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Abstract 
 
By: Emil Koplimaa, Spring term of 2015. Indivdualized mathematics teaching – a qualitive study about 

teachers work with personalization relative to high-performing students. Teacher education. University 

College Södertörn 

 

Supervisor: Natalia Karlsson 

 

The purspose of this study is to investigate how teachers are working to individualize mathemathics 

education relative to high-performing students and how they define the therm individualization. 

According to the Swedish curriculum the teaching process should be based on the students prevoius 

knowledge and experiences. The teachers should in their preperation take every student in to 

consideration. To be able to investigate these subjets I prepared following questions: 

 

What does the concept of individualization in mathematics mean for the teachers? 

 

What does it mean to work with an individualized mathematics teaching? 

 

How does teachers individualizes teaching mathematics relative to high performing students? 

 

This study is based on a qualitative method with both interviews and observations. The theoratical 

approaches I have used refers to the term invidualization and how to implement an idvidualized 

education in matematics to stimulate high-performing students. The results of the study shows that 

invidualization is a complex concept and for the teachers it is about finding out the students level of 

development to be able to give them tasks at a level which is challenging. The high-performing student 

either gets more advanced tasks or get paired up with other high-performing students where they get to 

solve problems at a level which is challenging. 

 

Keywords: Indivdualization, matchematics teaching, high-performing students 

Nyckelord: Individualisering, Matematikundervisning, Högpresterande elever   
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1. Inledning 

 

Nationellt centrum för matematikutbildning (2014) menar att elever är olika. Eleverna har olika 

intressen, erfarenheter, behov och förutsättningar. Självfallet måste dessa olikheter hanteras på något 

sätt och under lång tid har det diskuterats hur. Det som står klart är att undervisningen måste utformas 

med hänsyn till barns olikheter och till det de har gemensamt. Här syftar NCM till kursplaner och 

betygskriterier (NCM 2014, s. 94).  

 

Mina tankar kring barnens olikheter och individuella färdigheter leder till tankar kring hur komplext det 

kan vara att undervisa en grupp med barn. Hur organiseras och planeras undervisningen för att stimulera 

barnen utifrån deras erfarenheter och tankar. Individualiseringsbegreppet kommer in i bilden och bildar 

ramen för mitt självständiga arbete. Vilka teorier finns kring individuellt anpassad undervisning och 

vilka undervisningsmetoder kan skapa en stimulerande lärandemiljö som ger eleverna möjlighet att 

utvecklas maximalt efter sin egen förmåga.  

 

Den matematikundervisning jag själv fick under min skolgång präglades av att räkna uppgifter i ett 

läromedel. Det ledde till att jag såg svårigheter med att koppla det jag gjorde till en användning i 

samhället. Jag kände helt enkelt inte att undervisningen i matematik var meningsfull och det är något jag 

i min framtida roll som lärare vill undvika.  
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2. Bakgrund  

 
Statsminister Stefan Löwén, Helene Hellemark Knutsson minister för högre utbildning och forskning 

och utbildningsminister Gustaf Fridolin publicerade en artikel på DN debatt 2015-03-29. I artikeln 

menar de att det är i skolan som vi lägger grunden för resten av våra liv och att en dålig skolgång kan få 

stora konsekvenser för såväl individen som samhället. De menar att en skola där elever tillåts hamna 

efter och slås ut kommer att påverka samhället. Till följd av det menar de att en skola som ser till alla 

elevers varierande behov kommer att bygga en stark nation gällande kunskap. Det framkommer att det 

grundläggande för en bra skola är lärarna och att det är i mötet mellan elever och lärare som kunskaper 

utvecklas. Utifrån detta presenteras en satsning som regeringen ligger bakom där fler lärare ska anställas 

på lågstadiet så att tid frigörs och att klasserna kan bli mindre. Det betonas att detta skulle innebära att 

fler elever får det stöd de behöver i tid, något som anses vara ett viktigt steg mot en skola som är mer 

likvärdig (Löwén, Hellemark Knutsson & Fridolin 2015).   

 

I Lgr 11 – läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet förklaras det att varje skolform 

ska vara likvärdig. Med begreppet likvärdig menas inte att all undervisning ska genomföras på samma 

sätt. Skolorna ska ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov som finns hos eleverna. Eftersom 

utformningen av undervisningen ska ta hänsyn till elevernas skiftande förutsättningar och behov, kan 

undervisningen aldrig formas lika för alla (Skolverket 2011: 8) 

 

I skolverkets rapport En skola för alla (2000) diskuteras detta ytterligare: 

 
Varje människa är unik. Därför ska undervisningen anpassas till varje enskild elevs behov. Ingen ska behöva 

känna sig misslyckad utan alla har rätt att lämna skolan med rak rygg, trygga i sig själva som individer och i 

vetskapen om att de har en bra kunskapsgrund att stå på. (s. 25) 

 

Skolverket förtydligar detta mer ingående i rapporten där det förklaras att undervisningens struktur och 

form, samt vilken nivå som den befinner sig på måste utgå från den enskilde individen (Skolverket 

2000: 32). Begreppet unik och att undervisningen ska anpassas utifrån den enskilda individens behov är 

något som jag har resonerat kring. Under min utbildningsgång har detta varit ett frekvent tema under 

diskussioner. Trots att det framkommer tydligt i läroplanen som ett krav på läraren för utformningen av 

undervisningen, har jag under min tid i verksamheten och i kontakt med lärare upplevt att det finns en 

gråzon kring fenomenet. Enligt min mening är begreppet en skola för alla svårt att definiera. Jag anser 
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att det syftar till att i skolan ska alla elever oavsett bakgrund eller förutsättning ges en undervisning som 

är anpassad efter deras behov. Utifrån det blir kravet på undervisningen att den ska individualiseras, 

oavsett om eleven i fråga visar goda kunskaper eller svårigheter. Skolverket (2012) presenterar i 

rapporten Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen att samtliga elevers behov ska 

uppmärksammas i undervisningen. Eleverna ska ges möjligheten att utifrån sina förutsättningar nå så 

långt som möjligt. Det framhävs att det även gäller de elever som enkelt når kunskapskraven som finns 

förtydligade i läroplanen ska få stimulans och vägledning för att nå längre i sitt lärande. I rapporten 

framkommer det att under det senaste decenniet så har resultatkurvan visat på nedgångar för de 

högpresterande eleverna (s. 12, 23).  

 

Skolinspektionen släppte 2009 en rapport där man har kvalitetsgranskat matematikundervisningen. 

Utgångspunkterna för granskningen var att se om undervisningen utgår från läroplanen och de mål som 

anges där, samt att klargöra att undervisningen bedrivs av behöriga lärare (s. 8). I rapporten fastställs det 

att lärarna ska organisera undervisningen utvecklas efter sina förutsättningar och att de stimuleras att 

använda och utveckla hela in förmåga. För att kunna göra det framkommer det att i 

matematikundervisningen krävs en balans mellan olika moment, till exempel problemlösande aktiviteter 

och kunskaper om matematiska begrepp. Det är något som ska gälla alla elever, de som är i behov av 

särskilt stöd och de som är i behov av extra utmaningar. Resultatet av granskningen visar att den 

vanligaste formen för matematikundervisning är enskilt arbete alternativt arbete i liten grupp. Där 

eleverna efter givna regler ska räkna ett antal uppgifter (s. 16-17).  

 

Skolinspektionen (2009) fastställer i sin slutsats att det finns en del exempel på god undervisning, men 

de menar att det inte räcker. Utbildningen i landet ska vara likvärdig och alla har rätt till en god 

undervisning i matematik. De fastställer att eleverna måste erbjudas aktiviteter som engagerar dem och 

som går utöver att bara räkna i boken enligt givna regler (s. 21-22). 

 

Utifrån dessa rapporter utformar jag min studie. Eleverna har rätt till en individuellt anpassad 

undervisning där de ska ges möjligheten att nå sin fulla potential. Skolverkets rapport visar att resultaten 

för de högpresterande eleverna har gått ned. Jag vill i min studie undersöka vad lärare anser om en 

individuellt anpassad undervisning i matematik samt hur de arbetar för att fortsatt stimulera de 

högpresterande eleverna. Högpresterande elever är ett begrepp som kan ses som svårdefinierat, för mig 

innebär det de elever som visar god förmåga att förstå och förklara matematiken som genomförs i 

klassrummet och att de ligger långt fram i sin kunskapsbildning utifrån de krav som ställs från lärarens 

tolkning av kursplanen.  I Skolverkets rapport (2012) presenterar de ett antal kännetecken för 
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högpresterande elever som de menar är icke-kognitiva, de lyfter upp exempel som attityder och elevers 

beteenden. Att eleverna visar motivation och att de tror på sin egen förmåga. Dessa egenskaper menar 

man ofta sammanfaller med prestationer på hög nivå (s. 7).  

 

2.1 Syfte  
 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare uppfattar begreppet individualisering inom 

matematikämnet samt hur lärare uppfattar och beskriver sitt arbete med individualisering i förhållande 

till högpresterande elever i årskurs 1-3.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

Vad innebär begreppet individualisering inom ämnet matematik för berörda lärare? 

 

Vad innebär det att arbeta med en individualiserad matematikundervisning? 

 

Hur individualiserar lärarna matematikundervisningen för högpresterande elever? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 
I det här avsnittet kommer jag redogöra för och presentera teorier kring individualisering. Dessa teorier 

är valda för att de ska hjälpa mig att problematisera individualiseringsbegreppet inom en 

undervisningspraktik i förhållande till högpresterande elever.  

