
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualisering 

- Ett kliv utanför matematikboken? 

 
En studie om lärares förhållningsätt till individualiserad 

matematikundervisning  

 

 

 
 

Sandra Eriksson 

Marie-Louise Heideman 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Åsa Bergström 

 

Examinator: Johan Prytz 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde, 

15 hp 

Rapport nr: 2013vt00377 



Sammanfattning  

 

Den föreliggande studien syftar till att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren förhåller sig till 

individualisering i matematikundervisning. Utifrån detta syfte formulerades frågeställningar 

angående hur lärarna uppfattar vad individualiserad undervisningen innebär och hur man uppnår 

individualisering inom ämnet matematik samt vilka faktorer som påverkar individualiseringen. 

Vår studie baseras på intervjuer av lärare i de tidiga skolåren. Materialet analyserades utifrån 

antagna teoretiska utgångspunkter, ramfaktorteorin och det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet indikerar på att individualisering är ett mångskiftande begrepp som kan definieras på 

olika sätt, och har generaliserats till att gälla mötet med elevers olika kunskapsnivå och 

inlärningssätt i undervisningen. Av resultatet har det framkommit en variation mellan hur lärarna 

genomför individualisering i undervisningen, genom nivågrupperingar, laborativt arbetsätt, 

utematematik, olika läxor, uppgifter och matematikböcker och genom gruppkonstellationer, 

utifrån den nivå eleverna befinner sig på.  

Många är de ramfaktorer som påverkar den individualiserade undervisningen, både som 

möjligheter och hinder, av vilka några anses som påverkningsbara av lärarna. En slutsats är, att 

tidstillgången är en av de faktorer som främst påverkar möjligheterna till individualisering. 

 

 

Nyckelord: individualisering, läroboksobunden undervisning, ramfaktorteorin, sociokulturellt 

perspektiv, laborativ matematik/laborativt arbete, intervju. 
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1. Inledning 

Anledningen till att vi valde att göra en studie inom ämnet matematik är för att vi under vår 

utbildning flera gånger har hört lärare i olika sammanhang betona att många elever har 

svårigheter i matematik, och att de upplever det svårt att veta hur de skall stödja eleverna för att 

de skall utvecklas inom ämnet. Genom egna erfarenheter har vi sett och upplevt att små 

förändringar i undervisningen och verksamheten, utifrån elevens behov och svårigheter, kan göra 

stor skillnad för dessa elever. 

Mot denna bakgrund insåg vi därför att det vore lärorikt för vår framtida roll som lärare att få 

undersöka hur verksamma lärare uppfattar matematikundervisningen, och hur de uppfattar vad 

individualiserad undervisning innebär samt vilka faktorer de anser påverkar individualiseringen. 

Vi anser att individualisering och laborativt arbete utgör varandras förutsättningar i matematiken. 

Vår tanke med denna studie var därför, att vi själva och de som läser vår studie skall kunna få 

kunskap om vad som är viktigt att tänka på och reflektera över när man planerar sin 

matematikundervisning. 

Arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen har gjorts utifrån att frågeställningarna i syftet 

och har delats upp mellan oss. Sandra Eriksson ansvarar för resultat och analysdelen i 

frågeställningarna angående lärarnas uppfattning om vad individualiserad undervisning innebär 

samt hur de anser att de arbetar för att uppnå detta inom matematik. Marie-Louise Heideman 

ansvarar för resultat och analysdel i frågeställningen som berör faktorer som påverkar 

individualiseringen i lärarnas undervisning. 
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2. Bakgrund  

Läroplanen uttrycker tydligt att matematiken som skall läras ut skall vara en matematik för livet. 

