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Abstrakt 

Tidigare forskning på nivågruppering har visat att lågpresterande elever gynnas men att 

högpresterande elever missgynnas i ett heterogent klassrum och tvärtemot att lågpresterande 

missgynnas och högpresterande gynnas i ett homogent klassrum (Boaler, 2014; Cheeseman & 

Klooger, 2018 m.fl.). Då det visade sig saknas studier på svenska inom den pedagogiska 

differentieringen, blev syftet för studien att undersöka om denna form av differentiering gynnar elevers 

matematikutveckling. 

 

Val av metod för studien var kvalitativ i form av enkäter med inslag av kvantitativa delar, men som av 

olika skäl inte föll ut som önskats. Detta gjorde att det endast funnits kvalitativa analyser att tillgå.  

 

Studien resulterade i att de lärare som differentierar utefter en pedagogisk differentiering redan i 

planeringsstadiet tittar på behov, förutsättningar och intressen för klassen som helhet . De grundar 

matematikundervisningen på matematikboken men kompletterar från andra medier för att skapa 

variation och tillgodose alla elever och för att alla förmågorna ska prövas. Det visade sig även att 

elevernas motivation, självbild, delaktighet och matematikutveckling ansågs vara god enligt 

lärarna.   

 

 

Nyckelord 

Individualisering, organisatorisk differentiering, nivågruppering, pedagogisk differentiering, motivation, 

självbild, delaktighet, matematikutveckling. 
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Förord 

Följande studie är skriven av Linda Olandersson på grundlärarutbildningen 4-6 på Högskolan 

Kristianstad. Arbetet har skrivits på avancerad nivå för grundlärare, vilken omfattar 15 

högskolepoäng och skrivs inom fördjupningsämnet matematik.  

 

Kursens syfte är enligt kursplanen är att studenten, inom ett för studieinriktningen relevant 

problemområde, utvecklar de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att kunna 

genomföra och redovisa en vetenskapligt underbyggd studie.  All kunskap som vi har med oss 

från tidigare terminer ska nu resultera i ett examensarbete.  

 

Jag vill tacka alla matematiklärare som deltagit i undersökningen samt min handledare Jenny 

Green för stöttning. Jag vill även tacka alla mina studiekamrater, som peppat mig under min 

studietid. Framför allt vill jag rikta ett stort tack till min familj för deras uppmuntran, 

förståelse och tålamod. 
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1 Inledning 

Alla elever ska få möjlighet att utveckla tilltro till sin förmåga i ämnet matematik, för att i 

framtiden kunna använda matematik i sin vardag i olika sammanhang och för att kunna 

utvecklas till en självständig medborgare. Skolan ska därför skapa möjlighet för eleverna att 

möta, utvecklas och visa att de kan använda sig av de fem förmågorna i matematik. 

Undervisningen ska ge eleverna olika verktyg och strategier så att intresse och motivation att 

vilja fortsätta utvecklas ökar (Skolverket, 2020). För detta krävs det att läraren vet vilken 

undervisningsmetod, som är gynnsam när det kommer till elevers framgång i matematik.  

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. (Skolverket, 2020, ”Ämnets syfte”, st. 1). 

 

Studier har visat att det finns många faktorer som påverkar elevers skolprestationer, men den 

största faktorn och betydelsen ligger hos läraren (Hattie, 2009; Hattie, Fisher & Frey, 2017; 

Skolverket 2009). En framgångsrik matematiklärare ska bland annat ha god ämneskompetens 

men även social kompetens för att skapa goda sociala relationer med och inom klassen, då 

lärande visat sig gynnas av interaktion mellan elever (Aspelin, 2018; Hattie, 2009). Att lära 

sig genom interaktion med andra är även det som det sociokulturella perspektivet förespråkar 

och som genomsyras i våra styrdokument (Skolverket, 2020), vilket särskilt ökar då eleverna 

sätter ord på sitt eget lärande, det som kallas metakognition (Taflin, 2007). En framgångsrik 

matematiklärare är engagerad och ser elevernas behov och förutsättningar för att därefter väga 

in det i sina pedagogiska och didaktiska val. Dessa val ska leda till en god lärmiljö där 

eleverna känner sig delaktiga. När elever känner delaktighet och får lyckas, ökar deras 

motivation och tron på den egna förmågan, det vill säga de får en god självbild (Giota, 

Berhanu & Emanuelsson, 2013; Gustavsson, 2018; SPSM, 2020; Hattie, 2009; Hattie m.fl., 

2017; Hirsch, 2017). En annan nog så viktig faktor för elevers självbild och motivation, är 

lärarens tro på sina elevers förmåga (Dweck, 2017; Gustavsson, 2018; Hattie, 2009; Hattie 

m.fl., 2017). 

 

Efter de stora skolreformerna på 1950/60-talet infördes begreppet individualisering, där 

läraren skulle ta hänsyn till elevers behov och förutsättningar. Definitionen och tolkningen av 

begreppet individualisering har över tid diskuterats och det har visat sig att det finns en 
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tvetydighet bland lärare. Denna tvetydighet beror enligt Vinterek (2006) på, att synen på 

individualiseringen och hur den ska realiseras i undervisningen har ändrats över tid i 

styrdokumenten.  

 

När Lgr80 infördes under 1980-talet myntades uttrycket ”En skola för alla”, vilket innebär att alla 

elever utefter individuella behov och förutsättningar ska få en likvärdig utbildning oavsett var man 

befinner sig i Sverige (Skolverket, 2020). En likvärdig utbildning innebär att eleverna ska känna sig 

inte bara integrerade utan även inkluderade och delaktiga i verksamheten (SPSM, 2020). Detta har 

blivit en form av ideologi inom den svenska skolan och inom politiken, men politiken har visat sig 

vara svår att upprätthålla i praktiken (Vinterek, 2006). 

 

En skola för alla, där begreppen individualisering, inkludering, delaktighet och integrering ska 

genomsyra verksamheten, styr då lärare ska göra didaktiska och pedagogiska val i sin 

planering för att alla elever ska få möjlighet att nå sin kunskapsnivå (Rydman, 2000). 

Skolinspektionen har pekat på brister när det kommer till anpassningar av undervisningen 

utefter elevers behov och förutsättningar (Skolinspektionen, 2011). Lärare ställs idag inför 

stora heterogena grupper där de ska ta hänsyn till elevers enskilda behov och förutsättningar 

och samtidigt överväga förutsättningar och behov för hela klassen i sin undervisning.  

 

För att underlätta för lärare att uppfylla kravet på individualiseringen, och samtidigt bedriva 

en framgångsrik matematikundervisning, har man försökt hitta olika lösningar. Bland annat 

har man tittat på olika former av undervisningsmetoder. En av dessa metoder är 

nivågruppering, vilken även kan kallas för organisatorisk differentiering, där man kortfattat 

kan förklara att man delar in elever i prestationshomogena grupper. Tidigare forskning på 

nivågruppering har visat att lågpresterande elever gynnas men att högpresterande elever 

missgynnas i ett heterogent klassrum och tvärtemot att lågpresterande missgynnas och 

högpresterande gynnas i ett homogent klassrum (Boaler, 2014; Boaler, Wiliam & Brown 

2000; Cheeseman & Klooger, 2018; Clarke & Clarke, 2008; Collins, 1989; Ireson, Hallam, 

Hack, Clark och Plewis, 2002; Zevenbergen, 2003). De har även visat sig att länder som inte 

tillämpar nivågruppering presterar bättre på internationella tester än de som nivågrupperar 

(Boaler, 2014; Clarke & Clarke, 2008), vilket talar emot nivågruppering. Trots detta tillämpar 

fortfarande många länder nivågruppering, vilket kan misstänkas då studier på nivågruppering 

fortfarande pågår.  
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Då undervisning i prestationshomogena grupper, inte visat sig vara gynnsamt för alla elever, 

har en pedagogisk differentiering utformats, där målet varit detsamma som för organisatorisk, 

det vill säga att underlätta för individualisering men samtidigt gynna alla elevers lärande. 

Bland annat kom jag i kontakt med pedagogisk differentiering då jag läste en bok av 

Wallberg. Wallberg (2019) redogör och ger konkreta tips för hur man kan designa sina 

lektioner för elever i ett heterogent klassrum. Istället för att fokusera på den enskilda 

individen frikopplad från klassen fokuserar hon istället på delaktighet i ett sammanhang. 

Samma uppgifter och aktiviteter varieras utefter tempo, nivå, omfång, intresse och metod, 

vilket skapar möjlighet att behålla samma lärandemål för alla elever (Wallberg, 2019).  

 

Utifrån min erfarenhet av VFU väljer många lärare att tilldela elever olika nivåer i 

matematikboken efter antalet rätta svar på en diagnos.  Detta leder till ensamarbete och det 

som Wallby, Carlsson och Nyström (2001) argumenterar för att utgöra en dold organisatorisk 

differentiering. Hur snabbt en elev räknar i matematikboken kan vara avgörande för mängden 

matematikstoff eleven får möjlighet att möta. De lägre nivåerna i matematikboken utvecklar 

inte alla förmågorna inom matematiken och eleverna utsätts därmed för en utvattnad läroplan 

med brist på utmaning, försämrad självbild och bristande motivation, vilket därmed utgör en 

risk för att elevens möjligheter till studier på en högre nivå i framtiden blir påverkade 

(Gustavsson, 2018; Wallby m.fl., 2001).   
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1.1 Syfte och frågeställning 

1.1.1 Syfte 

Stora heterogena klasser där alla elever ska få möjlighet att bli så bra som möjligt utefter 

individuella förutsättningar och behov ställer stora krav på en lärare. Detta gör läraryrket 

komplext, då kraven innefattar att, skapa en skola för alla elever och att alla elever ska få 

möjlighet att nå kunskapskraven i matematik. För att nå upp till dessa krav måste läraren göra 

didaktiska och pedagogiska val som leder till framgångsrik matematikundervisning, där 

enbart läroböckerna inte kan tillgodose elevers behov och förutsättningar.  

 

Då den organisatoriska differentieringen varit ett försök till en lösning på 

individualiseringsproblemet i svensk skola, men som inte visat sig vara gynnsam i en skola 

för alla, är syftet med studien att undersöka om den pedagogiska differentieringen kan gynna 

elevers utveckling i matematik. Då det visat sig finnas faktorer som är avgörande för i vilken 

utsträckning elever utvecklas i matematik kommer studiens frågeställningar delvis vara 

kopplade till dessa faktorer. Resultatet på studien hoppas jag ska kunna bidra till en hjälp för 

lärare i sitt val av lektionsdesign. 