 

3.1 Synen på individualisering i Sverige 
 

Individualiseringsbegreppet är i min mening ett svårtolkat begrepp. I nationalencyklopedin beskrivs det 

som ”Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplan till den 

enskilda elevens förutsättningar behov och intressen” (NE.se). Monika Vinterek, professor vid 

Högskolan i Dalarna (2007) menar att strävan mot att individualisera har i den pedagogiska 

verksamheten sett olika ut över tid. Hon säger att under 1960- och 1970 tal har tilltron till 

självinstruerande läromedel stått i fokus medan på 1980-talet så fokuserades det på tema och 

projektarbeten. Från 1990-talet och framåt menar hon att stora delar av undervisningen har fokuserat 

kring individuellt arbete och då har tiden till de gemensamma genomgångarna minskat, eget arbete där 

eleverna arbetar enskilt med text och siffror har blivit det vanligaste sättet att anpassa undervisningen till 

den enskilde eleven. Hon framhåller att trots att vi vet om att eleverna lär på olika sätt och behöver olika 

undervisning så har skolans metodarsenal krympts. Hon menar på att innehållet i undervisningen och 

dess strukturer och utformning är viktiga komponenter för elevers positiva kunskapsutveckling. Med 

rådande form av enskilt arbete innebär det i praktiken att eleverna inte kommer i kontakt med lärarens 

direkta undervisning. Vinterek säger att det finns samband mellan en hög grad av enskilt arbete och 

sämre studieresultat. I sin tolkning av begreppet och hur det används i en läroplanskontext menar hon att 

individualisering handlar om metoder. Dessa olika metoder och sätt att agera används för att nå 

bestämda mål i första hand ämneskunskaper (s.10,11, 51).  

 

Den matematikundervisning som idag präglar skolan menar Vinterek (2007) är att det genomförs en 

gemensam genomgång där eleverna sedan arbetar enskilt med samma uppgifter och i sin egen takt. Just 

den typen av individualiseringsmetod är den vanligaste, en hastighetsindividualisering. Den 

hastighetsindividualisering som bedrivs verkar inte heller påverka elevernas resultat i positivt riktning 

(s. 68, 74, 83). Eva Petterson (2011) förklarar i sin avhandling studiesituationen för elever med särskilda 
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matematiska förmågor att denna typ av enskilt arbete ger elever med särskild förmåga få utmaningar och 

att de då tröttnar. När de är klara med de uppgifter som ska utföras får de för det mesta nya likande 

uppgifter (s. 5).  

 

Den typ av individualisering som presenterats speglar bilden av matematikundervisning som bedrivs. 

Utifrån det jag tagit del av gynnar det inte elevernas positiva utveckling, varken de svaga eller de 

högpresterande. Det gör dessa teorier relevanta för min studie då visar en problematik att individualisera 

på ett utvecklande sätt, framförallt i förhållande till de högpresterande eleverna.  

 

3.2 Den proximala utvecklingszonen 
 

Ivar Bråten, professor i pedagogisk psykologi vid Oslo universitet förklarar i sin tolkning av Vykotskij 

att skolundervisningen har en viktig roll i barns utveckling och att det centrala i denna 

undervisningsprocess är samarbetet mellan barn och vuxna (Bråten 1998, s. 23). Bråten & Thurman – 

Moe (1998) beskriver att genom införandet av begreppet den proximala utvecklingszonen kopplas 

Vygotskijs teorier till den pedagogiska verksamheten (s. 103). Begreppet den proximala 

utvecklingszonen förklarar Vygotskij (1978) som: 
 

… the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and 

the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peer (s. 86).  

 

Dale (1998) konkretiserar detta genom att beskriva det som två steg i barnets utveckling, den aktuella 

utvecklingsnivån och den proximala utvecklingszonen.  Den aktuella utvecklingsnivån är den nivå som 

visar vad barnet är kapabel till att klara av på egen hand. Skillnaden på den aktuella utvecklingsnivån 

och den proximala utvecklingszonen är att inom den proximala utvecklingszonen behöver barnet 

vägledning för att klara av uppgiften (s. 42-43).  

 

När det gäller den undervisning som utförs i skolan menar Dysthe & Igland (2003) att den ska ligga i 

utvecklingens framkant, dvs. i den proximala utvecklingszonen. De menar att det inte finns någon 

anledning att anpassa undervisningen till en nivå som eleverna redan har uppnått (s. 81-82). Det är 

grunden till varför jag anser att teorin om den proximala utvecklingszonen är aktuell i detta arbete. 

Eleverna är olika och befinner sig på olika nivåer i sin utveckling. Utifrån teorin om den proximala 
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utvecklingszonen behöver lärarna anpassa undervisningen efter den enskildas behov. Det ger, enligt 

mig, teorin relevans i förhållande till begreppet individualisering och högpresterande elever. 

 

3.3 Skolmatematik och individualisering 
 

Eva Petterson (2011) menar att den matematik som bedrivs i skolan är nära besläktat med konsten att få 

fram ett korrekt svar, svaret ska också gärna komma snabbt. Hon säger således att skolmatematiken 

handlar om att följa de givna regler som har presenterats av läraren. Konkret menar hon att matematik 

handlar om att minnas och applicera rätt regel när läraren ställer en fråga. Den matematiska sanningen 

blir i samma stund som läraren bekräftar att svaret är rätt bestämd. Petterson (2011) tolkar Watson där 

hon menar att syftet med matematikundervisningen bör vara att skapa möjligheter för eleverna att agera 

matematiskt. För att eleverna ska göra det behöver lärarna frångå förmedlingen av fakta, som 

uppmuntrar eleverna att kopiera strategier och memorera kunskap. Lärarna bör istället ge eleverna 

chansen att förklara sina tankegångar, söka mönster och pröva olika lösningsstrategier. De bör arbeta för 

att skapa diskussioner och matematiska förklaringar är en given del i klassrummet (s. 35-36).  

 

I skolan förekommer det ett antal olika former av individualisering vilket är något som Monika Vinterek 

(2007) beskriver i sin rapport. Jag väljer att lyfta fram några av de individualiseringstyper som hon 

presenterar. Inom formen för innehållsindividualisering så försöker läraren att laborera med innehållet 

så att det ska möta den enskilda elevens behov eller att innehållet svarar mot intressen som eleven har. 

Innehållet av undervisningen kan även individualiseras på andra sätt, genom en nivåindividualisering 

eller en omfångsindividualisering. Vidare förklarar hon att individualiseringen även kan rikta in sig på 

en hur-aspekt. Det görs då genom metodindividualisering eller så kan det handla om 

hastighetsindividualisering (s. 46). Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2002) menar att det i teorin 

är enkelt att individualisera. Läraren behöver ta reda på elevernas förkunskaper och sedan anpassa 

undervisningen efter det. Men i verkligheten menar de att det är i princip omöjligt. De hävdar snarare att 

det handlar om att läraren måste finna undervisningsstrategier där man kan komma nära den idealiserade 

bilden av individualisering. En viktig komponent i detta menar de är didaktiska kunskaper inom ämnet, 

läraren behöver ha kunskaper om hur man kan angripa ett visst stoff på olika sätt och på olika nivåer 

(s.124-125).  

 

Natalia Karlsson och Kilborn (2015) ger sin syn på individualisering inom matematikämnet. De menar 

att om eleverna ska ges den undervisning som de enligt styrdokumenten har rätt till krävs det två saker. 
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Dels att undervisningen planeras så att den tillåter individualisering och att det finns en plan för 

undervisningen där det finns olika mål för olika elevgrupper. Ett diagnosmaterial bör vara kopplat till 

planeringen, med hjälp av det kan läraren skapa sig insikt om elevernas förkunskaper när hen ska 

planera ett nytt ämnesområde. De menar att det är ett orimligt krav på lärarna att de i en klass ska ge 

samtliga elever undervisning exakt efter deras behov. Men de menar att läraren med en bra planering 

kan nå långt. Karlsson och Kilborn (2015) hävdar att en bra planering handlar om att kunna ge de 

motiverade eleverna chansen till extra stimulans samt att ge de mindre motiverade ett extra stöd. De 

menar att individualisering i första hand handlar om att kunna förklara på olika sätt, utifrån elevernas 

förmåga att förstå och deras förkunskaper och förtydligar detta genom att säga att det handlar om 

konkretisering. Genom att konkretisera ett abstrakt matematisk uttryck kan man knyta an till elevernas 

erfarenheter och på det sättet sedan nå en abstraktion (s. 37-38). 

 

Begreppen differentiering och individualisering ses som svåra att skilja på menar Karlsson och Kilborn 

(2015). De säger att individualisering handlar om att anpassa undervisningen till den specifika individen 

medan differentiering handlar om att dela upp eleverna i olika grupper. När klassen delas upp i mindre 

grupper kan det leda till att möjligheten till en individualiserad undervisning förenklas. Men en 

differentiering inom klassen leder inte omedelbart till en individanpassad undervisning. Den form av 

individualisering som har visat sig var den vanligast förekommande hastighetsindividualisering ställer 

sig Karlson och Kilborn frågande till, är det verkligen individualisering. De menar att tiden som ägnas 

till ett visst innehåll anpassas efter individen men själva innehållet som, stoffet anpassas sällan till 

elevens förkunskaper och förmågor. (s. 38-39).  