En livsmatematik där man uttryckligen kan se hur matematiken kan användas i vardagen. Det 

handlar om att utveckla en förmåga att tolka vardagliga matematiksituationer genom att se 

mönster, former och samband. Samtidigt skall eleven också kunna uttrycka livsmatematiken i ett 

abstrakt symbolspråk (Skolverket, 2011, s. 62). I dagens samhälle är det tyvärr många vuxna som 

efter avslutad skolgång anser att de inte har tillräckliga kunskaper i matematik, för att kunna klara 

av sådana matematiska problem och beräkningar som de möts av i vardagslivet. Det förefaller 

bero på att problemen inte liknar skolexemplen och det i kombination med ett dåligt 

självförtroende beträffande matematiken, leder i sin tur till att de inte klarar av att komma fram 

till en egen lösningsmetod. Flera rapporter under senare år har styrkt denna erfarenhet. De har 

nämligen påvisat att många vuxna som är färdiga med sin skolgång har stora brister gällande 

grundläggande färdigheter i ämnet (Malmer, 1984, s.5). Personer med matematiksvårigheter har 

kanske procentuellt inte blivit fler än förut, men konsekvenserna av deras svårigheter, medför i 

dagens högteknologiska samhälle, en svårare situation. Det innebär att det är viktigt att så tidigt 

som möjligt stödja elever inom matematiken (Malmer, 2002, s.7).  

Gudrun Malmer (2002) skriver att matematikundervisningen borde genomgått en större 

förändring över tid då läroplaner avlöst varandra och fortbildningar genomförts kontinuerligt. De 

progressiva idéer som finns idag är långt ifrån nya. Redan vid förra sekelskiftet fanns förspråkare 

för att matematiken skulle kommuniceras, göras och upptäckas innan de symboliska tecknen 

introducerades (Ibid., s.16-18). Matematiken beskrivs i dagens läroplan, Lgr 11, som en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet. Detta för tanken till laborativ matematik med 

konkreta material och artefakter (Skolverket, 2011, s.62). Elisabeth Rystedt och Lena Trygg 

(2010) beskriver, i sin forskningssammanställning Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? hur 

man genom alla tider ansett att den abstrakta matematiken skall åskådliggöras med hjälp av 

konkreta exempel och material och historien vittnar om olika sätt att visa och räkna med 

konkreta hjälpmedel (Ibid., s. 15-18).  Förändringarna som har skett är att momenten har flyttats 

hit och dit och stoffet har diskuteras mycket, men ändå har arbetsformerna inte nämnvärt 

förändrats (Malmer, 1984, s. 5). Malmer (1984) funderar kring varför det inte sker någon verklig 

förnyelse av arbetssättet i matematik, med tanke på att många i befolkningen visar brister inom 

ämnet. I samband med att Lgr 69 infördes så skedde en överintellektualisering, vilket framför allt 

ledde till detaljreglering av stoffet. Läroplanen var nu i experternas händer (Ibid., s. 5). Detta 

menar Malmer (1990) ledde till en starkt hämmande effekt på den metodiska utvecklingen och 

många lärare, även de som tidigare hade känt sig kompetenta, kände sig nu inkompetenta (Ibid., s. 

13). I samband med detta förändrades läroböckerna till att bli mer omfattande gällande 
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bildmaterial och instruktioner, vilket också troligen var en bidragande orsak till att lärarna delvis 

passiviserades i sitt tänkande (Malmer, 2002, s. 21).  

Vid samma tidpunkt som Lgr 80 implementerades menar Malmer (1984) att man var på väg 

mot att ännu mer tillämpa den traditionella matematikundervisning som innebär fokus på 

färdighetsträning. Detta nämner Malmer som märkligt eftersom riktlinjerna enligt Lgr 80 var att 

undervisningen i matematik skulle förbereda eleverna för vuxenrollen och utgå från deras 

erfarenheter och behov, vilket hon menade är ouppnåeligt med den traditionella 

matematikundervisningen (Ibid., s. 5). Kronqvist och Malmer (1993) framhäver den språkliga 

utvecklingens stora betydelse och det undersökande och laborativa arbetet som en viktig grund 

för begreppsbildningen, vilket hon i sin tur anser är viktigt för att eleverna skall kunna utveckla 

goda kunskaper inom matematik (Ibid., s. 49).  

