar och verktyg som du använder dig av i undervis-
ningen.  

Observationerna kommer fokusera på att studera vilka metoder du använder för att synliggöra 

elevernas matematikkunskaper och vilka metoder och verktyg du använder för att individan-

passa undervisningen. Anteckningar kommer att föras och sedan kommer dessa att kategorise-

ras efter de mönster som uppstår.  

För att bibehålla anonymiteten kommer du och skolan att få ett alias. Du kommer att få till-

gång till mitt arbete och har rätt att ha åsikter om de delar som du medverkar i. Du har rätt att 

när som helst avbryta din medverkan utan att behöva ge en förklaring. Efter att examensar-

betet har godkänts kommer allt undersökningsmaterial att lämnas in till Akademin för Teknik 

och Miljö, avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, på Högskolan i Gävle, 

för att arkiveras. När arbetet är färdigställt kommer det att publiceras på internet via databasen 

DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. Anonymiteten innebär att varken du eller skolan 

kommer att kunna identifieras.  

Jag hoppas att du kan tänka dig att medverka i mitt examensarbete. Jag uppskattar om du sva-

rar innan den xxxx, så att jag annars kan gå vidare med min förfrågning. Vid frågor eller fun-

deringar är du välkommen att kontakta mig.  

 

Med vänliga hälsningar  

Jessica Wieveg 

Mail:   ofk15jwg@student.hig.se   

  wieveg@hotmail.com 

Telefonnummer: 073 xxx xx xx 

Handledare:    Olov Viirman     

Mail:  olov.Viirman@hig.se 

mailto:ofk15jwg@student.hig.se
mailto:olov.Viirman@hig.se
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Bilaga 2: Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av dokumentet Informationsbrevet till lärare och samtycker till att medverka 

i studien som genomförs av Jessica Wieveg. Studien ska undersöka hur två oberoende lärare i 

olika kommuner arbetar med att synliggöra elevers matematikkunskaper och sedan använder 

dessa kunskaper till att individanpassa undervisningen. Jag har fått information om att studien 

är frivillig, att jag kommer kunna läsa och godkänna de delar som jag medverkar i och att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande. Jag har även informerats om att studien innebär att 

jag kommer att bli intervjuad och att intervjun kommer att spelas in. Jag har också tagit del av 

att klassrumsobservationer kommer att utföras med ett lärarperspektiv i fokus. Samtliga upp-

gifter kommer att behandlas så att min och skolans anonymitet skyddas. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas till det angivna examensarbetet och jag är medveten 

om att examensarbetets slutgiltiga version kommer att vara offentlig.  

 

 

 

 

Ort och Datum  

________________________________ 

 

Respondent underskrift    Respondent namnförtydligande 

________________________________  ________________________________

  

 

Student underskrift   Studentens namnförtydligande 

________________________________  ________________________________ 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

-Berätta om din utbildning.    

 -Hur länge har du arbetat som lärare?   

 -Hur länge har du undervisat i ämnet matematik?  

 -Har du lärarlegitimation? 

-Hur skulle du beskriva ämnet matematik? 
-Hur planerar du din matematikundervisning?    

  -Planering inför ett matematikområde?              

 - Planering inför en matematiklektion?  

-Vad är målet med din undervisning?    
 -Hur synliggör du målet/ målen för eleverna  

 -Vad vill du att eleverna ska uppnå?  

-Vad styr ditt val av innehåll i undervisningen?    

 -Varför väljer du dessa uppgifter?  

- Vilka metoder använder du för att synliggöra elevernas matematikkunskaper? 

 -Verktyg, modeller etc…  

-Hur använder du synliggörandet för att individanpassa undervisningen? 

 -Verktyg, modeller etc…    

-Hur använder du dig av utvärderingen av elevernas matematikkunskaper inför kom-

mande planering? 

- Vilka elever får individanpassat material/ undervisning? 

- Vad styr ditt val av arbetsmetoder?    
 -Varför väljer du dessa metoder? 