 
Gustafsson och Myrberg (2002) förklarar vad som kännetecknar effektiva lärares undervisning. De 

menar att de lärarna som anpassar undervisningen till elevernas enskilda behov genom att de har en stor 

arsenal av undervisningsmetoder, förmågan att interagera på flertalet olika sätt och kan visa många olika 

strategier som kan användas gentemot olika elevgrupper. När de presenterar information görs det med 

entusiasm och på ett tydligt sätt. Lärarna skapar motivation genom att anknyta till elevens nyfikenhet 

och intresse, där de också kan ställa mer komplexa frågor som utvecklar elevernas idéer (s. 170).  
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3.4 Högpresterande elever 
 
Den diskussion som förts kring barn och dess begåvning har i första hand handlat om barn med 

svag begåvning menar Hjörne & Säljö (2008) i deras bok Att platsa i en skola för alla. Samtidigt 

påpekar de att det alltid har funnits barn som har hamnat i den övre delen av begåvningsskalan. 

Dessa barn har dock inte fått någon större uppmärksamhet i Sverige (s. 48). Genom rapporten 

Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (2012) ger Skolverket de barnen 

uppmärksamhet. De framhåller att även de barn som har lätt att nå utbildningens mål ska ges stöd i sitt 

lärande. Stödet som eleverna får ska främja deras kunskapsutveckling så att de utifrån sina 

förutsättningar kan nå sin maximala nivå. I rapporten beskrivs det att högpresterande elever visar 

motivation och tilltro till sin förmåga att lära sig ämnet. I arbetet med de högpresterande eleverna 

beskrivs uppmuntran som en viktig del för att främja elevernas motivation (s. 6, 9, 12). Skolgången 

handlar således inte bara om att nå de mål som är utsatta för utbildningen, det handlar om att nå så långt 

i utveckling som möjligt för de olika individerna. Eleverna som lätt når utbildningens mål och behöver 

extra stimulans för att fortsatt utvecklas definieras i den genomförda studien som högpresterande. 
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4. Tidigare forskning 

 
I det här avsnittet kommer jag att presentera forskning som är relevant för min studie. 

 

Madeleine Löwing (2004) har skrivit en avhandling som behandlar kommunikationen mellan lärare och 

elever i det matematiska klassrummet. Det övergripande syftet med hennes arbete är att studera hur 

lärarna kommunicerar med sina elever under matematiklektioner. Hon menar att lärarna i sin roll som 

ledare av arbetet i klassrummet har en viktig roll för elevernas inlärningsprocess och målet med hennes 

avhandling är att synliggöra komponenter av lärarens undervisning som möjliggör eller problematiserar 

meningsfull kommunikation i klassrummet. Hon riktar sitt arbete först och främst mot forskare inom 

matematikdidaktik, men belyser att arbetet är av intresse för verksamma lärare. Löwing menar att 

språket är lärarnas viktigaste verktyg för att kommunicera med eleverna, hon delar kommunikation i två 

grupper; reglerande och undervisande. Reglerande kommunikation innefattar den typ av kommunikation 

som är av allmänt slag, alltså inte ämnesrelaterat. Undervisande kommunikation syftar till aktiviteter 

som mer eller mindre riktar sig mot inlärning av matematik (s. 14-15, 139). 

 

I sin studie använder sig Löwing (2004) av en hermeneutisk forskningsmetod, via lärarna kan hon 

studera de faktorer som är betydelsefulla för matematikundervisningen. Hon beskriver att det är lärarna 

som är det primära objekten för forskningen och att deras sätt att kommunicera matematik är i fokus. I 

studien studerades nio lärare, verksamma inom olika stadier inom grundskolan och urvalet gjordes 

utifrån ett antal kriterier (s.142, 145).  

 

De resultat som Löwing (2004) presenterar visar att lärarna hade svårigheter med att nå eleverna med 

sina förklaringar och att lärarna saknade språkliga medel för att kunna presentera innehållet utifrån 

elevernas individuella behov. De lektioner som hon observerade hade genomgående samma form, 

eleverna arbetade enskilt på egen hand. Det skedde genom skriftligt information och eleverna hade 

sällan chansen använda ett matematiskt språk eller lyssna till det. Hon menar att lärarna måste ta ett 

större ansvar för elevernas språkutveckling då det försummas under den typ av lektioner som 

observerades. Löwing menar att för att förändra den undervisning som bedrivs krävs det ett nytänk inom 

lärarutbildningen (s. 270-271).  
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Wiggo Kilborn (1981) skriver i sin artikel Att individualisera är inte att organisera att det inte är 

realistiskt att individualisering sker enligt principen en lärare per elev. Han menar att 

individualiseringsproblematiken är ett metodiskt problem. Kilborn beskriver tre olika och viktiga skäl 

till att undervisningen bör individualiseras. Han förklarar det som att stoffet ska anpassas till eleven, 

eleverna har olika förmågor att bearbeta stoffet och ett val borde få ske efter intresse. Han menar även 

att eleverna arbetar i olika takt och behöver således olika lång tid på sig att tillgodogöra sig ett visst 

stoff. Sedan förklarar Kilborn att ett och samma arbetssätt inte passar samtliga elever (s.19-20).  

 

Kilborn (1981) förklarar att han inte ser organisering och gruppering som nödvändigt för att förändra 

elevers kunskaper. Han menar att diagnostisering har en viktig roll, att undersöka vad eleverna kan och 

anpassa stoffet därifrån. Han framhåller att om man ska satsa på individualisering bör man göra det 

genom metodiska analyser av olika områden. Han menar att det är viktigare än att experimentera med 

olika grupperingar av eleverna (s. 22-23).  

 

Handlingar i matematiklassrummet är en avhandling som skrevs 2013 av Margareta Engvall. Syftet med 

hennes studie var att analysera och förstå matematikundervisningen på lågstadiet. Hon hade för avsikt 

att undersöka om eleverna ges möjligheten att lära inom undervisningsinnehållet skriftliga räknemetoder 

för addition och subtraktion (Engvall 2013, s. 26). Engvall har genomfört sin studie som en fältstudie 

och den har genomförts i sex olika klasser. Hon förklarar att fältarbetet har bestått av deltagande 

observationer, samt den del spontana samtal med de olika klassernas lärare. 

 

Utifrån sin studie presenterar Engvall (2013) vad som kännetecknar de handlingar som lärare utför i de 

klassrum som har studerats. Lärarna har genom undervisningen satt väsentliga begrepp i fokus, de 

skapar förutsättningar för elever att kommunicera, stöttar eleverna när det gäller att argumentera. De 

visar genom undervisningen att matematiken kan var lustfylld och intressant och de uppmuntrar 

elevernas tilltro till sin egen matematisk förmåga. Hon presenterar även vad som är karaktäristiskt för 

elevers handlande i det matematiska klassrummet, hon menar att den väsentligaste skillnaden är att 

elevernas handlingar sker till följd av något som läraren har gjort. Vilket presenterar en bild av att 

elevernas handlingar speglar de handlingar som läraren utför. Engvall framhäver att beroende på vilket 

matematikklassrum eleverna tillhör skapas olika förutsättningar att lära matematik då vissa handlingar är 

utmärkande för specifika klassrum, och andra handlingar framkommer i samtliga klassrum i studien (s. 

224-225). 
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Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor är en avhandling skriven av Eva 

Petterson (2011). Syftet med Pettersons studie var att ta reda på vad som karaktäriserar elever med 

särskilda matematiska förmågor, vilket bemötande de får i skolan samt vilka möjligheter skolorna ger 

dessa elever att utveckla sina särskilda matematiska förmågor. För att kunna besvara dessa 

frågeställningar har Petterson använt sig av observationer, intervjuer, matematiska diskussioner och 

enkäter. Hon beskriver att det rör sig om tio fallstudier där enskilda intervjuer och matematiska 

diskussioner har skett vid minst ett tillfälle. Där hon menar att avsikten med intervjuerna har varit att 

skapa en bild av elevernas studiesituation (s. 8, 77). Av de observationer som Petterson genomfört 

framkommer ett tydligt mönster, undervisningen består till stor del av förmedling av kunskap. Det kan 

ske genom en lärares genomgång eller att eleven arbetar i ett läromedel och fokus för undervisningen 

blir att få fram korrekta svar utifrån givna lösningsmodeller, något som beskrivs som produkter och hon 

sådan struktur på undervisningen gynnar inte elever med särskild matematisk förmåga. Vidare menar 

hon att lärare bör fokusera mer på processer och att man kan nå det genom undersökande aktiviteter. I 

dessa aktiviteter frågar läraren efter elevernas tankegångar antingen inför klassen eller i grupp- och 

pardiskussioner, då kan lektionsinnehållet bestå av problemlösningsuppgifter (s. 240, 239).   
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5. Metod och material 

 
I det här avsnittet redogör för hur jag har utformat mitt arbete. Jag kommer att presentera vilka metoder 

jag har använt, hur jag har gjort mitt urval och hur jag har gått tillväga under insamlingen av mitt 

empiriska material. Jag kommer även att presentera de etiska riktlinjer som jag har förhållit mig till. I 

min studie kommer samtliga informanter att tilldelas fiktiva namn. 

 

5.1 Metod för insamling av empiriskt material 
 

Stukát (2011) menar att ett vanligt sätt att dela in studier i pedagogik är att göra det i kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Inom den kvantitativa forskningen menar Stukát att man försöker finna mönster 

som kan generaliseras och gälla för i princip alla människor. I kontrast till det menar han att den 

kvalitativa forskningen har som främsta uppgift att tolka och förstå de resultat som framkommer (s. 34-

35). Dalen (2008) förklarar detta vidare: 

 
Ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i 

dessa personers sociala verklighet (s. 11).  