 

 

1.1.2 Forskningsfrågor 

i. Hur definieras begreppen individualisering och differentiering av matematiklärare i 

årskurs 4-6? 

 

ii. I vilken utsträckning använder sig lärare i årskurs 4-6 av individualiserad och 

differentierad matematikundervisning? 

 

iii. Hur differentierar matematiklärare i årskurs 4-6 sina matematiklektioner? 

 

iv. Vilken påverkan anser lärare att differentierad matematikundervisning har på 

elevers – matematikutveckling, delaktighet, motivation och självbild? 
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2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras vad styrdokumenten säger om matematik samt olika faktorer som 

verkar påverka elevers lärande i matematik. Här presenteras även de begrepp och studier som 

ligger till grund för studien.  

 

2.1 Matematik enligt styrdokumenten 

Matematik är ett svårdefinierat och abstrakt ämne och något av det äldsta inom vetenskapen. 

Ämnet är mångfacetterat och innefattar inte bara vetenskap utan även språk och kultur samt 

utgör en konstform och ett nyttoverktyg (Skolverket, 2020). I våra styrdokument och därmed i 

kursplanen för matematik skrivs det fram att matematik ska läras genom att elever interagerar 

och samarbetar med varandra för att utveckla olika förmågor (Säljö, Lundgren & Liberg, 

2017). Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, 

metodförmåga, kommunikationsförmåga samt begreppsförmåga. 

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och 

matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. (Skolverket, 2020, ”Ämnets syfte”, st. 1). 

 

 

2.2 Faktorer som inverkar på elevers lärande i matematik 

2.2.1 Det sociokulturella perspektivet, den proximala utvecklingszonen – interaktion och 

metakognition 

Det sociokulturella perspektivet utvecklades på 20-talet och grundar sina teorier i psykologin 

(Säljö m.fl., 2017). Den ryske psykologen Vygotskij anses vara den som haft störst inflytande 

på denna lärandeteori. Trots den korta tid han var engagerad i skolans utveckling satte han 

djupa avtryck i våra nuvarande styrdokument. Enligt det sociokulturella perspektivet sker 

lärande genom att elever interagerar och samarbetar med varandra för att utveckla olika 

förmågor (Säljö m.fl., 2017).  

 

Det som Vygotskij är mest känd för är hans idé om den närmaste proximala utvecklingszonen 

(Zone of Proximal Development, ZPD). Utvecklingszonen är den zon där människor är 
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känsliga för instruktion och förklaringar. Det är här som läraren eller en klasskamrat med 

större kompetens kan stötta den lärande eleven vilket även kallas scaffolding. Efterhand blir 

stöttningen mindre och mindre och tillslut klarar eleven det helt på egen hand (Säljö m.fl., 

2017).  

 

Inom matematiken handlar det om att elever ska utveckla olika förmågor. Tillsammans med 

andra får eleverna möjlighet att utveckla sin metakognition, det vill säga sätta ord på sin 

kunskap, som är av stor vikt när det kommer till elevers lärande i matematik (Hattie m.fl., 

2017; Taflin, 2007). Genom kommunikationen i matematik får eleverna ta del av nya 

perspektiv på matematiska lösningar genom till exempel nya strategier, metoder, begrepp, 

uttrycksformer och resonemang, som inte hade varit möjlig om eleverna enbart skulle arbeta 

ensamma. Den eleven som befinner sig på en högre nivå än den eller de elever de interagerar 

med får möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga och sätta ord på sin kunskap. Både 

interaktionen med andra samt scaffolding tar eleverna till en högre nivå i matematiken och 

bidrar till att eleverna får strategier och verktyg att använda sig av i vardagslivet och i 

framtiden (Hattie m.fl., 2017). 

 

2.2.2 Matematikläraren 

Elevers matematiklärande påverkas av flera faktorer, men forskning visar att den faktorn som 

har störst effekt på elevers skolprestationer är läraren (Hattie, 2009). En framgångsrik lärare 

visar engagemang, passion, skapar ett tillåtande klassrumsklimat, har höga förväntningar på 

sina elever, har tydliga lärandemål och ger tydlig återkoppling till eleverna. De lär känna sina 

elever för att skapa innehåll, process och produkt efter elevernas behov och förutsättningar. 

En framgångsrik lärare ger även eleverna tillgång till många strategier och verktyg, så att de 

kan omsätta sin kunskap i olika situationer och sammanhang. Skapas dessa förutsättningar för 

eleverna ökar deras motivation att vilja utmana sig själva och lyckas i matematikämnet 

(Hattie, 2009; Hattie m.fl.,, 2017; Skolverket, 2020).  

 

2.2.3 Inkludering - gemenskap, delaktighet och interaktion 

Att vara inkluderad i en undervisning är ett begrepp, som det debatterats mycket om inom 

skolan och framför allt inom specialpedagogiken. Att vara inkluderad handlar om elevers 

rättighet att vara en del av en gemenskap, en gemenskap där alla elever är lika mycket värda 

och där verksamheten tar hänsyn och tillvaratar alla elevers mångfald och olikheter och 
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skapar goda lärmiljöer för alla elever (Haug, 2012; Skolverket, 2020; SPSM, 2020). Till 

begreppet inkludering hör även delaktighet. Delaktighet kan handla om att vara en del av en 

gemenskap, fysiskt men även känslomässigt. Det kan även handla om att elever har inflytande 

över verksamheten i skolan och sin egen utveckling. En framgångsfaktor inom skolan är att 

elever får vara delaktiga i sina mål, planering och sin utveckling, vilket leder till välmående 

och ökad motivation och därmed lärande. Här spelar den formativa bedömningen en viktig 

roll (Hattie, 2009; Hattie m.fl., 2017; Hirsh, 2017; Skolverket, 2020).  

 

Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar 

ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö (Skolverket, 2020, ”Elevernas ansvar och 

inflytande”, st. 2). 

 

2.2.4 Självbild och motivation 

Lärarens uppgift är även att tro på elevernas förmåga och motivera sina elever till att vilja 

utveckla sitt lärande (Skolverket, 2020; SPSM, 2020). I vårt samhälle stöter vi på matematik 

varje dag, den finns överallt omkring oss och är nödvändig för vår personliga utveckling och 

vårt vardagliga liv. För att klara detta är det därför lärarens uppgift att förse eleverna med 

strategier och verktyg (Skolverket, 2020). 

 

Självbilden handlar om hur man ser på sig själv. Elever som uttrycker att de är dåliga på 

matematik och saknar tilltro till sin egen förmåga har ofta en dålig självbild. Självbilden 

påverkas av hur vi blir behandlade av andra människor. Studier visar att elevers självbild 

inom matematiken påverkas av lärarens tro på elevens förmåga. De lågpresterande eleverna 

tror inte de kan prestera lika bra som någon i den högpresterande gruppen och självbilden 

skadas, vilket leder till bristande motivation. De högpresterande i sin tur får bättre självbild 

och deras motivation ökar (Zevenbergen, 2003). Det som starkt påverkar elevers självbild är 

att kunna räkna och hantera matematik (SPSM, 2020; Hattie m.fl., 2017).  

 

Motivation påverkas av självbilden och kan förklaras som en drivkraft att vilja lyckas med ett 

förutbestämt mål. Denna drivkraft kan delas upp i inre- och yttre motivation. Den yttre 

motivationen handlar om att undvika bestraffning eller erhålla en belöning medan den inre 

handlar om det egna intresset och viljan att lära sig och förstå (Dweck, 2017; Hattie, 2009; 

Hattie m.fl.,2017). 
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Carol Dweck (2017), en amerikansk psykolog, menar att människan har två olika sorters 

tankesätt. Hon kallar dem ”fixed mindset” och ”growth mindset” där fixed står för statiskt och 

growth står för utvecklat tankesätt. De människor som har ett growth mindset är de människor 

som drivs av en inre motivation och en känsla av att vilja lyckas och tror på sin egen förmåga. 

De människor som har ett statiskt mindset saknar en inre drivkraft och har liten eller ingen 

tilltro till sin egen förmåga. För att bidra till ett utvecklat mindset och öka elevernas 

motivation, kan lärare uppmuntra elevers ansträngningar, utveckling och uthållighet samt visa 

att de tror på dem. Att istället välja att berömma deras intelligens och förmåga leder enligt 

Dweck (2017) till ett statiskt mindset. Dessa elever ger ofta upp på grund av att de saknar 

uthållighet. 

 

Motivationen ökar med elevers måluppfyllelse och därför behöver lärare vara lyhörda för 

elevers behov och förutsättningar (Hattie m.fl., 2017). Därför är det av stor vikt att läraren 

utmanar sina elever i deras proximala utvecklingszon. Uppgifter där eleverna redan vet hur de 

ska ta sig an och lösa problemet bygger upp deras färdighet men utmanar inte dem att lära sig 

någonting nytt (Hattie m.fl.,2017). Att därför enbart låta eleverna arbeta med olika 

matematiska metoder och mekaniska övningar i matematikboken kan ta död på elevers 

intresse och motivation. Hattie m.fl. (2017) menar att elever behöver utsättas för kognitivt 

tänkande som skapar förståelse och inte enbart lära sig metoder. Att välja matematikboken där 

eleverna arbetar självständigt, är inte en lösning på individualiseringsproblemet, eftersom 

lärande enligt det sociokulturella perspektivet gynnas i interaktion med andra och genom 

metakognition (Taflin, 2007).  

 

 

2.3 Individualisering – definition och tolkning 

Individualiseringen är dagens svenska skolas ”honörsord”, som även benämns 

individanpassning. Det betyder att varje elev ska behandlas individuellt efter sina 

förutsättningar, behov och intressen (Skolverket, 2020). Dock är begreppet individualisering 

något tvetydigt. En av anledningarna beror enligt Vinterek (2006) på att synen på 

individualiseringen och hur den ska realiseras i undervisningen har ändrats över tid i 

styrdokumenten. Från att handla om olika undervisningsmetoder till att fokusera på den 

enskilda individens erfarenheter, intressen och behov. Dagens styrdokument fokuserar på den 

enskilda individen frikopplad från klassen. Den beskriver inte hur undervisningen ska 
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anpassas individuellt utan bara att den ska anpassas, vilket även detta bidrar till att lärare har 

olika syn på individualisering. Vinterek (2006) menar att den övergripande synen på 

individualisering utifrån samtliga läroplaner är olika sätt att nå kunskapsmålen i ett ämne. 

Vinterek (2006) redogör även i sin metastudie för att det finns många olika sätt att 

individualisera på och ger exempel på olika termer såsom: nivå, hastighet, innehåll etcetera.  