 I en översikt ifrån skolverket sammanfattar Birgitta Sahlin (1997) svensk forskning från åren 

1990-1995 de matematiksvårigheter elever har och hävdar att en av orsakerna är att 

undervisningen är alltför abstrakt. En av forskarna, i översikten, Olof Magne förespråkar en 

alternativ matematik som är mer gestaltande och utvecklande, där eleverna får utföra laborationer 

och lära genom att göra. Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt skall eleverna lära utifrån egna 

förutsättningar, vara reflekterande i gruppdiskussioner, och i problemlösningar fokusera på 

processen istället för slutprodukten (Ibid., s. 24). Elevens individualitet och förmåga till ansvar 

skall komma fram i ett socialt sammanhang förspråkar Magne och får medhåll av Arne Engström 

(1998) som menar att konstruktivismen blivit ett begrepp inom matematikundervisningen och ett 

dominerande synsätt när undervisningen och lärandet diskuteras. Trots det har 

matematikundervisningen sedan länge byggt på enskild isolerad teknikträning med hjälp av 

algoritmräkning. Meningen borde, menar Magne, vara att lära ut hur man lär sig, som en hjälp till 

metakognition (Ibid., s. 11). 

I en av skolinspektionens egna granskningar redogörs för att lärarnas egen målfokusering ofta 

får utgöra filter för vad eleverna får lära sig. Antingen betonas problemlösning som en viktig del i 

matematiken eller fokuserar de på vardagsanknytning. Men utifrån observationer i verkligheten är 

det färdighetsträningen i matematikboken som utgör den största delen av undervisningen enligt 

skolinspektionen (Skolinspektionen, 2009:5, s. 14). Så medvetet eller inte begränsar både lärare 

och lärobok vad innehållet blir och hur undervisningen ser ut och blir en faktor för påverkan. De 

nämnde även andra faktorer som påverkar deras undervisning såsom, lärarutbildningen, 

läroplanen, nationella prov samt kollegor. En del lärare i skolinspektionens granskning, menar att 

det är eleverna som främst påverkar deras undervisning genom att klasserna är heterogena och 

består av många elever med svårigheter i matematik, vilket leder till att de fokuserar mycket på 

procedurmål genom att ”räkna i boken” efter kända regler. Granskningen visade även att en 

mindre andel lärare anser att läroboken ger dem organisatoriskt och planeringsmässigt stöd och 

att ger eleverna sysselsättning, vilket leder till att de får lättare att stödja enskilda elever eller 

mindre grupper (Ibid.). 
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Precis som Malmer (2002) påpekar Skolinspektionen (2009:5) att det inte blir en gynnande 

matematikundervisning om matematikboken används i för stor utsträckning (Ibid., s. 28; Ibid., s. 

21-22). Skolinspektionen (2009:5) lyfter fram i sin granskningsrapport att läroböckerna är skevt 

fokuserade på att eleverna skall utveckla en viss kompetens, vilket innebär att de bara skall räkna 

utifrån åskådliggjorda exempel. Det är viktigt att läraren kompletterar med andra uppgifter, så att 

eleverna ges bättre möjligheter till att få utveckla fler kompetenser (Skolinspektionen, 2009:5, s. 

21-22). Alla individer lär sig på olika sätt och har olika förmåga till abstraktion, vilket medför att 

konkretiseringen av undervisning har blivit ett viktigt inslag. I en skola för alla är det viktigt att 

skapa ett optimalt lärande för alla elever i matematik (Löwing, 2004, s. 90). Trots att den konkreta 

laborativa matematikens betydelse aktualiserats för att möjliggöra den abstrakta förståelsen och 

trots antalet förspråkare över tid, så är det tydligt att läroboken konsekvent styr undervisningen i 

klassrummet och läraren använder den som studieplan (Malmer, 2002, s. 28). Malmer (1984) 

menar att lärare som bedriver en läroboksobunden matematikundervisning skapar bättre 

förutsättningar för eleverna att lära sig nya och grundläggande matematiska begrepp. Med det i 

åtanke är Ann Ahlbergs (2000) funderingar kring lärarens planering av matematikundervisningen 

väldigt intressanta då hon undrar om lärarna följer endast lärobokens upplägg eller om de 

planerar utifrån vad eleverna skall förstå och lära av innehållet utifrån läroplanen (Ibid., s. 21). 