 

Utifrån detta har jag i min studie valt att använda mig av kvalitativa metoder i insamlingen av mitt 

empiriska material. Syftet med undersökningen är att se hur lärare uppfattar begreppet individualisering 

och hur de arbetar med det för att främja de högpresterande eleverna. Det handlar här om att som Dalen 

(2008) beskriver ovan, försöka komma till insikt om hur lärare uppfattar ett visst fenomen och hur det 

arbetar med det i sin vardag.  

 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver uttrycket kvalitativa metoder som ett samlingsbegrepp för de 

typer av metoder som bygger på intervjuer, observationer och analyser av texter (s. 11). Jag har i min 

studie valt att använda mig att metodtriangulering. Larsen (2009) förklarar att metodtriangulering är när 

man använder sig av flera olika metoder i samma undersökning. Hon menar att varje metod har vissa 

svagheter och om man då använder sig av flera metoder kan de komplettera varandra (s. 28). Avsikten 

med min metodtriangulering är att skapa en djupare förståelse när de olika metoderna kompletterar 

varandra. I min studie har jag använt mig av intervjuer och observationer.  
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Även om jag i min studie använt mig av både observationer och intervjuer kommer jag att förhålla mig 

kritisk till materialet. Den information som framkommit under intervjuerna kretsar kring informanternas 

tankar och idéer kring undervisningen och det går därför inte att avgöra hur det ser ut i en 

undervisningspraktik. 

 

5.2 Intervjuer 
 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer är ett bra verktyg. Genom dessa kan man på 

relativt kort tid höra flera personers reflektioner kring ett visst ämne och man får höra det ur deras 

synvinkel (s. 56). Dalen (2008) förklarar att det finns olika former av intervjuer; ostrukturerad, 

strukturerad och semistrukturerad. Hon framhäver att de semistrukturerade intervjun är den mest 

använda. Under en semistrukturerad intervju har forskaren sedan innan valt ut ämnen som under 

samtalet ska diskuteras. Dalen (2008) säger att om man arbetar utifrån semistrukturerade intervjuer är 

det viktigt att man har en utarbetad intervjuguide. En intervjuguide innehåller frågor kring de teman som 

är centrala för studien (s. 31).  

 

När jag genomförde mina intervjuer hade informanterna blivit informerade om studien, de hade också 

blivit informerade om tidsomfånget för intervjun. Inför den första intervjun utarbetade jag en 

intervjuguide med ett antal frågor uppdelade i olika huvudteman, samma intervjuguide användes till 

samtliga intervjuer. Under genomförandet så spelade jag in intervjuerna och tog endast anteckningar 

rörande kroppsspråk hos informanterna. Intervjuguiden som användes följdes inte oavbrutet. Jag 

försökte under intervjuns gång att lyssna in vad informanterna presenterade och bocka av om de indirekt 

svarade på frågor som jag senare hade för avsikt att säga. Innan intervjuerna avslutades gick jag igenom 

intervjuguiden för att se om något saknades innan innehållet summerades.  

	  

5.3 Observationer 
 

De observationer som jag har genomfört har gjorts utifrån principerna öppen och partiellt deltagande. 

Lalander (2011) menar att en öppen observation innebär att forskaren har informerat informanterna om 

varför hen är där. Han säger att när en forskare är partiellt deltagande så deltar hen i vissa moment för 

att sedan vara passiv i andra. Lalander presenterar även vad han kallar en forskareffekt vid öppen 

observation. Vilket innebär att informanternas beteende kan förändras när de är medvetna om forskarens 

närvaro (s. 88-90).  
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Mina observationer gjordes utifrån ovanstående principer. Läraren i fråga var medveten om varför jag 

var där, hen hade även informerat eleverna i förväg. Min grundtanke var att vara helt passiv i mina 

observationer, det visade sig vara väldigt svårt. Min närvaro i klassrummet blev intressant för eleverna 

och de ställde en del frågor till mig och sökte delvis min uppmärksamhet. Elevernas agerande gjorde att 

mina observationer blev av partiellt deltagandekaraktär. Jag observerade klassen under ett flertal 

tillfällen i hopp om att se strukturer och mönster, samt att den forskareffekt som Lalander (2011) 

nämner skulle göras så liten som möjligt. Under mina observationer stod lärarens agerande i fokus. Jag 

studerade på vilket sätt läraren strukturerade matematikundervisningen, vilka typer av arbetsmoment 

som fanns med i planeringen och vilka möjligheter till kommunikation som eleverna fick genom 

undervisningen.  

	  

5.4 Urval och presentation av informanter	  
 

Eriksson – Zetterquist och Arhne (2011) menar den att forskningsfråga som arbetet utgår ifrån är det 

som är avgörande för vilka personer, eller grupper som är intressanta att intervjua (s. 42). Jag har i min 

studie använt mig av ett godtyckligt urval. Larsen (2009) menar att ett godtyckligt urval är när forskaren 

själv väljer ut informanter efter sin egen bedömning av hur lämpliga de är att diskutera frågeställningen. 

Informanterna väljs ut efter ett antal kriterier till exempel, utbildning och geografiskt belägenhet. Larsen 

menar att godtyckligt urval ofta används i kvalitativa studier (s. 77-78). De kriterier jag hade för de 

informanter som jag ville skulle ingå i min studie var att de skulle vara behöriga lärare i matematik och 

vara verksamma på lågstadiet. För att komma i kontakt med informanterna gjorde jag på flera sätt, dels 

använde jag mig av kontakter och dels vände jag mig till skolledare. De kontakter som jag använde mig 

av slussade mig vidare till aktuella informanter. De skolledare som jag kontaktade förde den information 

som jag presenterat vidare till aktuella informanter. Väl i kontakt med dem tilltänka informanterna så 

presenterade jag via mail att jag skulle skriva självständigt arbete på min lärarutbildning och gärna 

skulle vilja intervjua dem angående mina frågeställningar. Därefter bestämdes tid och plats för intervjun. 

Nedan kommer jag att presentera de informanter som har deltagit i studien. 

 

Peter: Han har tidigare arbetat som fritidspedagog men arbetar nu som lärare. Han tog sin lärarexamen 

2002 och har arbetat som lärare i 13 år. Under dessa 13 år har han arbetat på samma skola. För 

närvarande undervisar han i no, so, svenska och matematik. Peter har lärarlegitimation för dessa ämnen. 

Han undervisar en grupp på 27 elever som går i årskurs 3.  
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Frida: Frida tog sin lärarexamen 2008 och har arbetat som lärare i 7 år. Hon har under den tiden arbetat i 

tre olika skolor. För tillfället undervisar hon i en årskurs 1 där gruppen består av 22 elever, där man även 

har ett tvålärarsystem. Hon undervisar för tillfället i svenska, so och engelska. Men i hennes utbildning 

ingick matematik och hon har legitimation för ämnet. Hon är alltid med på klassen matematiklektioner 

även om hon inte har det yttersta ansvaret.  

 

Sofia: Sofia tog sin lärarexamen 2002. Hon har arbetat som lärare i 12 år och på fem olika skolor. Hon 

är utbildad i matematik för årskurs 1-7 och har för närvarande ansvaret för matematik och NO i en grupp 

på 22 elever i årskurs 1, där man har ett tvålärarsystem. Hon har legitimation för ämnena hon undervisar 

i.  

 

Karin: Karin är i förskolelärare i botten, hon tog sedan sin lärarexamen 1995. Hon har arbetat som lärare 

i 20 år, under den tiden har hon jobbat i två skolor. I den skolan hon arbetar nu har hon arbetat i tre år. 

För närvarande undervisar hon två grupper i matematik, en som består av 18 elever och en som består av 

19 elever. Båda grupperna går i årskurs 3.  

 

Nils: Nils tog sin lärarexamen 2008 och i hans utbildning ingick samtliga ämnen förutom dem praktiskt 

estetiska och engelska. Han har arbetet som lärare i fyra år och har under den tiden arbetat på samma 

skola. Han undervisar för närvarande en grupp om 22 elever i årskurs 1. Han undervisar dem i 

matematik, svenska och so. Han har legitimation för dessa ämnen.  

 

Presentation av Skola A 

Skola A är en F-9 skola med ca 600 elever. Skola A är en kommunal skola som ligger i en förort till en 

av Sveriges städer. Klassen på skolan som jag observerade var en grupp på 22 elever som gick i årskurs 

1. I klassen hade de ett två lärarsystem, det var alltid två lärare som var med under lektionerna.  
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5.5 Etiska ställningstaganden  
 

Humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning har ett antal forskningsetiska principer att förhålla sig 

till. Dessa principer antogs av det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. De 

grundläggande etiska ställningstaganden som finns kan delas in i fyra kategorier, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5-6). I min 

studie har jag förhållit mig till dessa principer. Svensson och Ahrne (2011) förklarar principerna som att 

informanterna ska bli informerade om studien och att de själva kan bestämma om de vill medverka. De 

kommer i studien att hållas anonyma och det ska inte gå att härleda informationen till informanten. De 

medverkande ska vara säkra på att informationen endast används till det som forskaren angett och inget 

annat (s. 31).  
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6. Resultat och Analys 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera och analysera resultaten av min empiriska undersökning.  