 

I sin studie, redogör Giota m.fl. (2013) för hur individualiseringen har uttryckts i läroplaner i 

Sverige över tid. Individualiseringen har skolat vara lösningen på att eleverna ska bli mer 

delaktiga i sin skolgång och ta ansvar för sitt lärande och sin utveckling. Det sägs även att 

läraren ska ta hänsyn till varje elevs intresse, behov och förutsättningar. Samtidigt finns inga 

klara direktiv hur det ska gå till eller vad som menas med behov och förutsättningar (Giota 

m.fl., 2013).  

 

2.4 Differentierad matematikundervisning – definition och tolkning 

Enligt Wallbergs (2019) definition av differentiering ska eleven ses som delaktig i ett 

sammanhang, till skillnad från individualisering, där eleven ses utanför sitt sammanhang.  

I tabellen nedan visas hur Wallberg redogör för skillnaden mellan individualisering och 

differentiering:  

Skillnaden mellan individualisering och differentiering 

Individualisering Differentiering 

Etikett på eleven Etikett på uppgiften/aktiviteten 

Bygger på uppfattade styrkor/svårigheter hos 

eleven 

Bygger på kontinuerlig kartläggning av elever 

och grupp 

Nivågrupperingar, enskilt arbete Möjlighet att arbeta på olika nivåer och olika sätt 

i gemenskap 

Fokus på enskild elev Fokus på gemenskap 

Olika uppgifter, platser, aktiviteter, lärandemål Samma kunskapsområde, gemensamma 

lärandemål 

Tabell 1. I tabellen ovan visar en jämförelse och ett tydliggörande över skillnaden mellan individualisering och 

differentiering enligt Wallberg (2019).  
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Wallby m.fl. (2001), menar att lärare differentierar för att kunna individualisera och för att 

tillgodose alla elevers olikheter. Det har under flera årtionden diskuterats inom forskningen 

vilket sätt som utgör den bäst differentierade undervisningen (Slavin, 1990; Wallby m.fl., 

2001). Wallby m.fl. (2001) redogör för olika differentieringssätt bland annat pedagogisk- och 

organisatorisk differentiering.  Den pedagogiska differentieringen sker inom den heterogena 

klassen och bygger på att elever delas in i tillfälliga smågrupper för att bidra till en 

individualisering. Heterogena grupper innebär att elevgruppen består av elever av blandade 

förutsättningar, behov, intressen etcetera. Här formas aktiviteternas innehåll i undervisningen 

redan under planeringsstadiet så att alla elever ska kunna ta till sig, förstå, träna, bearbeta och 

visa sina kunskaper.  

 

Vid organisatorisk differentiering delar man in klasser i prestationshomogena grupper där alla 

elever antas ha samma prestationsförmåga. Syftet är att underlätta undervisningen för läraren 

vad gäller till exempel nivån på instruktioner och uppgifter. Denna typ av organisatorisk 

differentiering kan även kallas för tracking (Slavin, 1990), vilket betyder spårning. Här menar 

forskaren att läraren letar efter specifika behov och förutsättningar för klassen för att kunna 

erbjuda några olika variationer på instruktioner och uppgifter, som gynnar klassen i stort.  

 

Vidare diskuterar Wallby och hennes kollegor (2001) den inre- respektive yttre 

differentieringen. Den yttre differentieringen är grupperingar som regleras av de nationella 

styrdokumenten och bygger på elevernas fria val, till exempel till programmen i 

gymnasieskolan eller när vi tidigare i Sverige kunde välja mellan den centralt reglerade 

uppdelningen av särskild eller allmän kurs i grundskolan. Dessa alternativkurser skapades 

1955 för att lärarna skulle kunna skapa mer homogena grupper då man ansåg att de 

högpresterande eleverna hämmades av de lågpresterande (Wallby m.fl., 2001). De 

högpresterande eleverna var tilltänkta till den särskilda kursen och de lågpresterande till den 

allmänna. Då eleven själv fick välja vilken kurs hen skulle läsa resulterade det i att 

möjligheten att hålla grupperna homogena för att ta till vara på de högpresterande elevernas 

kompetens, ändå resulterade i att sammansättningen i slutändan blev heterogen (Wallby m.fl., 

2001). Begreppet och visionen ”en skola för alla” infördes i läroplanen under Lgr80. Först när 

man började diskutera och lyfta begreppets betydelse inför LpO94, togs yttre nivågruppering i 

form av allmän- och särskild grupp bort.  
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I en svensk metastudie av Giota m.fl. (2013) undersöktes grundskolans 

differentieringsproblematik, i en skola för alla, och dess konsekvenser för elevers lärande, 

motivation, självkänsla och delaktighet. Den inriktar sig främst till elever som har 

stödåtgärder i och utanför det ordinarie klassrummet. Här benämns pedagogisk differentiering 

vara av samma betydelse som individualisering. 

 

Likt studien gjord av Wallby m.fl. (2001) gjorde Slavin (1990) en liknande definition, där 

syftet med den yttre differentieringen är att skapa homogena undervisningsgrupper i vissa 

ämnen och därmed minska heterogeniteten inom klassen. Detta görs genom att gruppera 

elever från olika klasser i mer prestationshomogena grupper (Slavin, 1990). Syftet med inre 

differentiering är fokus på elevernas lärande och bygger på att man skapar mer homogena 

grupper än vad den yttre differentieringen har möjlighet att göra (Slavin, 1990; Wallby m.fl., 

2001). Här grupperas eleverna utifrån olika kriterier såsom: prestations- och ambitionsnivåer, 

intresse, kön eller inlärningsstil.  

 

Inom den inre differentieringen ryms nivågruppering, vilket innebär att elever delas in i mer 

homogena grupper efter förmåga och prestation. Eleverna inom denna grupp antas ha samma 

förutsättningar för ett visst ämne (Wallby m.fl., 2001). 

 

Det har visat sig finnas liknande definitioner på begreppet individualisering, se till exempel 

Giota, m.fl. (2013), Vinterek (2006) samt Wallby m.fl. (2001) men diskussionerna har snarare 

handlat om hur man ska tolka begreppet och hur det ska realiseras i verkligheten och i vilken 

utsträckning. Sammanfattningsvis är min tolkning av individualisering likt Wallberg (2019) 

och Vinterek (2006), att man för varje enskild elev (frikopplad från klassen) anpassar 

instruktioner och uppgifter efter elevens behov, förutsättningar och intresse. Det vill säga 

sätter etikett på eleverna. Anpassningarna kan gälla; omfång, tempo, nivå, metod, lärmiljö 

etcetera.  

 

Det visade sig finnas olika undergrupper inom differentieringen som bland annat Giota m.fl. 

(2013), Kotte (2018), Slavin (1990) samt Wallby m.fl. (2001) har tittat på, dessa olika 

begrepp och underbegrepp kan ställa till det när man ska diskutera hur man differentierar eller 

individualiserar. Samtliga forskare var eniga i olika definitioner men visa av dem har förklarat 
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mer ingående än andra. Min definition av organisatorisk differentiering likt Kotte (2018), 

Giota m.fl. (2013) samt Wallby m.fl. (2001), handlar om att lärare grupperar elever till mer 

prestationshomogena grupper där förmågan i matematik får styra. Denna gruppering, av vilka 

elever som ska ingå, kan variera beroende på vilket område i matematiken eleverna befinner 

sig på samt vilken förmåga de besitter inom det specifika området. Likt Wallberg (2019) och 

Slavin (1990) ska eleven ses som delaktig i ett sammanhang och att man ska ta hänsyn till 

klassens specifika behov och förutsättningar i sin planering och utgår från det redan i sin 

planering. Eleverna ska få valmöjlighet vad gäller olika variationer på instruktioner och 

uppgifter. Det som skiljer dem åt är att Wallberg kallar det för differentiering och Slavin 

kallas det för tracking. Framför allt är syftet med differentiering precis det som Giota m.fl. 

(2013) och Wallby m.fl. (2001) lyfter, att underlätta för individualisering. 

 

2.4.1 Organisatorisk differentiering 

Clarke och Clarke (2008) har i sin studie tittat på konsekvenser med nivågruppering. I studien 

listar författarna nivågrupperingens konsekvenser för elevers lärande och deras syn på sin 

matematiska förmåga. De redogör i sina resultat att länder där elever grupperas efter förmåga 

har i genomsnitt sämre resultat och att det endast är de högpresterande som gynnas av 

nivågruppering (Clarke & Clarke, 2008). 

 

Zevenbergen (2003) tittade i sin studie på låg- respektive högpresterande elevers självbild i 

homogena grupper. Han kom i sin studie fram till att elevers självbild skadades vid 

nivågruppering då elevers självbild och prestation berodde på lärarnas förväntningar på 

eleverna i respektive prestationsgrupp samt att gruppering av elever i särskilda 

förmågsgrupper skapar lärandemiljöer som påverkar hur eleverna ser sig själva som 

matematiker. 

 

Wallby m.fl. (2001) ifrågasätter om nivågruppering är lösningen på 

individualiseringsproblemet. De redogör för hur svenska skolan diskuterat och utformat 

läroplaner utefter frågan under flera årtionden. Wallby och hennes kollegor (2001) redogör för 

både möjligheter och risker med nivågruppering. De menar att det är svårt att avgöra vilken 

grupp eleven ska ingå i. Bland annat lyfter de problemet där snabb och högpresterande anses 

vara synonymt. De menar att en elev som är snabb inte alltid behöver vara duktig på 
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matematik och tvärtom en långsam elev är inte synonymt med att vara lågpresterande. 

Problem att flytta mellan grupperna kan uppstå, framför allt för de lågpresterande. Detta kan 

leda till en inlåsning för eleven och hindra elevens framtida matematiska utveckling på grund 

av att man utvattnar läroplanen redan tidigt för en elev. Elever i de lägre gruppernas 

självkänsla kan påverkas negativt. För elever i de högpresterande grupperna kan 

nivågruppering innebära en möjlighet att lära sig mer då de inte längre hämmas av de 

lågpresterande. Å andra sidan kan en högpresterande grupp medföra att eleverna känner sig 

stressade av att alltid behöva prestera och jämföras med andra elever (Wallby m.fl., 2001). 

 

Collins (1989) tittade även hon på självbilden i heterogena respektive homogena klasser. 

Resultatet motsa studiens hypotes där ingen av de lågpresterande eleverna såg sig själv som 

dålig på matematik i någon av grupperna. Däremot kom Collins (1989) fram till att 

lågpresterande elevers prestation inom matematik var mer gynnsam i en heterogen grupp än i 

en homogen då de i den heterogena gruppen fick möjlighet att möta fler nyanser av lösningar 

och delta i uppgifter på en högre nivå. 