För att ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar menar Malmer (1990) att en gemensam 

lärobok inte bör användas som studieplan, men kan användas som komplement till 

färdighetsträning (Ibid., s. 13). Detta tar oss fram till syftet med denna studie att undersöka hur 

lärare i de tidiga skolåren förhåller sig till individualiseringen i matematikundervisningen. 

 

. 
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3. Litteraturöversikt 

Följande kapitel är uppdelat i två delar, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, vilka 

ligger till grund för vår studie.  

 

3.1 Tidigare forskning  

Följande avsnitt behandlar tidigare forskning, som anses relevant med hänseende till den 

föreliggande studiens syfte. Vi ämnar belysa två aspekter av skolan; individualisering och 

relationen mellan individualisering och laborativ matematik. 

3.1.2 Individualisering uttryckt i läroplanen 

Det har skett en radikal förändring av de termer och formuleringar som används för att beskriva 

vad som sker och vad som skall ske i en undervisningssituation mellan Lgr 62 och Lpo 94 

(Vinterek, 2006, s.36).  Denna förändring kan bero på att synen på kunskap och uppfattningar 

om vem som har ansvar för undervisningens resultat har förändrats genom åren. Denna 

förändring innebär bland annat att begreppet individualisering och dess innebörd har tolkats och 

formulerats olika vid en jämförelse av de tidigare läroplanerna med Lpo 94 (Ibid., s. 36-37). I de 

två första läroplanerna, Lgr 62 och Lgr 69, formuleras individualisering i termer av anpassning till 

elevernas mognad, läggning, intressen och förmågor. Dock har det visat sig att det i första hand 

istället handlade om att lärarna ägnade sig åt individualisering på nivå, av omfång och hastighet, 

gällande undervisningen. Anpassningen av undervisningen till elevernas intressen fick däremot 

inte så stort utrymme men gavs i Lgr 80 däremot en betydligt större plats.  I de tre första 

läroplanerna med tillhörande kursplanerna uttrycks inte bara att en anpassning av skolans 

uppdrag till individen skall ske, utan där återfinns även resonemanget till hur detta skall ske. Lpo 

94 vittnar om en avsaknad av detta resonemang och individualisering uttryckts i krav som ställs 

för att ge samma innebörd. Dessa krav är att undervisningen skall anpassas i förhållande till 

elevens förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. I Lpo 94 betonas däremot elevens eget 

ansvar för sitt individuella lärande (Ibid., s.7, 37). Lgr 11 använder inte heller uttrycket 

individualisering, men den markerar tydligt ansvaret för en likvärdig utbildning som tar hänsyn till 

elevernas förutsättningar och behov, vilket innebär att undervisningen skall anpassas till varje 

enskild elev. Undervisningen kan därför inte utformas lika för alla (Skolverket, 2011, s. 8).  
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3.1.3. Olika typer av individualisering  

Vinterek betonar i sin översikt att individualisering kan skifta i innebörd och visar på att syftet 

med individualisering och valet av individualiseringen är mycket oklart. Med det i åtanke menar 

Vinterek att det är viktigt att reflektera kring för- och nackdelar och att problematisera motiven 

med individualisering och dess innebörd för olika elevgrupper (Vinterek, 2006, s. 7). Vinterek 

presenterar olika former som en individualiserad undervisning kan anta och menar att det är 

viktigt att synliggöra dessa, för att kunna närma sig en förståelse av begreppet individualisering 

(Ibid., s. 52). De olika typer av individualisering som Vinterek presenterar handlar därför om att 

skoluppgifterna anpassas utifrån bland annat tid, svårighetsgrad, intresse och omfånget av 

lärområdet (Ibid., s. 44). Vinterek benämner de olika typerna av individualisering enligt följande, 

intresse-, hastighets-, nivå-, färdighets-, omfångs-, värderings-, innehålls-, metod-, miljö-, metod- 

samt fördjupningsindividualisering.  