 

6.1 Individualiseringsbegreppet 
 

De fem informanterna som har deltagit i studien har under intervjuerna gett sin syn på individualisering 

inom matematikämnet och hur det kan appliceras på matematikundervisningen. Den bild som 

presenteras av individualisering i läroplanen beskriver att undervisningen som genomförs i skolan ska 

vara anpassad efter varje elevs behov och förutsättning och att läraren har som ansvar att ta hänsyn varje 

enskild individs behov, vilka erfarenheter och förutsättningar (Skolverket 2011, s. 8, 14). Det är alltså 

den bilden av individualisering som lärare har att förhålla sig till. Det som har framkommit av studien är 

att det finns en komplex och till viss del spretig bild av vad begreppet individualisering innebär. Nils 

lärare i årskurs 1 diskuterar individualiseringsbegreppet:  

 

Jätteviktigt, det är så det ska vara. Alla är olika. Via individualisering får varje elev det de 

ska ha och det de har rätt till. I den bästa av världar skulle du behöva ha minst ett 

tvålärarsystem för att du ska ha en chans till det här och då kan du ändå inte nå hela vägen 

fram till en, en till en undervisning. För det är det, det är för mig va. Där har vi en 

organisationsfråga (Nils 12/3- 2015). 

 

Frida som arbetar i en årskurs 1 förklarar det på ett sätt som:  

 

Alla ska jobba på sin nivå. Det är jätte, jättesvårt, kanske bland det svåraste vi gör i skolan. 

Man vill och man måste, och det går i princip inte att individualisera till varje elev. Det är 

jättesvårt, framförallt tiden. Egentligen är det inte svårt att individualisera, med vad jag ska 

göra, utan man får inte till det i klassrummet. Man hinner inte med, nu jobbar vi i 

tvålärarskap och då hinner man mycket mer än om man är ensam (Frida 13/3- 2015).  

 

 

I min tolkning av materialet framkommer det skilda synsätt kring innebörden av individualisering, jag 

kommer att gå närmare in på det senare. Något som har framkommit under studien som grunden för 
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individualisering är hur lärostoffet ska anpassas efter elevens kognitiva förmågor. Det är något som 

Vinterek (2007) lyfter fram som innehållsindividualisering. Där hon menar att innehållet av 

undervisningen anpassas efter den enskildes behov (s. 45).  Att innehållet ska anpassas efter individen 

färdigheter framkommer av informanterna som den grundläggande innebörden av 

individualiseringsbegreppet. Fokus hamnar på att eleverna ska ges uppgifter som är utmanande efter 

deras nivå.  Christer Stensmo, docent i pedagogik skriver i sin bok Ledarskap i klassrummet (1997) om 

individualisering och vad det innebär. Där han menar att en individualiserad undervisning kan betyda 

flera saker. Han beskriver dessa delar som variation av undervisningen innehåll, form, tid och studiesätt 

(s.173). Variationen på innehållet är det fokus som informanterna visat kring individualisering. Vilket 

enligt Stensmo, Vinterek, Karlsson och Kilborn, Löwing och Kilborn är en del av det komplexa 

begreppet individualisering. 

 

De tankar som Nils och Frida uttrycker kring begreppet individualisering beskriver en del svårigheter. 

De lyfter fram olika faktorer som gör det svårare att genomföra en individualiserad undervisning. 

Aspekten av att det är ett stort antal elever i förhållande till läraren eller lärarna är en av dessa och 

gruppens storlek en annan. De ställer sig då frågan hur man ska skapa tid till att möjliggöra en 

individualiserad undervisning. Den bild som framkommer är att deras syn på en individanpassad 

undervisning är att den sker enligt principen en lärare per elev, något som Karlsson och Kilborn (2015) 

problematiserar. De menar att det så gott som omöjligt att i en normal klass ge alla elever en 

undervisning som är anpassad exakt efter deras behov (s. 37). Även Löwing och Kilborn (2002) säger 

att det i en klass med 25-30 elever är i princip omöjligt att genomföra en bra individualisering (s. 124). 

Den syn av individualisering som jag tolkar fram är utifrån Karlsson och Kilborn och Löwing och 

Kilborn, mer eller minder omöjlig att uppnå. Den medvetenheten visar informanterna. Det pekar på flera 

faktorer som gör så att det inte är gångbart att individualisera. Frida som arbetar i ett tvålärarskap menar 

att det har förenklat möjligheten till att skapa mer tid till varje elev. Även Nils yttrar sig gällande samma 

område, han nämner att de i flera fall har tillgång till en resurs som gör att de är fler vuxna i 

klassrummet och att det skapar möjlighet till en individualiserad undervisning.  
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6.2 Diagnostisering  
 

Begreppet diagnostisering och lärarens förkunskap är något som har framkommit under intervjuerna och 

framställts som en av nycklarna till att kunna bedriva en individualiserad undervisning. Teoretiskt sett är 

det enkelt att individualisera menar Löwing och Kilborn (2002). De säger att det handlar om för läraren 

att genomföra någon form av diagnos för att ta reda på elevernas förkunskaper och det anpassa 

undervisningen efter det (s. 124). Peter som arbetar i en årskurs 3 beskriver detta i sin intervju: 

 

Jag märker att jag måste göra olika tester på dem och se vart de är någonstans. Jag tror att 

hitta vilken nivå de ligger på, det är jätteviktigt för individualisering (Peter 16/3- 2015). 

  

Karin även hon lärare i en årskurs 3 uttrycker sig kring betydelsen av lärarens förkunskaper om 

eleverna: 

 

Både att man gör lite tester och så. Så att man ser: Den behöver träna på det och den 

behöver träna på det. Man kanske har gjort något litet prov för att jag känner mig osäker. 

Sen kan man ju eleverna, man känner dem ganska snabbt. När man har en klass, hur de 

ligger till. Vilka som behöver lite extra utmaning och vilka som behöver lite extra stöd för 

att klara det (Karin 18/3- 2015). 

 

Det som Peter och Karin här beskriver stämmer överens med en av dem nycklar som Karlsson och 

Kilborn (2015) presenterar för att skapa möjligheterna till en individualiserad undervisning. De menar 

att det måste finnas ett diagnosinstrument kopplat till undervisningen planering som möjliggör för 

läraren att avgöra den enskilde elevens aktuella förkunskaper. Här gör jag kopplingen till teorin om den 

proximala utvecklingszonen. I sin förklaring av barns utveckling presenterar Dale (1998) att det finns 

två nivåer, en aktuell utvecklingsnivå och den proximala utvecklingszonen. Den aktuella nivån är det 

som barnen klarar av på egen hand, i förhållande till den proximala utvecklingszonen där barnen 

behöver stöttning för att klarar av de uppgifter de ställt emot (s. 42-43). Utifrån det gör jag tolkningen av 

vad diagnostiseringen av eleverna innebär. När eleverna har genomfört någon form av diagnos tar 

lärarna reda på vilken som är den aktuella utvecklingsnivån för de olika barnen och möjliggör då att 

undervisningen planeras efter barnens proximala utvecklingszon. Både Dysthe och Igland (2003) och 

Dale (1998) att undervisningen behöver planeras så att den ligger i utvecklingens framkant och inte 

orientera sig mot de utvecklingsprocesser som är avslutade och eleverna klarar att lösa på egen hand 
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(Dysthe & Igland 2003, s. 81-81; Dale 1998, s. 42-43). Det leder till min tolkning att genom 

diagnostisering skapas möjligheten att undervisningen anpassas till varje elevs proximala 

utvecklingszon och ger lärarna sig själva chansen att anpassa lärostoffet efter elevernas kognitiva 

utveckling.  

 

	  

6.3 Planering och individualisering 
 
Av informanterna framgår det att det primära i planeringen av matematikundervisningen är innehållet. 

Som Karin uttrycker det ”Vad vill jag lära ut, vad vill jag att eleverna ska kunna när de går härifrån” 

(Karin 18/3-2015). Karlsson och Kilborn (2015) tilldelar undervisningens planering en viktig roll för 

arbetet med individualisering. För att möjligheten till en individualiserad undervisning ska finnas måste 

det finnas en planering som tillåter detta. En sådan planering beskriver de innebär att det finns olika mål 

för olika elevgrupper. Planeringen måste garantera att det finns en kontinuitet i undervisningen för den 

specifika eleven (s. 37). Informanterna uttrycker att de har en medvetenhet kring att vissa elever 

kommer att klara av dem tilltänkta uppgifterna tämligen fort och att de måste finnas material som de kan 

arbeta med. 

 

Det som Karlsson och Kilborn (2015) förtydligar med denna planering är att den måste garantera en 

kontinuitet i undervisningen (s. 37). Utifrån informanternas uttalanden och det som Karlsson och 

Kilborn (2015) beskriver tolkar jag det som att lärarna behöver kunskap om elevernas förkunskaper och 

sedan planera undervisningen därifrån. Så att eleverna utifrån deras nivå får kontinuerligt utmanande 

undervisning. Undervisningen riktar sig då konstant mot elevens proximala utvecklingszon vilket 

Dysthe och Igland (2003) menar är att undervisning ska göra (s. 81-82). Det beskrivs av Nils där han 

menar att det inom matematiken handlar om progression.  

 

 

6.4 Individualiserad undervisning 
 
 
Genom studiens gång framkommer det att det finns svårigheter kring hur en individualiserad 

undervisning kan genomföras. Peter utrycker det i klartext: ”Det är svårt att tänka på alla aspekter hur 

det skulle gå till hela tiden, jag tror att vi måste hitta spår där man individualiserar. Det måste vi göra”. 
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Den problembild som målas upp står som en gemensam grund för informanterna kring de svårigheter 

med att anpassa undervisningen efter den enskilde eleven. Ett tema kring hur undervisningen planeras 

och strukturerar för att skapa möjligheter till en individualiserad undervisning uppkommer, 

individualisering via differentiering. Informanterna beskriver sitt arbete med att individualisera 

undervisningen.  