 

I en studie av Ireson, Hallam, Hack, Clark och Plewis (2002), där syftet var att undersöka hur 

nivågruppering påverkar lågpresterande och högpresterande elevers kunskapsinhämtning, 

framkom samma resultat som Collins (1989) studie angående lågpresterande elever, att den 

lågpresterande gruppen presterade sämre i den homogena gruppen och bättre i den 

heterogena. Dessutom resulterade studien i att de högpresterande eleverna presterade bra i de 

homogena grupperna men sämre i de heterogena (Ireson m.fl., 2002).   

 

2.4.2 Organisatorisk differentiering kopplad till matematikboken 

Vad som tas upp i studien av Wallby m.fl. (2001), är det som kan jämföras med den dolda 

differentieringen i det heterogena klassrummet. De menar att lärare använder matematikboken 

som en hjälp för individualiseringen i det heterogena klassrummet tillsammans med särskilt 

stöd och extra anpassningar. Diagnoser i matematikboken som framför allt grundas på elevers 

antal rätta svar, det vill säga på metodförmåga och begreppsförmåga, avgör vilket spår/nivå i 

matematikboken eleven ska räkna vidare på. Detta leder till enskilt arbete där elever i en klass 

kan befinna sig på flera olika ställen i matematikboken där risken är att alla elever inte kan 

hålla det tempo som förväntas, vilket blir en form av hastighets- och nivåindividualisering 

(Vinterek, 2006). Risken blir att vissa elever måste hoppa över uppgifter och områden i 
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matematikboken och möjligheten att nå matematik på en högre nivå tillsammans med en 

utvattnad läroplan.  

 

2.4.3 Pedagogisk differentiering 

I en fallstudie av Gustavsson (2018) undersöktes bland annat hur läroplanens differentiering 

och individualisering visar sig i klassrummet. I studien tittar författaren bland annat på 

elevens individuella ansvar för sina studier, som det står i läroplanen att elever ska ta 

(Skolverket, 2020).  

 

Inför varje lektion och i varje ämne fick eleverna göra individuella val. Det visade sig att 

eleverna oftast valde den kurs till vilken förmågsgrupp de tillhörde utifrån sin egen 

uppfattning om sin egen förmåga. De elever som valde den högsta nivån, var även de elever 

som hade mest energi och motivation. Den lägsta nivågruppen saknade både motivation och 

förmåga. Observationerna visade även hur elever i den lägsta nivågruppen hade svårigheter 

med att ta individuellt ansvar för sina studier. Därmed var lärarnas anpassning av 

undervisningen och kunskapen så omfattande att dessa elever hade svårt att nå ett godkänt 

betyg. Denna differentiering innebar även att eleverna i den högsta nivågruppen fick tillgång 

till en högre utbildningsnivå, vilket gav en högre position i klassen.  

 

Gustavsson menar att en av anledningarna till att elever valde den lägsta nivån, berodde delvis 

på lärarnas förslag till eleverna på val av nivågrupp. Att tro på sina elever och deras förmåga 

ökar både motivationen och självbilden. Han hävdar även att skolan lade över hela ansvaret 

vad gäller individuellt ansvar på eleven. Eleverna behöver stöd och tydlig återkoppling för att 

fortsätta utvecklas för att minimera riskerna för en utarmad läroplan. Gustavsson menar att 

skolans läroplandifferentiering och individualiseringsmodell kraftigt reducerade elevernas 

möjligheter för framtida utbildnings- och yrkesmöjligheter på högre nivå (Gustavsson, 2018). 

 

I metastudien av Cheeseman och Klooger (2018), menar forskarna att heterogena grupper är 

mer fördelaktiga för elever än homogena. De motiverar för och presenterar olika förslag på 

pedagogisk differentiering. De rekommenderar att man använder undervisningsmetoder där 

alla elever kan delta oavsett förmåga vid till exempel problemlösning med öppna svar även att 



Högskolan Kristianstad   Linda Olandersson 

 

21 

 

man istället ger olika/anpassade instruktioner till eleverna för att alla ska kunna få 

förutsättningen att lösa problemet. Cheeseman och Klooger (2018) rekommenderar även att 

man aktiverar och utökar ursprungsuppgiften genom att till exempel variera sig inom höga 

och låga talområden. 

 

I en studie av Kotte (2017), problematiseras det inkluderande arbetet, som omfattar den 

stora mångfald av elever lärare möts av och som ställer höga krav. Studien är en 

blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, där den kvantitativa delen utgörs av 

enkäter, som undersöker lärares uppfattningar om inkludering, men även hur lärare 

praktiskt, didaktiskt arbetar och planerar för att undervisningen ska bidra till samtliga 

elevers lärande. Den kvalitativa delen utgörs av en fallstudie där lärare, utifrån ett 

inkluderande och differentierande perspektiv, dokumenterar sina lektionsplaneringar.  

Den kvantitativa delen av studien visade att merparten av lärarna tycker att inkludering är 

viktigt men vägen dit är komplex på grund av många hinder och dilemman. Värdefullt för 

lärarna ansågs samarbetet genom feedback och stöttning från kollegorna, vilket 

inspirerade lärare till att förhålla sig till inkluderingsfrågorna. Den kvalitativa delen av 

studien visade att planeringen och differentieringen av lektionerna utifrån elevers behov, 

förutsättningar och intresse fungerade bra men kunde bli problematiskt när det skulle 

praktiseras i verkligheten, där den största utmaningen var att behålla gemenskapen i 

kunskaps-förmedlingen, eftersom eleverna befann sig på så många olika nivåer.  

 

3 Metod 

I följande avsnitt beskrivs vald metod samt vilka moment som ingått och genomförts i 

designen för studien. Här förklaras även varför vald metod använts. Slutligen ges en 

förklaring till hur analysen genomförts och vilka etiska frågor som beaktats.  

 

3.1 Vald metod 

Enligt Denscombe (2018) ska forskningsfrågorna styra över valet av metod. I denna studie 

valdes därför en kvalitativ enkätstudie med inslag av kvantitativa delar. Kombinationen 

kvalitativ och kvantitativ metod motiveras med att i en storskalig studie, försöka skapa en mer 
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nyanserad bild av verkligheten och förståelse för hur de olika faktorerna relaterar till varandra 

(Denscombe, 2018).  

 

3.1.1 Urvalsgrupp  

Urvalet baserades på ett subjektivt icke – sannolikhetsurval, vilket betyder att forskaren valt 

ut en viss population med relevans för och erfarenhet av ämnesområdet (Denscombe, 2018). 

Då syftet var att undersöka ett relativt outforskat område samt för att resultera i kvalitativ data 

med inslag av kvantitativa data, gjordes ett explorativt urval (Denscombe, 2018). Studien 

avsågs framförallt att vara av kvalitativ metod, och därmed gjordes ett försök till att begränsa 

antalet respondenter genom att rikta enkäterna till anställda lärare i en småkommun i norra 

Skåne. Urvalskriterierna var att lärarna skulle vara verksamma samt behöriga att undervisa i 

matematik för årskurserna 4-6. 

 

Trots att skolledare för 23 skolor kontaktades, resulterade antalet respondenter för studien 

endast till 21 stycken, varav enbart nio utav dessa hade fullföljt enkätundersökningen. Då de 

övriga respondenterna enbart svarat på de fyra första frågorna, som varken kunde besvara 

forskningsfrågorna eller syftet, kom deras svar inte att ingå i studien. 

3.1.2 Datainsamlingsmetod 

För att nå ut till fler lärare med syfte och önskan om att öka svarsfrekvensen, minska 

kostnaden för porto och moment för respondenten samt underlätta datainsamlingen - valdes 

digitala webbenkäter som datainsamlingsmetod. Enkäten konstruerades på 

https://www.webbenkater.com, där respondenterna kunde svara anonymt på enkäten. Detta 

skulle bidra till att fler lärare kunde delta i studien där önskemålet var ett empiriskt, rikare 

forskningsunderlag (Denscombe, 2018). 

 

3.1.3 Enkätens utformning  

Som inspiration till att utforma enkätfrågorna (se bilaga 3) användes bland annat Wallbergs 

(2019) tips på hur lektioner kan designas för att skapa valmöjligheter utefter kategorierna: 

nivå, tempo, omfång, metod och intresse utefter en pedagogisk differentiering.  

 

https://www.webbenkater.com/
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Enkäten utformades med öppna men i huvudsak fasta frågor. Detta för att optimera svaren på 

ställda forskningsfrågor. Frågorna 1-4 inriktade sig delvis på om respondenten uppfyllde 

kraven för urvalet och delvis för att få reda på hur länge läraren arbetat. De öppna frågorna 5-

6, vilka låg till grund för studiens första frågeställning ((i) Hur definieras begreppen 

individualisering och differentiering av matematiklärare i årskurs 4-6?) skulle lägga grunden 

till hur lärare ser på de båda begreppen för att skapa förståelse för hur matematiklärarna väljer 

att designa sina lektioner samt om det finns en tvetydighet.  

 

Studiens andra frågeställning ((ii) I vilken utsträckning använder sig lärare i årskurs 4-6 av 

individualiserad och differentierad matematikundervisning?) kopplades till frågorna 8-9 samt 

13-17. Avsikten var att ta reda på hur ofta matematiklärarna anser sig individualisera och 

differentiera för att därefter koppla samman svaren med studiens tredje frågeställning ((iii) 

Hur differentierar matematiklärare i årskurs 4-6 sina matematiklektioner?). Därefter ta reda på 

om lärarna differentierar utefter en pedagogisk eller en organisatorisk lektionsdesign och i hur 

stor utsträckning detta görs. De frågor som kopplades till denna frågeställning var 9-17. 

Framförallt fanns det ett intresse att hitta de lärare som faktiskt använder sig av den 

pedagogiska differentieringen och hur stor del av respondenterna som faktiskt gör det.  

 

Svaren på de tre första frågeställningarna skulle därefter jämföras för att ge informationen om 

matematiklärarna vet vad begreppet differentiering har för betydelse, och hur det faktiskt visar 

sig i praktiken. Den fjärde frågeställningen ((iv) Vilken påverkan anser lärare att 

differentierad matematikundervisning har på elevers matematikutveckling, delaktighet, 

motivation och självbild?) var framför allt kopplade till den sista frågan innehållande 19 fasta, 

envalsfrågor, vilka var relaterade till matematikutveckling, delaktighet, motivation och 

självbild. Två av frågorna valdes bort i analysen då de var kopplade till arbetsro i 

klassrummet samt om eleverna kommer igång snabbt med sitt arbete, vilket i denna studie inte 

visade sig vara relevant. De kvarstående 17 sista svaren på frågorna skulle ställas i relation till 

de tre första frågeställningarna för att slutligen kunna svara på syftet för studien.  