En av de typer som omnämns är nivåindividualisering, vilket kan förklaras som ett sätt att 

möta eleverna på den nivå de befinner sig, det vill säga utifrån den grad av färdighet och 

skicklighet som de befinner sig på inom ramen för ett ämne eller ämnesområde (Ibid., s. 45-46). I 

Sverige är denna individualiseringstyp vanligt förekommande, vilket förefaller beror på att den 

vanligaste åtgärden i våra skolor att hantera elever i svårigheter, är nivågruppering i någon form. 

Det är vanligt att grupperingen sker utifrån klassificeringen vilka elever som anses vara 

lågpresterande, normalpresterande och högpresterande (Engström, 2003, 44-45; Bentley, 2011, s. 

26).  

Arne Engström (2003) skriver att avsikten med differentiering av elever utifrån deras 

kunskapsnivå har varit att ge extra stöd till de elever som riskerar att bli underkända. Han pekar 

på att argumenten för och emot nivågruppering har i den utbildningspolitiska debatten varit 

oförändrade sedan 1920-talet. Några fördelar med nivågruppering som anförts i debatten är att 

det blir lättare för läraren att undervisa och anpassa undervisningen efter elevens behov, och det i 

sin tur skall leda till att eleven kan göra framsteg i relation till sin förmåga. Däremot medför en av 

nackdelarna som anförts, att de svaga elever inte ges möjlighet att få den stimulans och 

uppmuntran som de duktiga eleverna kan bidra till. En annan vinkling som lyfts fram i debatten 

är att lärare inte har den kompetens och/eller tid som behövs för att kunna nivåanpassa 

undervisningen (Ibid., s. 44-45). Internationella studier visar dock att den högpresterande 

gruppens prestationer försämras totalt sett genom nivåindividualisering. Det förklaras bero på, att 

hälften av elever i högpresterandegruppen får en sämre självuppfattning som en konsekvens av 

att de identifierar sig med att tillhöra den sämre halvan av gruppen. Denna effekt leder i sin tur 

till försämrade prestationer jämfört med en vanlig klassgruppering. En annan risk med de elever 

som placeras i den lågpresterande gruppen är att de kan bli socialt stämplade. Den omfattande 

forskningen, menar Engström (2003) och Bentley (2011), innefattar resultat som är entydiga, att 

effekterna av nivågruppering som sådan inte leder till förbättrade prestationer. Detta kan relateras 

till att endast organisatoriska förändringar av undervisningen inte får någon effekt på elevernas 
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kunskapsutveckling. För att få en förbättring av kunskapsnivån måste en förändring realiseras av 

undervisningsmetoderna (Ibid., s. 45-46; Ibid., s. 26).  

Hastighetsindividualisering är en annan typ av individualisering, vilket innebär att eleverna får 

arbeta i sin egen takt, vilket leder till att de slutför uppgifter vid olika tidpunkter (Vinterek, 2006, 

s.44). Hastighetsindividualisering i kombination med stort elevansvar har nått stor dominans 

inom undervisningssättet ”eget arbete” (Hansson, 2011 s. 25). Eget arbete kan utformas på olika 

sätt, men vanligtvis innebär det att eleverna arbetar individuellt inom olika ämnesområden under 

samma lektion. Genom den enskilda elevens egen planering och dokumentation i en 

planeringsbok eller liknande, om vad den gör, överblickar läraren elevernas arbete, (Österlind, 

2005, s. 5-6). 