 

Peter:  

Jag jobbar tillsammans med en annan lärare och då har vi två klasser som vi har 

individualiserat. Alla barn är indelade i en grupp utifrån sin nivå, då finns det tre grupper, 

en svagpresterande, en mellan och en högpresterande. Då har vi satt ihop så att de jobbar 

med ett speciellt område, så får de uppgifter utifrån sin nivå. 

 

 

Karin:  

Vi har ju hjälp av en speciallärare och vissa gånger tar hon ut dem som behöver extra stöd. 

De timmar som hon inte är med så försöker man, ja ibland gör jag så att de får sitta i 

blandade grupper och ibland kan jag sätta de duktiga i en grupp och så får de ett svårt 

problem.  

 

 

Frida:  

Tidigare har jag haft lite i olika grupper, att de ligger i en liknande nivå med varandra. Jag 

har då anpassat vissa uppgifter, man kan göra dem lite olika, det är ju det som är det 

lättaste. 

 

 

Nils:  

Vi har även tillgång till grupprum om man ska ta mindre grupper. Då tycker jag att 3 

stycken är max om dem ska få ut tillräckligt mycket ut av det. 

 

Individualiseringsformen som det handlar om här är att det rör sig om individualisering via 

differentiering. Dessa två begrepp blandas ofta ihop enligt Karlsson & Kilborn (2015) trots att det 

egentligen rör sig om två olika saker. 
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Individualisering Differentiering 

 

Handlar om att anpassa undervisningens 

innehåll utifrån eleven (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 38). 

 

Syftar till organisatoriska åtgärder som 

används för att skapa en situation där det är 

möjligt att bedriva individualiserad 

undervisning. Till exempel att sätta elever 

som kommit längre i en viss grupp och svaga 

elever i en annan (Löwing & Kilborn 2002, s. 

127). 

 

Det finns en delad mening om differentiering direkt leder till individualisering. Karlsson och Kilborn 

(2015) beskriver detta som att bara för att en elev går iväg till en speciallärare behöver inte det innebära 

att det sker en individualisering (s. 38).  Utifrån Löwing och Kilborns presentation av differentiering så 

ökas möjligheten till en individualiserad undervisning, men bara de organisatoriska åtgärderna räcker 

inte. Eva Petterson (2011) beskriver vad hon ser som det väsentliga med differentiering och 

individualisering. Hon menar att de handlar om att eleverna i undervisningen får möta uppgifter som är 

stimulerande utifrån sin nivå (s. 47).  Jag tolkar då att differentiering i sig inte oavkortat leder till 

individualisering utan att det måste till en komponent till. Vinterek (2007) lyfter fram vad hon kallar 

nivåindvidualisering, som syftar till att möta eleverna på den nivå de befinner sig inom ett visst ämne (s. 

45-46).  

 

I den presentation som informanterna gör av sitt arbete med individualisering så sker det via 

differentiering och nivåindividualisering. Genom att organisatoriskt dela in eleverna i grupper utefter 

deras förmåga får eleverna komma i kontakt med arbete som för dem är relevant, och utifrån Vinterek 

(2007) och Petterson (2011) tolkar jag det som en undervisning som utgår från elevernas förutsättningar 

och då även är individanpassad.   

 

Undervisningen där eleverna får arbeta i grupper efter sin nivå var endast en del av den undervisningen 

som informanterna presenterade. Där de syftade till att den delen av undervisningen var utarbetad efter 

en tanke att individualisera. Peter nämner att han delar in grupperna i en svagpresterande, en normal och 

en högpresterande. Peters indelning av eleverna liknar den som Karlsson och Kilborn (2015) gör, de 



	   27	  

säger att det i en klass ofta handlar om tre grupper av elever. En mindre motiverad, som man behöver ge 

extra stöd. En motiverad grupp som behöver extra stimulans. Sedan menar de att resterande delen av 

klassen i många fall kan undervisas på ungefär samma sätt (s. 37). Peter menar att det är svårt att ha 

svaga elever, mellangrupp och starka elever inom samma ram. Det innebär att de svaga eleverna tar upp 

en stor del av lärarens undervisningstid och de andra eleverna får inte samma stöd som de svaga. Det 

resulterar i att det måste finnas extramaterial som de snabba eleverna kan arbeta med. Det kan då leda 

till att det arbetet utförs utan stöd från läraren och liknar då den hastighetsindividualisering som 

Vinterek (2007) förklarar som att eleverna arbetar enskilt i olika takt (s. 44).  

 

	  

6.5 Högpresterande Elever 
 

Karin resonerar under intervjun kring eleverna i klassen. Hon menar att de svaga eleverna får den hjälp 

och det stöd de behöver, för att man som lärare ofta är rädd att det inte ska nå målen och i hennes 

situation menar hon att de högpresterande elever också får det dem ska ha. Vilket hon tror kan vara ett 

problem i andra fall där läraren har fler elever. Då menar hon på att de kan komma att ställas åt sidan 

och få uppgifter att arbeta med. Det framkommer i studien att det finns en viss problembild kring arbetet 

med de högpresterande eleverna. Nils presenterar problembilden:  

 

De högpresterande blir lite mer självgående, och det är inte heller bra för de har lika stor 

rätt till handledning som eleverna som ligger på E nivå. Det blir ett dilemma, och jag har 

funderat jättemycket på det där. För jag vägrar sätta prioritet på eleverna, det är inte okej. 

Men hur gör man för att räcka till för alla (Nils 12/3 – 2015).  

 

Här har vi en tydlig problembild kring arbetet med högpresterande elever. I läroplanen (2010) 

framkommer det att läraren i sitt arbete ska ta hänsyn till varje enskild individs behov (Skolverket 2010: 

14). Den aspekten av undervisningen lyfter även Frida fram: 

 

Tyvärr så får de hänga med lite på vad vi gör. Man vill inte att det blir så, men det blir så 

tyvärr. Det är ju vanligt att man ger dem en svårare mattebok, jag tycker inte att det är fel. 

Men inte bara det. Man får liksom inte till det man hinner inte med (Frida 13/3) 
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Problemområdet kring arbetet med högpresterande byggs här upp kring vilken tid läraren har att bemöta 

dessa elever. Frida nämner även att dessa elever ofta får svårare läromedel att arbeta utifrån. När Peter 

förklarar hur han arbetar med högpresterande elever visar det sig att den typen av moment kommer in i 

undervisningen: 

 
Jag gör så att de får jobba klart det som är i matteboken, jag brukar mata dem med 

extrauppgifter och jag har matat dem med svårt annat läromedel där dem får göra andra 

uppgifter. Jag går inte in på något helt nytt område. Jag försöker hålla mig inom områdena. 

Du måste ha som extrauppgifter som dem kan jobba med och utmaningsområden som de 

kan jobba med, annars tycker de inte att det är så kul (Peter 16/3- 2015).  

 

Bilden av arbetet kopplar jag till den bild av matematikundervisningen som Eva Petterson (2011) 

presenterar. Att undervisningen består av enskilt arbete där en mängd uppgifter ska lösas. Något som 

hon menar även gäller de elever som vid första ögonkontakt med uppgiften vet hur den ska lösas. Det 

ger eleverna ingen utmaning och det leder i sin tur till att de tröttnar. 

 

Sofia menar på att arbetet med högpresterande elever inte behöver frambringa svårigheter:  

 

 Jag tycker inte att det är svårt, det är bara att ge dem svårare ekvationer, ge dem högre tal 

att jobba med. Har man problemlösning så lägger man till en faktor till. De kan göra 

samma uppgifter oftast fast man bara lägger till någon liten detalj, så kan problemet bli bra 

mycket svårare (Sofia 13/3- 2015).  

 

Peter och Sofia belyser att de ger eleverna svårare uppgifter att arbeta med. Arbetet liknar då det som 

Vinterek (2007) menar handlar om en innehållsindividualisering. Där svårigheten på materialet som 

eleverna arbetar med anpassas efter elevernas färdigheter (s. 45-46). Att eleverna får möta uppgifter som 

är utmanande efter deras nivå ses som positivt och Petterson (2011) säger att den komponenten är det 

väsentliga vad individualisering handlar om. Hon menar dock på att fallet inte alltid ser ut så. Många 

gånger får istället de elever som är färdiga ofta uppgifter av samma karaktär som de redan gjort (s. 5, 

47).  

 

Den möjlighet lärarna då har att möta de här eleverna inom klassen ram framkommer som sådan att det 

rör sig om att anpassa uppgifternas svårighetsgrad så att det ligger på en nivå som för eleven är 

utmanande. Peter beskriver detta, när de högpresterande elever kommer och talar om att de har problem 
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och behöver hjälp. Då vet jag att jag att jag är rätt ute och möter dem på den nivå som de befinner sig. 

Den utsagan stämmer överens med tankarna om den proximala utvecklingszonen. Vilket Dale (1998) 

och Dysthe och Igland (2003) menar att undervisningen ska rikta sig emot. När arbetet sker inom den 

proximala utvecklingszonen behöver eleverna stöd genom läraren (Dysthe & Igland 2003, s. 81-81; 

Dale 1998, s. 42-43). 