 

Valet med de öppna frågorna gav respondenten möjlighet att med egna ord beskriva sin 

definition av begreppen individualisering samt differentiering, vilket var viktigt för att skapa 
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en förståelse för lärarnas subjektiva tolkning och samtidigt få reda på om de kände till 

begreppet differentiering. De slutna frågorna bestod av en- eller flervalsfrågor och som 

konstruerats av författaren, som hämtat inspiration hos Wallberg (2019). I analysen av de mer 

öppna frågorna måste författaren distansera sig och tolka respondenternas subjektiva och 

skrivna ord för att sedan kunna förklara och sammanfatta resultatet på den aktuella 

frågeställningen för studien (Denscombe, 2018).  

 

De fasta frågorna 8-15 hade som avsikt att jämföras både kvantitativt och kvalitativt med 

varandra för att få en överblick över hur stor del av lärarna som använder sig av pedagogisk 

differentiering i sin undervisning. Vissa av svaren på flervalsfrågorna kopplades ihop med 

pedagogiskt differentierad undervisning. Ju fler av de val, som tillhörande pedagogisk 

differentiering lärarna kryssat i, desto mer använder de sig av pedagogisk differentiering i sin 

undervisning, vilket även berättar om på vilket sätt de differentierar.  

 

3.1.4 Genomförande 

En vecka innan enkäten publicerades, skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut via e-mail till 

skolledare för samtliga 23 skolor i den utvalda småkommunen i norra Skåne. Brevet (mailet) 

skickades för att förbereda respondenterna på den kommande empiriska studien, vilket 

tidigare visat sig ha en positiv effekt på svarsfrekvensen (Denscombe, 2018). En vecka senare 

skickades ett mail innehållande missivbrevet samt en direktlänk till enkäten till samma 

skolledare ut, som i sin tur skulle vidarebefordra till lärarna. Som ett komplement 

publicerades enkäten även på Facebook, där lärare i den utvalda kommunen fick möjlighet att 

svara på enkäten. Dessutom skickades personliga mail, till för studenten, bekanta 

lärarkollegor inom urvalskriterierna och som ingick i urvalet.  

 

Det visade sig att flera lärare påbörjat enkätundersökningen, men inte slutfört den. Efter 

ytterligare en vecka skickades därför en påminnelse ut till samma urval som tidigare med 

förhoppningen om att få in fler fullständiga enkätsvar (Bilaga 2). 
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3.2 Analysmetod 

Då svaren på enkätfrågorna (bilaga 3) för empirin skulle analyseras sammanställde 

enkätprogrammet samtliga svar, både enskilda och för samtliga, i ett Excellformat. De 

respondenter som valt att inte fullfölja enkäten valdes bort då de inte utgjorde något stöd för 

empirin. Intresset för studien var att skapa en helhetsbild och kvalitativa svar, därför 

sammanställdes varje respondent först var för sig, för att därefter ställa respondenterna mot 

varandra. En mer utförlig beskrivning av hur frågorna ställts i relation till varandra 

presenteras tidigare i detta arbete. Se sidan 23 under rubriken Enkätens utformning. 

 

Den kvantitativa delen i enkäten utgjordes av studiens andra frågeställning - Hur stor 

utsträckning lärare väljer att individualisera och differentiera sina lektioner. Här fanns ett 

intresse av att titta på det sammanlagda inkomna svaren för samtliga matematiklärare.  

Varje fråga lästes igenom för sig både för varje enskild respondent men även de 

sammanställda svaren för alla respondenterna. Vid analysen över hur den samlade bilden av 

hur lärarna svarat på frågorna tog författaren hänsyn till hur varje enskild lärare svarat för att 

skapa förståelse för helheten. Analysen vinklades även mot vad enskilda respondenter svarat 

för att få ett mer kvalitativt resultat på studien. De enskilda svaren bearbetades flera gånger 

för att få en helhetsbild över hur varje lärare konstruerar sin matematikundervisning samt för 

att skapa förståelse för om val av lektionsdesign hade samband med lärarnas upplevelse av 

påverkansfaktorerna på eleverna. För att skapa ett helhetsintryck av olika faktorers påverkan 

har därför analysen och perspektivet pendlat mellan delar och helhet.  

 

Studier av teorier och forskning om - hur en framgångsrik matematiklärare ska vara, 

pedagogisk differentiering, det sociokulturella perspektivet samt gynnsamma faktorer för 

elevers lärande i matematik - har varit en inspirationskälla för att skapa förståelse samt för att 

hitta mönster, skillnader och likheter hos enskilda respondenter men även för den samlade 

urvalsgruppen.  

 

 Intresset låg i att skapa en uppfattning om lärare anser sig differentiera sina lektioner och i 

sådana fall hur ofta. Därefter hur deras lektionsdesigns utefter nivå, tempo, omfång, metod 

och intresse konstrueras för att slutligen ange sin upplevelse av elevernas delaktighet, 
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motivation, självbild och utveckling. Författaren ställer därefter dessa påverkansfaktorer och 

lärarens val av lektionsdesign mot varandra för att skapa klarhet i om läraren använder sig av 

en pedagogisk eller organisatorisk differentiering för att slutligen hitta samband mellan den 

pedagogiska differentiering och påverkansfaktorerna.  

 

4 Resultatredovisning och analys 

Resultatet nedan svarar mot studiens frågeställningar och redogör för en samlad bild av hur 

lärares val av lektionsdesign påverkar elevers delaktighet, motivation, självbild samt 

matematikutveckling enligt lärarna. Resultatet för studiens frågeställningar redovisas nedan.  

 

Samtliga 9 respondenter för studien är behöriga matematiklärare för årskurs 4-6 där merparten 

av matematiklärarna varit verksamma mellan 11-20 år. Elevgrupperna delas för de flesta av 

lärarna in efter prestationsnivå, där hälften av lärarna har alla elever i samma klassrum och 

hälften undervisar eleverna i grupper antingen på olika lektionstillfällen. Utav samtliga 

respondenter förekommer det två lärare som undervisar alla elever oavsett prestation i samma 

klassrum. 

 

4.1 Individualisering – utgå från elevens specifika behov, förutsättningar 

och intresse 

Respondenterna hade en förhållandevis liknande uppfattning om hur de ska definiera 

begreppet individualisering, nämligen, att läraren ska utgå från individens behov och 

förutsättningar och anpassa undervisningen för att utveckla eleven på den nivå den befinner 

sig på utefter de förmågor som är kopplade till läroplanen. Detta kunde bland annat vara 

genom att variera innehåll, omfång, lärmiljö, uppgifter etcetera. Några av respondenterna 

menade att man inte skulle individualisera för alla elever utan bara de elever som hade 

specifika svårigheter. En av lärarna svarade att individualisering inte behöver innebära att 

eleverna kontinuerligt arbetar enskilt med olika uppgifter.   
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4.2 Differentiering – gruppera elever eller uppgifter 

När lärarna skulle definiera begreppet differentiering var de inte lika överens som vid 

definitionen för individualisering. Här gavs korta svar där specifikt tre nyckelord: nivå, 

gruppering och valmöjlighet, förekom. Respondenterna var någorlunda eniga om att man 

utgår från hela gruppen och att alla elever har samma uppgifter men konstrueras efter olika 

nivåer, tempo, metod och mängd. Nivå kan även betyda att man delar in eleverna i olika 

grupper efter prestationsnivå. 

 

4.3 Variation kring hur ofta lärare differentierar och individualiserar 

Resultatet för studien visade att hur ofta lärare individualiserar och differentierar varierade. 

Att differentiera utesluter inte att man inte individualiserar för någon elev, men ju större 

elevmängd, som differentieras för, desto mindre specifika individualiseringar behöver 

göras. Enligt merparten matematiklärare för den aktuella urvalsgruppen, individualiserar de 

sina lektioner någon gång per vecka. Det förekom även dem som individualiserade varje 

lektion. Att differentiera förekom hos hälften av lärarna någon gång per vecka och hälften 

varje lektion.  

 

4.4 Differentiering utefter nivå är vanligast bland lärare 

Under detta avsnitt redovisas hur lärare sammanfattningsvis designar sina lektioner samt 

vad de använder sig av för material och läromedel. Val av undervisningsdesign delas in 

efter följande kategoriseringar: tempo, nivå, omfång, metod och intresse, där varje kategori 

redovisas för sig.  

 

Merparten av lärarna utgår både från klassens och specifika elevers behov, förutsättningar 

och intresse. När lärare ska planera för sin undervisning utgår bara några få helt från 

matematikboken. Resten av lärarna använder matematikboken, men plockar material och 

uppgifter från olika medier för att säkerhetsställa att alla kunskapskraven prövas och för att 

skapa variation för eleverna. Någon använder enbart matematikboken för att differentiera 

medan några använder den enbart för färdighetsträning.  
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Det vanligaste sättet att differentiera på enligt sammanställningen av de olika kategorierna, 

är utefter nivå, där alla elever räknar samma uppgifter men uppgifterna varierar i 

svårighetsgrad samt med olika stödstrukturer. Även variation av tempo var vanligt 

förekommande som differentieringsmetod, alltså variation av antalet uppgifter som elever 

hinner med. Mindre förekommande var utefter intresse, metod och omfång. Den form av 

pedagogisk differentiering som lärare använder sig av minst när de differentierar är utefter 

metod, det vill säga utefter valmöjligheter på hur eleverna vill ta till sig, bearbeta och visa 

sin kunskap på.  

 

4.4.1 Tempo 

Under kategorin för tempo, var samtliga lärare överens om att alla elever ska vara med på 

samma aktiviteter men att de inte förväntas hinna med lika mycket beroende på att de 

arbetar olika snabbt och är olika noggranna. Eleverna får därför några olika typer av 

uppgifter inom området utifrån tempo, vilket svarar för en pedagogisk differentiering.  

 

4.4.2 Nivå 

För kategorin nivå visade det sig att de flesta lärare låter eleverna räkna samma uppgifter 

men de olika uppgifterna har olika stödstrukturer, som eleverna får välja mellan. Mindre än 

hälften av lärarna låter eleverna välja mellan olika svårighetsgrader på uppgifterna. 