Madeleine Löwing (2004) har i sin studie studerat hur lärare under matematiklektioner 

kommunicerar med sina elever för att stödja deras lärande, samt vilka villkor lärandemiljön ställer 

på denna kommunikation. Den är gjord utifrån ramfaktorteorin, faktorer som påverkar 

underisningens olika val (Ibid., s. 51-52). Löwing genomförde studien genom observationer i 

klassrummet som kombinerades med intervjuer av sju lärare (Ibid., s.14, 142). I avhandlingen 

Matematikundervisningens konkreta gestaltning, en studie av kommunikation lärare-elev och matematikens 

didaktiska ramar beskriver hon att lärarna som deltog i studien anser att eleverna konstruerar sin 

kunskap på egen hand och att detta sker i olika takt. I studien framgick att lärarna menar att 

hastighetsindividualisering blir ett naturligt val eftersom vissa elever behöver lång tid på sig för att 

lära, medan andra lär sig fortare (Ibid., s. 257, 265). Löwing poängterar att det finns en risk för att 

hastighetsindividualisering endast tar hänsyn till den individuella arbetstakten, om arbetssättet 

bedrivs på sådant sätt som hon upptäckte i sin studie, att eleverna i klassen fick samma 

instruktioner, uppgifter och förklaringar. Instruktionerna gavs oftast i skriftlig form antingen via 

ett läromedel eller separat arbetsblad (Ibid., s. 249, 265). Problemet menar Löwing är att alla 

elever räknade samma uppgifter fast vid olika tidpunkter, vilket medför att individuell anpassning 

inte realiserades i praktiken. Det menar Löwing beror på att lärarna har för lite kännedom om 

elevernas förkunskaper (Ibid., s. 243).  

Studien visar även att andra ramfaktorer, såsom lärarens didaktiska kunnande och förmåga att 

anpassa sina förklaringar utifrån respektive elevs förkunskaper, påverkar lärarnas möjlighet att 

individanpassa undervisningen (Löwing, 2004, s. 251). Enskilt arbete dominerar under 

lektionerna och diskussioner kring olika lösningsmetoder var inte vanligt förekommande. Löwing 

(2004) menar att eleverna i praktiken bara löste fler uppgifter av liknande slag, ett 

procedurinriktat arbetssätt, vilket oftast saknar den variation som behövs för att kunna tillägna sig 

djupare kunskaper (Ibid., s. 257).  I sin studie beskriver Löwing även att lärarna i vissa fall intog 

rollen som handledare snarare än som lärare, vilket innebar att bara stödja eleverna vid behov, när 

hastighetsindividualisering valdes som arbetsätt (Ibid., s. 249). Resultatet visar också att trots 

lärarnas intention att ge alla elever den hjälp de var i behov av, så var de snarare de elever som 

lyckades fånga deras uppmärksamhet som fick mest hjälp, vilket inte alltid grundades i störst 
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behov av hjälp (Ibid., s. 250-251). Den tid som de svaga och långsamma eleverna skulle få gick 

istället åt till att vänta på läraren (Ibid., s.265). Hastighetsindividualisering kan medföra att 

nivågrupperingar i klassen skapas, både medvetet såväl som omedvetet, eftersom att eleverna ofta 

fick arbeta vidare utifrån sitt tempo och sin prestationsnivå (Ibid., s. 19-20). Lärarna i studien 

framhöll att ytterligare en risk med hastighetsindividualisering kan vara att eleverna hamnar olika 

långt i matematikboken, vilket leder till att läraren fick upprepa samma instruktioner, elev efter 

elev. De menade att man istället bör hålla eleverna samlade kring ett område i sänder, och att 

eleverna kan arbeta i sin egen takt inom denna ram (Ibid., 266). 