 

6.6 Analys av observationer 
 

De observationer som genomfördes gjordes på samma skola, här kallad Skola A. Sammantaget så 

observerades tre matematiklektioner. Varje lektion varade i 50 minuter och var den första lektionen som 

eleverna hade för dagen. I klassen fanns det under samtliga observationer minst två lärare men det var 

samma lärare som ansvarade för samtliga lektioner och de andra pedagogerna fungerade som en form av 

resurs till den ansvariga läraren. Den ansvarige läraren under lektionerna var Sofia. 

 

Samtliga lektioner inleddes efter samma mönster, eftersom det var den första lektionen för dagen 

inleddes lektionen med att eleverna allteftersom kom in i klassrummet. Sedan följde en kort 

morgonsamling innan själva matematiklektionen inleddes. När väl matematiklektionen hade startat så 

följde inledningen på lektionerna samma tema. Lektionerna startades genomgående med en återkoppling 

till något som elever tidigare hade arbetat med. Den återkoppling som gjordes tolkar jag på två sätt. Dels 

för att påminna eleverna om vad de gjort men också som ett diagnostiseringsverktyg för läraren. Att det 

bör finnas ett diagnostiseringsverktyg kopplat till undervisningens planering är något som Karlsson och 

Kilborn (2015) lyfter fram. Via en diagnostisering kan läraren skapa sig uppfattning om vilken nivå 

eleverna ligger på (s. 37). Efter den liknande starten av lektionerna så såg strukturerna på lektionerna 

olika ut. Något som var generellt var att varje lektion var indelad i olika moment där eleverna fick 

angripa problem och matematiska uttryck på olika sätt. Varje moment av lektionen berörde samma 

område inom matematiken. Tillvägagångsätten skiftade från diskussioner i grupp, individuellt arbete 

som övergick till diskussioner i par. Under tiden som eleverna ägnade sig åt de olika momenten 

cirkulerade läraren och handledde de elever som visade svårigheter med att lösa de presenterade 

problemen. När problemen sedan var lösta, vilket var vid olika tidpunkter för olika elever plockades 

matematikboken fram. I den fick eleverna arbeta med samma område som det gjort i andra former innan 

för att befästa kunskaperna. När lektionen skulle avslutas gjordes det en summering i helklass av vad de 

hade gjort under lektionen. Eleverna fick under den delen uttrycka sina känslor kring området de hade 

arbetat med vilket också fungerade som en form av diagnostieringsverktyg för läraren.  
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Det observerade materialet presenterar en ytterligare bild av begreppet individualisering. Tidigare har 

diskussionen förts kring en innehållsindividualisering, som Vinterek (2007) beskriver det. I det här fallet 

handlar det inte om det, utan undervisningen rör andra aspekter av begreppet. I Stensmos (1997) 

beskrivning av individualisering lyfter han upp flera komponenter som utgör begreppet. Han beskriver 

variation av formen för undervisning och variation av tiden som en elev behöver för att lära sig något 

som delar av begreppet (s. 173).  Båda dessa komponenter som Stensmo nämner finns med under 

lektionen. Eleverna får under passet möta ett matematiskt område på flera olika sätt och det tillåts en 

variation i den tid det tar att lösa de olika problemen. Karlsson och Kilborn (2015) beskriver vad 

individualisering primärt handlar om. De menar att det i första hand handlar om att kunna förklara på 

flertalet sätt, med grund i elevernas olika förkunskaper och att det är något som kräver goda didaktiska 

kunskaper hos läraren (s. 37). Gällande didaktik förklarar Jank & Meyer (1997) att det rör sig om 

metoder. Till exempel att det rör sig om vem som ska lära sig något, vad man ska lära sig och hur man 

ska lära sig (s. 17-18).  I sin förklaring av den effektive lärarens undervisning menar Gustafsson och 

Myrberg (2002) att undervisningen anpassas till eleven genom att läraren i fråga har en stor repertoar av 

undervisningsmetoder och kan använda sig av olika strategier i förhållande till olika grupper av elever 

(s. 170).  

 

Den lektion som Sofia genomför ställs i förhållande till hennes uttalande under intervjun: 

 

 Håller vi på med addition så är de det vi jobbar med. Men sen kan vi jobba på olika 

nivåer. Det beror också på vad man pratar om, det kan vara individualiserat i grupp (Sofia 

13/3- 2015).   

Det som Sofia nämner tolkar jag riktar sig till en skiftande bild av individualisering. Hon menar på att 

en individualiserad undervisning kan genomföras i grupp och säger att det bästa är om man till exempel 

under en genomgång kan presentera innehållet på flera nivåer, dels väldigt simpelt men också lite mer 

komplicerat. Det Sofia här beskriver om olika sätt att förklara och bemöta elever stämmer överens med 

vad Karlsson och Kilborn (2015) beskriver är det primära vad individualisering handlar om att kunna 

förklara på olika sätt (s. 37). Det möjliggör då en individualiserad undervisning i grupp i kontrast till den 

bild av individualisering som framkommit där det handlar om att skapa möjligheter till undervisning 

enligt principen, en lärare och en elev.  
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6.7 Observation och den proximala utvecklingszonen 
 

Vikten av lärarens förkunskaper gällande vilken nivå eleverna befinner sig på har framkommit som en 

förutsättning för individualisering. Det var något som framkom under en av observationerna. Sofia 

startade en presentation av en matematisk uppgift där eleverna skulle arbeta tillsammans i par för att 

lösa problemet. Sofia introducerar genom att förklara att det handlar om tio kamraterna, eleverna får nu 

fem stycken muggar som ska ställas ut likt ett kors. Till det tilldelas dem 15 stycken klossar och deras 

uppgift är att i den lodräta och vågräta raden placera klossarna så att båda raderna bildar antalet tio och 

det får inte ligga samma antal klossar i två muggar. Sofia startar nu upp arbetet och uppmuntrar eleverna 

att diskutera och pröva olika lösningar. Uppgiften visar sig vara problematiskt och eleverna har 

svårigheter att komma fram till en lösning och arbetet avbryts. Sofia presenterar ett tips som kan hjälpa 

eleverna att nå lösningen. Denna procedur genomförs sedan vid tre tillfällen. Lektionstiden har nu gått 

och klassen ska tillsammans gå igenom uppgiften. Gemensamt genomför klassen uppgiften på tavlan 

innan lektionen slutar. Endast ett par av eleverna lyckades genomföra uppgiften. När eleverna lämnat 

klassrummet visar Sofia att det här inte blev så bra, det var alldeles för svårt för dem.  

 

Dale (1998) presenterar att det finns en aktuell utvecklingsnivå, det som barnen klarar av själva och en 

proximal utvecklingszon, det som barnen kan klara av med stöd av en vuxen (s. 42-43). Det som skedde 

under lektionen kan ses som att uppgiften eleverna skulle utföra låg utanför deras proximala 

utvecklingszon och det ledde till svårigheter för eleverna att lösa problemet även med stöd av läraren. 

Både Dysthe och Igland (2003) och Dale (1998) menar att en effektiv undervisning riktar sig mot den 

proximala utvecklingszonen. Där eleverna med stöd av läraren utvecklas (Dysthe & Igland 2003, s. 81-

81; Dale 1998, s. 42-43). Fallet under denna lektion blev att undervisningen riktades utöver den 

proximala utvecklingszonen och då inte heller en effektiv undervisning. Sofia framhävde även denna 

känsla och anpassade nästkommande aktivitet. Nästa matematiklektion gjordes en liknande övning men 

på en annan nivå, då mer anpassad till elevernas nivå. Lektionen som blev för utmanande för eleverna 

fungerade på ett sätt som ett diagnosverktyg för läraren så att nästkommande lektion kunde anpassas 

utefter elevernas nivå.  
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6.8 Avslutande analys 
 

De svårigheter som har framkommit med att individualisera undervisningen nämner även Löwing och 

Kilborn (2002) då de menar att en perfekt individualisering i princip aldrig kan uppnås inom ramen för 

en klass. Idealet är att diagnostisera barnen och anpassa undervisningen efter deras behov. De menar 

dock att med bra strategier för att möjliggöra individualisering kan man komma en bra bit på vägen. 

Genom att sätta upp olika mål för eleverna som de får ägna olika mycket tid till samt att konkretisera 

undervisningen på olika sätt (s. 121, 124). Bilden som Löwing och Kilborn ger av individualisering 

liknar den förklaring som Madeleine Löwing i sin bok Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för 

lärare (2008) ger av matematikämnets didaktik. Där hon menar att det omfattar flertalet saker kring 

undervisning, innehållet, planeringen och genomförandet (s. 27). Dessa beståndsdelar om bygger upp 

individualiseringmöjligheter och matematikämnets didaktik framställer även Stensmo (1997). Men han 

menar att det rör sig om individualisering. Det handlar enligt honom om variationen i innehållet, former, 

tid och studiesätt varieras i undervisningen (s. 173). I en tolkning av detta framställs bilden av att 

matematikdidaktik och individualisering till viss del rör sig inom samma område som byggs upp av 

liknande komponenter.   

 

Gustafsson och Myrberg (2002) menar att ett av kännetecknen för effektiva lärare är att de genom olika 

undervisningsmetoder kan stimulera olika typer av elevgrupper och att de i sin tur har en stor arsenal av 

metoder (s. 170). Det som de nämner kan förklaras i termer av vad Vinterek (2007) kallar för 

metodindividualisering, vilket syftar till en hur-aspekt (s. 46). Metodindividualisering, alltså hur-

aspekten belyser även Karlsson och Kilborn (2015) som en av de primära aspekterna av 

individualisering. De säger att individualisering handlar om att som lärare kunna förklara på olika sätt 

(s. 37). 