Gemensamt för de lärare som differentierar pedagogiskt efter nivå visade sig i sin 

planering ta hänsyn till både enskilda elevers och klassens behov i stort men oense om hur 

ofta de differentierat för eleverna. Variation i nivå enligt en pedagogisk differentiering 

skapar de genom att plocka uppgifter från olika medier. Gemensamt för de lärare som 

designar sina lektioner enligt en pedagogisk differentiering är även att de individualiserar 

varje lektion.  

 

4.4.3 Omfång 

Resultatet för kategorin omfång visar att de flesta lärare låter alla elever räkna liknande 

uppgifter men att antalet uppgifter varierar. Merparten av respondenterna har även svarat 

att alla elever lär sig samma bas, men att några elever lär sig mer inom kunskapsområdet.  

Gemensamt för de lärare som varierar valmöjligheten för omfång enligt en pedagogisk 
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differentiering utgår de flesta i sin planering från vad de kan förvänta sig av de flesta i 

klassen och anpassar därefter uppgifterna efter olika nivåer. De plockar uppgifter från olika 

medier för att skapa variation samt för att garantera att alla kunskapskraven prövas. En av 

lärarna utgår enbart från matematikboken.  

 

4.4.4 Metod 

Under delen för metod skapar merparten av lärarna olika valmöjligheter för eleverna att på 

olika sätt få visa sin kunskap, träna sin förmåga samt samtala i grupp eller enskilt. De 

representerade lärarna som använder sig av en differentierad metod, är de lärare som 

differentierar någon gång per vecka samt plockar uppgifter från olika medier för att skapa 

variation och för att vara säker på att alla kunskapskraven prövas.  

 

4.4.5 Intresse 

Kategorin för hur lärare ger möjligheter för eleverna att efter intresse välja ingångar inom 

ett kunskapsområde eller vid fördjupning, är någonting som merparten av lärarna anser sig 

erbjuda sina elever.  Det som är gemensamt för de lärare som differentierar pedagogiskt 

efter intresse är att de plockar uppgifter från olika medier för att skapa variation samt för 

att garantera att alla kunskapskraven prövas. En av lärarna utgår enbart från 

matematikboken.  

 

4.5 De lärare som anser sig differentiera minst gör det mest  

När svaren på frågeställningarna i och ii ställdes i relation till varandra kunde man utläsa 

följande: Ungefär hälften av lärarna anser att de tar hänsyn till klassens behov, 

förutsättningar och intresse i stort samt differentierar varje lektion när de designar sina 

lektioner. När man ställer detta i relation till de olika förutbestämda valmöjligheter elever 

har att ta in, öva och visa sin kunskap på visar det i vilken utsträckning läraren 

differentierar utefter en pedagogisk differentiering. I resultatet finner man att den lärare 

som i undersökningen utefter kategorierna visat sig differentiera minst utefter en 

pedagogisk differentiering, anser att den gör det varje lektion. Läraren har även angett att 

hen delar in sina elever i olika prestationsnivåer och undervisar eleverna vid olika tillfällen 
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eller i olika klassrum. Man skulle därmed kunna konstatera att läraren troligen använder 

sig av en organisatorisk differentiering.  

 

Den lärare som differentierar mest för sina elever är, till skillnad från ovannämnda, den 

som anser sig göra det minst utefter en pedagogisk differentiering. Hen planerar även för 

att alla elever ska ha samma uppgifter, aktiviteter och lärandemål och tar därmed hänsyn 

till hela klassens behov, förutsättningar och intresse. Hen delar in eleverna efter olika 

prestationsnivå men alla arbetar i samma klassrum. Uppgifterna varieras och plockas från 

olika medier för att alla kunskapskraven ska prövas. Hen anser sig även individualisera 

varje lektion.  

 

En annan lärare som även hen anser sig differentiera varje lektion gör det genom att tilldela 

eleverna olika matteböcker efter prestationsnivå. Detta kan även utläsas efter hur hen har 

svarat utefter de olika kategorierna. Läraren anger att alla eleverna arbetar med samma 

uppgifter men att uppgifterna har olika stödstrukturer, så att alla elever får möjlighet att 

klara på sin nivå. Enligt svaren på övriga uppgifter anser läraren att hen individualiserar 

varje lektion och att hen tar hänsyn till alla elevers specifika behov, intresse och 

förutsättningar. Alla elever får däremot möjlighet att arbeta med 

problemlösningsuppgifterna.  

 

Den lärare som visat sig differentiera mest utefter nämnda kategorier är en lärare som 

påstår att hen differentierar någon gång per vecka. Läraren tar hänsyn både till enskilda 

individers behov, förutsättningar och intresse men även till hela klassen som helhet. Hen 

plockar uppgifter från olika medier för att skapa variation men även för att kunna pröva 

alla kunskapskraven. Mestadels befinner sig eleverna i samma klassrum och har samma 

läromedel. Vid behov kan de elever som befinner sig på en lägre nivå få sitta tillsammans 

för specifika genomgångar och de elever som befinner sig på en högre nivå ges möjlighet 

att utvecklas på sin nivå. Läraren förklarar differentiering som att elever får möjlighet att 

arbeta på olika nivåer och kan tilldelas svåra uppgifter för att utmanas på sin nivå.  
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4.6 Lärare som differentierar utefter en pedagogisk differentiering anser 

att eleverna har hög motivation, självbild och utveckling 

Den avslutande delen i enkäten bestod av 19 frågor. Här kunde respondenterna endast välja 

ett svar utefter vilken grad påståendet stämde överens med lärarens upplevelse av sina 

elever. Frågor motsvarade olika kategorier: delaktighet, självbild, motivation samt 

utveckling, vilka inte var synliga för respondenterna. Författaren har valt ut de lärare som 

visat sig differentiera utefter en pedagogisk differentiering utan att väga in hur ofta lärarna 

anser sig differentiera för sina elever.  

 

Den lärare som visade sig uppleva högst motivation, delaktighet och utveckling hos sina 

elever, var den lärare som anser att hen varje dag erbjuder sina elever matematiklektioner 

designade utefter en pedagogisk differentiering. Detta stämde väl överens med i vilken 

utsträckning utefter kategorierna läraren designar sina matematiklektioner. Det var även den 

läraren som enbart utgick från matematikboken i sin undervisning. Även självkänslan låg högt 

hos denna lärares elever. Att tillägga däremot är att när man tittar på både de hög- och 

lågpresterande elevernas utveckling i klassen, upplever eleverna att matematik är lätt enligt 

läraren. I denna klassen visar det sig att eleverna har en god utveckling där de flesta når sin 

fulla potential. 

 

En annan lärare, som visat sig differentiera efter en pedagogisk differentiering hade framför 

allt elever som visade på hög självkänsla. Läraren upplever att de högpresterande eleverna 

tycker att det är viktigt att vara bäst och först medan de lågpresterande inte verkar bry sig om 

de är sämre än andra. När det kommer till elevernas utveckling upplever läraren att de flesta 

av de högpresterande eleverna når sin fulla potential medan de lågpresterande verkar ha en låg 

progression i sin utveckling. Till viss del når alla elever kunskapskraven men de 

högpresterande hämmas till viss del av att de lågpresterande kräver mer tid.  

Läraren upplever att eleverna inte känner sig tillräckligt delaktiga. Det är även hos denna 

lärare, som delaktigheten upplevs lägst i jämförelse med samtliga respondenter. Enligt 

lärarens upplevelse känner eleverna till viss del sig delaktiga men inte att de har en möjlighet 

att välja på vilken nivå de ska lägga sig på för att klara målen och samtidigt utmana sig 

själva. Trots det svarade läraren att eleverna hade stor valmöjlighet utefter kategorierna (nivå, 
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tempo, metod, intresse och omfång). När det kommer till motivation upplever läraren att 

eleverna tycker att matematik är roligt men att eleverna bara vill lära sig nya saker till viss 

del.  

 

Den lärare som även hen visade sig differentiera efter en pedagogisk differentiering, 

undervisar alla sina elever oavsett prestationsnivå i samma klassrum. Lärarens upplever att 

eleverna känner sig motiverade, får vara delaktiga och har en god självbild. Läraren upplever 

att hens elever känner en hög delaktighet, vilket även visade sig ligga högst bland samtliga 

respondenter. Detta styrks i att den nämnda läraren även visade sig ge eleverna flest 

valmöjligheter enligt kategorierna: tempo, nivå, omfång, metod och intresse. Även 

utvecklingen i matematik hos eleverna visade sig ligga högt. Både de högpresterande och 

lågpresterande eleverna visar på god utveckling och dessutom når de flesta av eleverna 

kunskapskraven. Däremot upplever eleverna att matematik är svårt.  

 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om den pedagogiska differentieringen kan gynna elevers 

utveckling i matematik. Avsikten var att hitta de matematiklärare som organiserar sina 

lektioner efter en pedagogisk differentiering för att därefter kunna besvara forskningsfrågorna 

för studien. I detta kapitel diskuteras studiens utfall i förhållande till den bakgrund och 

tidigare forskning som presenterats. Detta sammanfattas och därefter följer en diskussion av 

den valda metodens framkomna styrkor och svagheter. Avslutningsvis presenteras förslag på 

vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Då metodvalet för studien var av både kvalitativ och kvantitativ metod, men då antalet 

respondenter för studien var lågt, blev det tilltänkta utfallet för studien inte som planerat. 

Därför kom materialet som fanns att tillgå till största delen bestå av kvalitativa analyser. 

 

Resultatet för studien visade att när det kommer till begreppet differentiering, är de flesta 

lärare mest bekanta med differentiering i form av organisatorisk differentiering (Clarke & 

Clarke, 2008; Slavin, 1990; Wallby m.fl., 2001). Vi kan konstatera att det fortfarande finns de 
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lärare, som fortfarande använder sig av nivågruppering, trots att studier visar att det har 

negativa effekter på elevers självbild, motivation och utveckling (Boaler, 2014; Boaler m.fl., 

2000; Cheeseman & Klooger, 2018; Clarke & Clarke, 2008; Collins, 1989; Ireson m.fl., 2002; 

Zevenbergen, 2003). Att det råder olika erfarenhet kring begreppet kan bero på att det saknas 

forskning i Sverige på pedagogisk differentiering, trots att det visat sig ha en betydande roll 

för elevers matematikutveckling i andra länder (Cheeseman & Klooger, 2018; Boaler, 2014).  

Därmed kan misstänkas att pedagogisk differentiering inte är lika etablerat i svensk skola 

samt att det mestadels talas om begreppet nivågruppering och den organisatoriska 

differentieringen. Att det råder en okunskap kring begreppet framkommer även då de lärare 

som minst anser att de differentierar pedagogiskt visat sig göra det mest. 