Vi kommer hädanefter använda oss av det vedertagna uttrycket individualisering och tolka 

dess innebörd såsom individualisering beskrivs i den aktuella läroplanen1, med undantag för när 

vi redogör för lärarnas uppfattning om dess innebörd.  

 

3.1.3 Laborativt Arbete – Ett kliv utanför Matematikboken?  

Kjell Granström (2007) undrar vad som händer i klassrummen. Vad undervisar man om och hur 

får kunskapsinnehållet påverka arbetsformer och arbetssätt? Ytterst handlar det om didaktikens 

varför? – fråga. Han har i sin forskning studerat lärarens arbete i klassrummet, utifrån lärarens 

perspektiv. I sitt arbete ser Granström olika förklaringar till att arbete i grupp praktiseras så lite 

och menar att ett konstruktivt sätt att arbeta vore att lära sig om grupprocessen och dra nytta av 

den dynamik som uppstår i interaktionen mellan elever. Men på grund av bristande kunskaper 

om själva arbetsformen och förmågan i att organisera den undviks arbetssättet hellre. Samtidigt 

säger Granström också att arbete i grupp ställer krav på läraren att hantera den konkurrens som 

oundvikligen uppstår i tävlan och maktspel (Ibid., s.22-23). 

Till skillnad från Granström (2007) har Gunnar Sjöberg (2006) valt i sin forskning att lyfta 

fram elevens reflektioner och erfarenheter av skolan och främst då från matematiken, vilket han 

redovisar i sin avhandling Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? och ger med sitt bidrag en 

djupare förståelse till varför det är så många elever som har uppenbara problem med att nå de 

grundläggande målen i matematik (Ibid., s. 23). Sjöberg lyfter sin studie både utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv och utifrån ett relationellt, då han menar att lärandet utgör en aktiv 

process i ett socialt och kulturellt sammanhang men vill samtidigt synliggöra och förstå den 

enskilda eleven i inlärningsprocessen (Ibid., s. 27-28). Sjöberg kom i sin forskning fram till att det 

fanns fler olika orsaker till elevernas problem och som titeln till hans avhandling säger Om det inte 

är dyskalkyli – vad är det då? (Ibid., s. 240). Han fann att en orsak var elevernas låga arbetsinsats, ett 

                                                 

 
1 I Lgr 11 används inte uttrycket individualisering, men den markerar tydligt ansvaret för en likvärdig utbildning som 
tar hänsyn till elevernas förutsättningar och behov, vilket innebär att undervisningen skall anpassas till varje enskild 
elev (Skolverket, 2011, s. 8).  
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oväntat resultat, inte den låga arbetsinsatsen i sig, den har visat sig i tidigare forskning enligt 

Sjöberg, utan att bortfallet i effektiv arbetstid var oväntat stort (Ibid., s. 225). Sjöberg (2006) 

reflekterar och menar att egentligen är kanske svenska elevers matematikkunskaper goda med 

tanke på hur lite tid de ägnar sig åt den, och kommenterar att i förhållande till internationell nivå 

bör vår syn nyanseras. Den här frågan är grundläggande menar han och syftar till att det inte 

hjälper med fina metoder då det är aktivitetsnivån som skall höjas. Eleverna var inte bekväma 

med de långa arbetspassen som egentligen skulle ge möjlighet till alternativa arbetsformer men 

istället blev mer av enskilt isolerat räknande och den, enligt tidigare forskning, viktiga 

kommunikationen elever och lärare emellan för inlärning av matematiken, existerade inte (Ibid., s. 

226). 