 

I genomförandet av intervjuerna framkom vikten av variation som en komponent till stimulerande 

matematikundervisning. Att eleverna skulle få möta matematiken i olika former och strukturer. Peter 

uttrycker det bokstavligen: ” Jag försöker få variation i matematiken. Jag vill skapa situationer där de får 

jobba med matematiken på olika sätt” (Peter 16/3- 2015). Det som beskrivs här tolkar jag som en form 

av metodindividualisering och vikten av att kunna beskriva och förklara stoffet på ett varierat sätt. 

Utifrån Karlsson och Kilborn (2015), Löwing och Kilborn (2002), Stensmo (1997), Vinterek (2007) så 

är det en del av begreppet individualisering och hur det implementeras i undervisningen. 

Metodindividualiseringen tar då plats inom matematikämnet och beskriv som en viktig del av 
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undervisningen men kopplingen till individualiseringsprocessen hamnar i skymundan och fokus riktas 

mot en innehållsindividualisering. 
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7. Diskussion och slutsats 

 
Genom min studie framkommer det en problematiserad bild av individualiseringsbegreppet och dess 

tillämpning. Samtliga informanter framhäver att individualiseringsarbetet är viktigt, eftersom det är 

något som eleverna har rätt till enligt läroplanen. Dock pekar de på att det finns svårigheter med hur 

detta ska implementeras på undervisningen regelbundet. Resultatet av studien pekar på att det primära 

gällande individualisering inom matematikämnet rör sig om att eleverna ska få lärostoffet anpassat till 

sin kognitiva förmåga. För att möjliggöra detta krävs det ett genomförande av en diagnos som fastställer 

eleverna olika förkunskaper inom det avsnitt som för tillfället utgör undervisningen. Det leder då till att 

innehållet av undervisningen kan anpassas till den enskilda elevens nivå. Det framkommer även att det 

finns svårigheter kring hur det ska kunna genomföras inom klassrummets ram utifrån de resurser som 

finns då individanpassat undervisning till viss del beskrivs som en undervisning som sker mellan en 

lärare och en elev.  

 

Informanterna visar genom studien en medvetenhet med sitt arbete att individualisera undervisningen 

och utmana de högpresterande eleverna. Huvudsakligen gör det på två skilda sätt, individualisering via 

differentiering och att de får arbeta med svårare och mer komplexa uppgifter. Kilborn (1981) lyfter i sin 

artikel att individualisera är inte att differentiera att individualisering problematiken i grunden är ett 

metodiskt problem. Därför borde man satsa på metodiska analyser och inte bara laborera med olika 

gruppsammansättningar. (s. 19- 23). Petterson (2011) säger att den huvudsakliga anledningen med 

differentiering som en metod för individualisering är att eleverna får möta uppgifter anpassade efter sin 

nivå (s. 47). Det är också det som informanterna förstärker genom differentiering då eleverna får möta 

utmanande uppgifter som de inte hade fått möta annars. Liknande argument står bakom valet att ge de 

högpresterande eleverna uppgifter som är mer utmanande. När Petterson (2011) förklarar de 

högpresterandes situation beskrivs det att de eleverna ofta får liknande typer av uppgifter som i många 

fall inte utmanar eleven och då riskerar dem att tröttna (s. 5). Informanterna lägger betoningen på att 

extramaterialet som elevernas tilldelas ska vara av en mer utmanande karaktär med syfte att utmana 

eleverna efter deras nivå.  

 

I den avhandling som Madeleine Löwing skrev (2004) kommer hon fram till att lärarna har svårigheter 

att nå eleverna med sina förklaringar. Det framkom att det fanns svårigheter med att presentera 

innehållet till eleverna utifrån deras behov, lärarna saknade de språkliga resurserna som krävdes. 
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Margareta Engvall (2013) presenterar i sin avhandling en bild där de handlingar som eleverna utför i 

matematikklassrummet speglar de handlingar som läraren utför och Kilborn (1981) som i sin tur menar 

att olika arbetssätt passar olika elever. Genom att undersöka dessa aspekter ytterligare anser jag att det 

kan främja arbetet med en individanpassad matematikundervisning. 

 

 

7.1 Vidare forskning 
 
Som förslag på vidare forskning inom fältet skulle det vara intressant att kartlägga vilka olika metoder 

som lärare använder sig av inom matematikämnet som ett led i att möjliggöra en individanpassad 

undervisning inom en likvärdig skola. 
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8.1 Otryckta källor 
 

Intervjuer:  

Nils, 2015-03-12, ca 28 min 

Sofia, 2015-03-13, ca 25 min 

Frida, 2015-03-13, ca 15 min 

Peter, 2015-03-16, ca 35 min 

Karin, 2015-03-18, ca 24 min 

 

Observationer på Skola A: 

2015-03-13, ca 50 min 

2015-03-16, ca 50 min 

2015-03-23, ca 50 min  
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9. Appendix 

 

9.1 Brev till informanter 
 

Hej 

 

Jag heter Emil Koplimaa och går min näst sista termin på Södertörns Högskolas Grundlärarutbildning 

med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Nu skriver jag mitt 

självständiga arbete vilket är en undersökning av individanpassningen av matematikundervisningen. 

Undersökningens fokus är ur ett lärarperspektiv och jag är intresserad av hur du resonerar kring ämnet. 

Jag är därför intresserad av att intervjua dig eller någon annan på din skola angående ämnet.  

 

Mitt självständiga arbete skrivs under handledning och resultaten av min undersökning kommer att 

diskuteras med min handledare för att sedan publiceras under vt-2015. I arbetet utgår jag från de 

forskningsetiska principerna, materialet kommer att bearbetas och redovisas på ett sätt så att du 

garanteras anonymitet. Om du väljer att delta i studien kan du när som helst välja att avbryta.  

 

Om du eller någon annan på din skola är intresserad av att delta i denna studie hör av er till mig 

 

Med vänliga hälsningar, Emil Koplimaa 

 

XXXXXXXXXX 

xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx 
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9.2 Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide- individualisering av matematikundervisning med fokus på högpresterande elever.  

 

Inledning: 

- Presentation: av studien, samt gå igenom etiska aspekter.  

Huvudtema 1: Lärarens utbildningsbakgrund  

Undertema: Lärarens bakgrund och erfarenheter 

- Vilka ämnen ingick i din lärarutbildning? 

- När tog du examen? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Hur många år har du arbetat i den här skolan? 

- Hur många andra skolor har du arbetat i?  

Undertema: Lärarens arbetssituation 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Har du legitimation för dessa ämnen? 

- Varför valde du att undervisa i matematik? 

Huvudtema: Matematikundervisning  

- Vilka egenskaper tycker du att en bra matematiklärare bör ha? 

- Vad tycker du karaktäriserar en bra och stimulerande matematikundervisning? Kan du ge några 

konkreta exempel? 

- Vad är det primära du tänker på när du planerar en matematiklektion? Arbetsform, innehåll, 

kontinuitet? 

Undertema: Arbetsformer 

- Kan du förklara de olika strukturer som bygger upp din matematikundervisning? 

- Hur ser balansen/variationen ut mellan de olika strukturerna? 
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- Vilka faktorer styr dina didaktiska val? Kan du ge konkreta exempel, utveckla? 

Huvudtema: Individualisering 

- Vad anser du om en individualiserad undervisning?  

- Hur kan det se ut i en lektionssituation? Kan du ge ett konkret exempel? 

- Enligt Lgr 11 är det ett krav att undervisningen ska utgå från den enskilde elevens behov och 

erfarenheter, är detta krav rimligt? Vilka faktorer påverkar, förklara och konkretisera gärna. 

- Vilka fördelar kan du se med en individanpassad undervisning? 

- Vilka nackdelar kan du se med individanpassad undervisning? 

- Vilket syfte ser du med att individualisera undervisningen?  

- Anser du att matematikundervisningen ska individanpassas? Utveckla. 

Huvudtema: Individualiserad undervisning 

- Hur kan du uppnå en individanpassad undervisning inom matematikämnet? Vilka faktorer finns 

det som påverkar? 

- På vilken grund baserar du ditt val av individualiseringsmetod på eleverna?  

- Hur kan det se ut i klassrummet? Ge gärna konkreta exempel. 

- Kan du se att vissa elever kan falla i skymundan när det gäller individualiserad undervisning? 

Konkretisera och ge exempel.  

 

Huvudtema: Högpresterande elever 

 

- I Lgr 11 finns det endast kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av år 3. Hur arbetar du 

med de elever som klarar kunskapskraven?  

-  Hur skulle du definiera de elever som visar speciell fallenhet för matematik? 

- Hur ser du på deras situation i klassrummet? Ge konkreta exempel om det är möjligt. 

- Vilka möjligheter ser du i att ge de eleverna en stimulerande och utmanande undervisning? 

Utveckla 

- Vilka faktorer skulle kunna bidra till att de högpresterande eleverna får/inte får en stimulerande 

matematik undervisning? 

- Ser du någon svårighet med att utmana de högpresterande eleverna? Ge konkreta exempel. 
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- Inom formen för individualiserad undervisning ser du att någon elevgrupp missgynnas? De som 

har svårt, de normalbegåvade. De högpresterande 

Avslutning: 

 

- Summering och förtydligande av det som har kommit fram under intervjun så att inget 

misstolkas. 

 