 

De flesta respondenterna menar att de ger eleverna valmöjlighet gällande metod, intresse, 

nivå, omfång och tempo. Vissa av lärarna differentierar utefter en organisatorisk 

differentiering samtidigt har de angett att de skapar viss valmöjlighet för eleverna likt 

kriterierna för pedagogisk differentiering men att de sällan individualiserar. Dessutom menar 

Giotha m.fl. (2013), att man differentierar för att underlätta individualisering. Även här 

kommer begreppsförvirringen in då det över tid diskuterats vad begreppen innefattar (Giota 

m.fl., 2013; Slavin, 1990; Vinterek, 2006) och är beroende av i vilket sammanhang det sker. 

Författarens tolkning är att de lärare som undervisar sina elever i förmågshomogena 

matematikgrupper utefter en organisatorisk differentiering, gör det för att spara tid genom att 

minska behovet av individualisering medan de som differentierar utefter en pedagogisk 

differentiering vill underlätta individualiseringen för den heterogena gruppen, vilket visat sig 

vara mest fördelaktigt när man tittar på elevers motivation, självbild, utveckling och 

delaktighet (Boaler, 2014; Clarke & Clarke, 2008).  

 

Flertalet av lärarna lägger fortfarande mycket tid på att individualisera och anpassa för varje 

elevs behov och förutsättningar för att få med alla på tåget genom att erbjuda akuta åtgärder 

såsom, muntliga svar istället för skriftliga, ta bort och lägga till uppgifter etcetera. Vi ser även 

att många av lärarna använder sig av matematikboken som stöd för undervisningen men att 

flertalet kompletterar sin undervisning från andra medier. Att använda matematikboken som 

stöd för sin undervisning visade sig i undersökningen vara en metod som var gemensam för 

de lärare som designar sina lektioner utefter en pedagogisk differentiering. En dold 

organisatorisk differentiering, som Wallby m.fl. (2001) argumenterar att differentiering 
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med hjälp av olika matteböcker efter prestationsnivå bidrar till, ofta kan leda till 

ensamarbete och en utarmad läroplan (Gustavsson, 2018). Det som talar emot detta 

argument är att respondenterna för studien kompletterar arbetet i matematikboken med 

problemlösningsuppgifter på olika nivå och olika stödstrukturer, vilket kan misstänkas 

medföra att alla eleverna får möjlighet att träna på alla förmågorna, vilket även motsäger 

risken för en utarmad läroplan. Då lärarna för den aktuella studien även visar att elevernas 

utveckling – både lågpresterande och högpresterande - ligger på en hög nivå, kan vi 

misstänka att de får möjlighet att arbeta i interaktion med varandra. Att lärarna även väljer 

att låta eleverna arbeta i samma klassrum oavsett prestationsnivå, ökar möjligheten att 

interagera och lära sig av andra i sin proximala utvecklingszon och därmed sätta ord på sin 

kunskap (Säljö m.fl., 2017; Taflin, 2007). Kan vi av detta resultat även misstänka att lärare 

idag är mer uppmärksamma vid val av material samt hur dess innehåll motsvaras av 

innehållet i kunskapskraven för matematik än tidigare?  Gemensamt för dessa lärare var 

även att lärarna upplevde att elevernas motivation, utveckling och självbild var hög. Det som 

skiljde en av lärarna från övriga var lärarens upplevelse av elevernas delaktighet. Här kan 

orsaken bero på andra faktorer som kan påverka elevers känsla av delaktighet såsom 

avsaknaden av tydlig återkoppling, och därmed göra eleverna delaktiga i sina mål och sin 

utveckling (Hattie, 2009; Hattie m.fl., 2017; Hirsh, 2017). En annan aspekt kan vara att 

lärmiljön inte är tillfredsställande, vilket kan vara en avgörande faktor för att elever ska känna 

delaktighet (Haug, 2012; SPSM, 2020). När elever känner delaktighet och får lyckas, ökar 

deras motivation och tron på den egna förmågan, det vill säga de får en god självbild (Giota, 

Berhanu & Emanuelsson, 2013; Gustavsson, 2018; Hattie, 2009; Hattie m.fl., 2017; Hirsch, 

2017; SPSM, 2020).  

 

Den lärare som visade sig uppleva högst motivation, delaktighet och utveckling hos sina 

elever, var den lärare som ansåg att hen varje dag erbjuder sina elever matematiklektioner 

designade utefter en pedagogisk differentiering. Läraren ansåg även att självkänslan låg högt 

hos eleverna. Att tillägga däremot är att när man tittar på elevernas utveckling, där både de 

hög- och lågpresterande enligt läraren visar sig ha en god utveckling, trots det upplever att 

matematik är lätt. Frågan är då om det verkligen är så att alla elever når sin fulla potential och 

får utvecklas i sin proximala utvecklingszon (Säljö m.fl., 2017), eller är läraren så fast i 

matematikboken att eleverna endast arbetar med sådant de redan kan och vet hur de ska ta sig 
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an och lösa. Då finns risken att elevernas kognitiva utveckling inte utmanas, vilket gör att 

elevens förståelse för matematik blir lidande (Hattie m.fl., 2017). 

 

En annan förklaring kan hänga ihop med elevernas höga självkänsla och ett utvecklat 

tankesätt. Att tro på sin förmåga och våga utmana sig själv hör ihop med ett utvecklat 

tankesätt där eleverna drivs av en inre motivation och en känsla av att vilja lyckas och tro på 

sin egen förmåga. En annan påverkansfaktor kan vara läraren, som uppmuntrar sina elevers 

ansträngningar, utveckling och uthållighet och visar att hen tror på dem (Dweck, 2017; Hattie 

m.f.l., 2017). En ökad självkänsla leder till högre motivation, vilket även visat sig i studier på 

heterogena grupper (Giota m.fl., 2013; Gustavsson, 2018). 

 

Gemensamt för de lärare som differentierar pedagogiskt var att de även individualiserar 

varje matematiklektion. Här kan misstänkas att lärarna likt Wallby m.fl. (2001) 

differentierar för att underlätta individualisering, i ett heterogent klassrum. En aspekt på att 

de väljer att undervisa alla elever i samma klassrum oavsett prestationsnivå kan bero på 

vad som fungerar för verksamheten och vilken tillgång på pedagoger och salar som finns. 

En annan aspekt kan vara att man som lärare har koll på vad forskningen säger om 

nivågruppering av elever i matematik.  

 

5.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras styrkor och svagheter av vald metod. Syftet var att skapa en 

helhetsförståelse samt få en mer nyanserad bild av verkligheten (Denscombe, 2018). En 

kvalitativ enkätstudie utformades med inslag av kvantitativa delar.  

 

Att det skulle visa sig vara svårt att hitta tillräckligt många respondenter räknade inte 

författaren med vid val av metod. Det visade sig att utskick av missivbrev och kontakten med 

skolledare, inte ledde till tillräckligt många respondenter för att studien skulle uppfylla kravet 

för kvantitativ. En påminnelse samt personlig kontakt med de redan utvalda matematiklärarna 

togs för att öka svarsfrekvensen. Flera lärare påbörjade enkätundersökningen, men hälften 

valde att inte avsluta den. En förändring av urvalet för studien genom att ändra från 

explorativt urval till representativt urval hade möjliggjort att fler lärare inom ett större område 
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hade kunnat delta i undersökningen. Denna förändring hade varit mer passande för en 

kvantitativ metod (Denscombe, 2018).  

 

Att antalet respondenter blev lågt gjorde att ingen större generaliserbarhet för undersökningen 

kunde göras, vilket ökar risken för att undersökningen ger en snedvriden bild av verkligheten 

(Denscombe, 2018). En aspekt i att deltagandet blev lågt och bidragande orsak till 

ofullständiga svar kan ha berott på att man tidigt i enkäten skulle definiera begreppen 

individualisering och differentiering med egna ord. Då begreppet för differentiering kan 

benämnas med många olika ord, kan det valda begreppet för studien tänkas vara obekant för 

respondenterna och därmed utgöra en aspekt i att det är svårt att definiera. Precis som det 

problematiseras om i diskussionen ovan och som det framgår i tidigare forskningen, saknas 

det svenska studier om pedagogisk differentiering, vilket därför kan bidra till att man inte 

fullföljt enkäten. En tredje aspekt kan vara antalet frågor i enkäten och att frågorna i enkäten 

var formulerade förhållandevis lika, vilket gjorde att man verkligen fick tänka igenom sina 

svar noga innan man svarade. Enkäter som är svåra att svara på, tar mer energi, vilket ökar 

svarsbördan och kan därför ha varit en orsak till att man inte fullföljt enkäten (Denscombe, 

2018).  För att få en helhetsförståelse för de enkäter som besvarats kunde samtliga frågor haft 

en tillhörande kommentarsruta, där lärarna fått möjligheten att nyansera sina svar. Förslagsvis 

hade en pilotstudie varit en alternativ lösning för att komma åt de svårigheter, som dök upp 

under pågående undersökning.  

 

Valet av undersökning av empirin kunde förslagsvis gjorts med en annan metod. En 

kombination av enkäter som använts för att komma åt de lärare som medvetet använder sig av 

en pedagogiskt differentierad undervisningsdesign. Följt av intervjuer med utvalda lärare, 

vilket hade bidragit till ett rikare underlag och en mer kvalitativ forskningsansats 

(Denscombe, 2018). Det som talar emot är att man troligen inte hittat tillräckligt många 

respondenter som visat sig undervisa utefter en pedagogisk differentiering. Valet av enkäter 

som undersökningsmetod motiverades delvis med att få in många svar för att öka möjligheten 

till generaliserbarhet (Denscombe, 2018). 

 

Styrkan i valet av metod ligger i att det för författaren var smidigt att utforma enkäten. 

Färdiga frågemallar fanns att välja mellan beroende på önskemålet om frågornas utformning.  
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Tidsaspekten för författaren utgjorde en annan positiv aspekt. Författaren sparade tid genom 

möjligheten att snabbt skicka iväg missivbrev, påminnelse samt möjligheten att nå många på 

kort tid (Denscombe, 2018). En annan positiv aspekt var att en intervju med många olika 

svarsalternativ där alternativen på frågorna utformats förhållandevis lika, kan leda till att man 

som respondent inte kommer ihåg de olika alternativen. Att själv få läsa och fundera över sina 

svar kan ha en positiv effekt på reliabiliteten i svaren (Denscombe, 2018) 

 

Hemsidan för den aktuella och valda webbenkäten erbjöd och möjliggjorde en 

sammanställning av inkommen data. Datan överfördes till ett statistikprogram, i detta fall ett 

Excelldokument, vilket skapade möjlighet att få en snabb överblick för att utvärdera och 

analysera enskilda men även respondenternas sammanlagda svar (Denscombe, 2018). 

 

Ytterligare en aspekt kan vara författarens erfarenhet av att utforma enkäter. Under analysen 

upptäcktes buggar i enkäten samt att vissa svarsalternativ gick in i varandra. En fördel för att 

få mer nyanserade svar hade varit om varje fråga hade haft en kommentarsruta för 

respondenten att skriva sin förklaring i, vilket hade bidragit till en ökad förståelse och 

nyansering av hur lärarna faktiskt designar sina matematiklektioner. 

 

Kvalitativa undersökningar tenderar ofta till att ha ett lågt antal deltagare (Denscombe, 2018), 

vilket även den aktuella studien hade. Medvetenheten om detta fanns därför redan vid valet av 

metod och att det därför skulle bli svårt att generalisera resultatet för studien.  

I kvalitativ forskning och liksom även i denna undersökning har resultatet vid analysen tolkats 

av författaren. Man kan därför ifrågasätta studiens reliabilitet då slutsatsen troligen blivit 

något annat om någon annan utfört samma studie. Den som utför studien kan påverka 

resultatet genom att hitta saker som för undersökningen dit författaren vill, trots att man ska 

ställa sig objektivt till resultatet. Därav blir reliabiliteten för studien svår att motivera. 

Chansen att även kunna samla in liknande respondenter, som befinner sig i en liknande miljö 

och med samma förutsättningar eller hinder i verksamheten, anses minst sagt vara liten.  

Trots att validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten för studien är svår att påvisa och 

därmed överföra, kan däremot författaren garantera att datan producerat och kontrollerats flera 
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gånger. Men på grund av det låga deltagandet för studien kan ingen exakthet garanteras men 

däremot kan resultatet bidra till ett ökat intresse för vidare studier.  

 

6 Sammanfattande slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om den pedagogiska differentieringen kan gynna elevers 

utveckling i matematik. Studiens resultat grundar sig i hur behöriga matematiklärare i årskurs 

4-6 designar sina lektioner samt hur de uppfattar sina elevers motivation, delaktighet, 

självbild och matematikutveckling. Avsikten var att genom enkäten hitta de matematiklärare, 

som differentierar utefter en pedagogisk differentiering, vidare för att genom den information 

som enkäten skulle ge kunna besvara syftet för studien.  

 

Den första frågeställningen hade för avsikt att besvara hur matematiklärare i årskurs 4-6 

definierar begreppen individualisering och differentiering. Det visade sig finnas en liknande 

uppfattning om definitionen för begreppet individualisering där majoriteten av lärarna 

definierar det med att man utgår från enskilda elevers behov, förutsättningar och intresse. 

Begreppet differentiering definierades med att lärarna delar in elever i grupper där 

nyckelordet nivå förekom både hos de lärare som grupperar sina elever homogent och 

heterogent i matematikklassrummet.  

 

Studiens andra frågeställning, som hade för avsikt att undersöka i vilken utsträckning lärare i 

årskurs 4-6 använder sig av individualiserad och differentierad matematikundervisning, 

resulterade i att det fanns en variation i hur ofta lärare individualiserar och differentierar. 

Individualisering var vanligast förekommande någon gång per vecka medan differentiering 

var lika vanligt varje lektion som någon lektion i veckan.  

 

Hur matematiklärare i årskurs 4-6 differentierar sina lektioner, var den tredje frågeställningen 

för studien. Det visade sig att när lärare differentierar sina matematiklektioner är det vanligast 

att de gör det utefter nivå och tempo. Det vanligast förekommande pedagogiska 

differentieringen utefter nivå var genom att ge de lågpresterande eleverna stödstrukturer, så att 

alla elever skulle få möjlighet att klara uppgifterna medan den vanligaste pedagogiska 
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differentieringen utefter tempo var antalet uppgifter som eleverna skulle hinna med, då alla 

elever inte arbetar lika snabbt. Alla utom två av lärarna använde matematikboken som grund i 

sin planering men för att skapa variation och för att se till så att alla kunskapskraven prövas 

tillämpar man även andra medier när man designar sina lektioner. De andra två använde 

enbart matematikboken medan den sista enbart använde matematikboken för att metodträna.  

 

Vilken påverkan lärare anser att differentierad matematikundervisning har på elevers: 

matematikutveckling, självbild, motivation och delaktighet var studiens fjärde frågeställning. 

Studien visade att lärarna ansåg att eleverna i deras klasser hade hög motivation, god 

självbild och utveckling oavsett prestationsnivå. Deras delaktighet hos någon lärare visade 

sig vara något lägre än övriga, men låg ändå förhållandevis högt. Gemensamt för de lärare 

som differentierar utefter en pedagogisk differentiering var att de redan i planeringsstadiet 

tittade på behov, förutsättningar och intressen för klassen som helhet. De har alla elever i 

samma klassrum oavsett prestationsnivå. De grundar matematikundervisningen på 

matematikboken men kompletterar från andra medier för att skapa variation och tillgodose 

alla elever och för att alla förmågorna ska prövas. Gemensamt är även att de 

individualiserar varje lektion.  

 

Om studien haft fler antal respondenter där den insamlade datan gett samma resultat hade 

studien kunnat uppfylla kraven för generaliserbarhet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Detta hade resulterat i att syftet för studien – att undersöka om den pedagogiska 

differentieringen kan gynna elevers utveckling i matematik - kunnat besvaras och därmed gett 

ett bidrag till att den pedagogiska differentiering är att föredra framför den organisatoriska, då 

den gynnar både lågpresterande och högpresterande elever i ett heterogent 

matematikklassrum. 

 

Att skapa en skola för alla elever - där alla elever ska känna sig inkluderade, integrerade 

och där hänsyn till individens behov, förutsättningar och intresse (Skolverket, 2020; SPSM, 

2020) ska tas - ställer stora krav på lärare som idag möts av stora heterogena klasser. Det 

krävs att läraren har olika kompetenser i form av social-, ämnes-, didaktiskt och 

pedagogisk kompetens för att designa matematlektioner som är gynnsamma för alla elever  



Högskolan Kristianstad   Linda Olandersson 

 

40 

 

(Aspelin, 2018; Hattie, 2009; Hattie m.fl., 2017). Matematiklektioner där elever ges 

verktyg och strategier, som de använder i interaktion med andra (Säljö, 2017), utvecklar 

tilltro till den egna förmågan. Motivationen leder till ett intresse för matematiken, vilket i 

sin tur leder till att elever utvecklar sin matematikkunskap för att kunna möta den 

matematik de stöter på i sin vardag (Hattie, 2009; Hattie m.fl., 2017; Skolverket, 2020). 

 

6.1 Förslag på vidare studier 

Denna studie har syftat till att utifrån en kvalitativ metod med inslag av kvantitativ 

undersöka om den pedagogiska differentieringen kan gynna elevers utveckling i matematik. 

 

Avsikten var att hitta de matematiklärare som organiserarar sina lektioner efter en pedagogisk 

differentiering för att få syn på hur de väljer att designa sina matematiklektioner samt vilken 

påverkan de anser att deras val av lektionsdesign har på elevernas delaktighet, självbild, 

motivation samt utveckling inom ämnet matematik.  

 

För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka vad eleverna anser om sin 

motivation, delaktighet, självbild och matematikutveckling i skolan. Ytterligare något som 

skulle vara intressant är att ställa elevernas uppfattning i förhållande till lärarnas uppfattning.  

För att få en nyansering, klarare bild och ett helhetsperspektiv på hur de lärare som designar 

utefter en pedagogisk differentiering planerar och genomför sina lektioner, hade det varit av 

intresse att använda intervjuer som val av undersökningsmetod.  

Studien undersöker inte heller den tid som lärare lägger ner för att individualisera eller 

differentiera för sina elever, vilket därmed gör att vi inte får syn på om pedagogisk 

differentiering bidrar till att underlätta individualiseringen för lärare, vilket hade varit av 

intresse att ta reda på. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

Hej  
 

Jag heter Linda Olandersson och läser nu min åttonde och sista termin på grundlärarprogrammet vid 
Högskolan i Kristianstad med inriktning mellanstadiet 4-6. Jag skriver nu mitt examensarbete på 15 
högskolepoäng och önskar nu lärarprofessionens hjälp för att kunna besvara mina frågeställningar.  
 

Syftet med studien är att visa om på vilket sätt den pedagogiska differentierade 
matematikundervisningen påverkar elevers möjligheter att utveckla matematiska kunskaper samt på 
vilket sätt elever erbjuds matematikutveckling vid differentierad matematikundervisning. 
 

I min studie kommer jag utgå från följande forskningsfrågor: 

 Hur begreppet individualisering definieras och tolkas. 

 Hur begreppet differentiering definieras och tolkas i matematikämnet. 

 I vilken utsträckning lärare i årskurs 4-6 använder sig av differentierad matematikundervisning. 

 Vilka effekter – möjligheter och konsekvenser - differentierad matematikundervisning har på 
elever i årskurs 4-6. 

Jag kommer under vecka 47/48 skicka ut elektroniska enkäter som jag hoppas att ni kan hjälpa mig att 
svara på.  
 

Uppsatsen kommer skrivas så att de som läser den inte kan identifiera vad deltagare eller skolan du 
arbetar på heter. I min studie utgår jag från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). 
Genom att hjälpa mig kan vi förhoppningsvis tillsammans bidra till ett ökat forskningsintresse inom 
denna form av differentiering, som resulterar i framgångsrika och gynnsamma  matematiklektioner i 
Sverige för alla elever. 
 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. 
Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande under hösten 2020. Har ni några frågor eller funderingar 
är ni välkomna att höra av er till mig. 
 

Med vänlig hälsning https://www.webbenkater.com/s/514a89b 

Linda Olandersson 

linda@olandersson.nu 

http://www.vr.se/
https://www.webbenkater.com/s/514a89b
mailto:linda@olandersson.nu
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Bilaga 2.  

 

Hej 

 
Här kommer en påminnelse om att hjälpa mig med att svara på enkäten angående om 

pedagogisk differentiering underlätta individualiseringen för lärare och samtidigt gynna 

lärandet i matematik? 

Har du svarat på enkäten är jag väldigt tacksam. Dock är där många som ej är fullständiga och 

resultatet blir därmed ofullständigt. Jag behöver era svar senast denna vecka. 

 

Tack ännu en gång 

Med vänlig hälsning Linda Olandersson. 

https://www.webbenkater.com/s/514a89b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webbenkater.com/s/514a89b
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Bilaga 3 
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