Utifrån Sjöbergs (2006) forskningsperspektiv, att lyfta fram elevens skolerfarenheter, med 

resultatet att aktivitetsnivån hos eleven behöver höjas innan det blir förbättrade resultat i 

matematikkunskaperna, aktualiserar det projekt Ann-Louise Petersen (2012) arbetat med som 

kallas Mattitydprojektet (Ibid., s. 1). Forskningen kan anas ta avstamp i det sociokulturella 

perspektivet dock outtalat men Petersen sätter underviningen i ett socialt sammanhang där 

kunskapen byggs gemensamt (Ibid., s. 3). Den riktar sig mot elevernas attityd till matematiken där 

hon som forskare vill använda berättelsen i matematiken för att göra den mer engagerande, 

reflekterande och vardagsnära för eleverna. Undervisningen idag är fragmentiserad och tagen ur 

sitt sammanhang menar Petersen vilket gör den teknikinriktad och fokuserad på att lära ut färdiga 

matematikmodeller (Ibid., s. 2-3). Att lyfta in berättelsen i matematiken är ett sätt att göra den 

mer konkret och vardagsnära och kan här kopplas till det man kallar laborativ matematik med 

samma syfte. I och med att matematiken blir mer laborativ, genom till exempel berättelsen, 

fokuserar lärandet på hela lärprocessen där även den kommunikativa och den sociala processen är 

viktiga delar. En process där elevens tidigare upplevelser och erfarenhet tas tillvara och ämnets 

innehåll relateras till vardagen i ett socialt sammanhang och blir inte ett enskilt isolerat 

färdighetstränande (Ibid., s. 3). Här menar Petersen kan matematiken få meningsfullhet, ett 

personligt betydelsefullt syfte och eleven kan få förändra sin attityd till matematiken för att den 

blir begriplig och öppnar för förståelse (Ibid., s. 5).  

Trots att skolan ständigt genomgår förändring har matematikundervisningen inte förändrats 

nämnvärt anser Petersen (2012) utan liknar den som var för 40-50 år sedan. Hon pekar på att 

många har en negativ syn på matematikundervisningen. Orsaken är elevernas dåliga erfarenhet av 

matematiken där katederundervisningen och den individuella färdighetsträningen, som Petersen 

uttrycker, har dominerat (Ibid., s. 2). Eleverna har därmed tappat intresse och motivation och 

kunskaperna i matematik har försvagats säger Petersen och hänvisar till internationella 

jämförelser i matematik såsom TIMSS (2008) och PISA (2003; 2009) (Ibid., s. 1). Hon menar att 

dessa faktorer fått negativ effekt på elevernas självkänsla och självbild och ligger till grund för den 

diskussion kring avsaknaden av motivation som hennes forskning aktualiserar. En annan orsak 

som kommer fram i projektet som Petersen arbetat med är att matematik anses som ett ämne 
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annorlunda än andra ämnen då det oftare fokuserar på elevernas prestation istället för som i 

övriga ämnen, på innehållet (Ibid., s. 15). Hon menar att detta gör eleverna mer sårbara om de 

upplever det svårt med matematik. Petersen lyfter det pedagogiska ledarskapet i denna 

lärandeprocess och vikten av att vara med och hjälpa eleven att bli medveten om sin egen 

lärandesituation och på så sätt få en bättre självbild då forskningen visar att elever som anses 

lyckas i matematikämnet har en bra självbild och självkänsla (2012, s. 6).  

I den aktionsforskning som Petersen (2012) gjort introducerades lärarna att praktisera ett 

helhetstänk, och presentera lärandet med en vardagsanknuten berättelse, skapa reflektioner och 

diskussioner för att hjälpa eleven till förståelse och en ökad motivation. Matematikens 

användbarhet och sammanhang skulle tydliggöras och föra med sig att praktik och teori 

kopplades ihop (Ibid., s. 7). Det hon för fram, är att matematiken som är abstrakt med sitt 

symbolspråk först måste konkretiseras för att sedan bli logisk med siffror och räknesätt (Ibid., s. 

5, 14). Petersen visar också på lärarnas resonemang kring stress och tid. Att arbeta konkret med 

berättelseformen tar tid, vilket en diskussion gör menar de, och i stressen att hinna med alla delar 

får man återfall i läroboken och låter den styra undervisningen. Men Petersen poängterar att vill 

vi uppmuntra eleverna till engagemang och utveckla kreativitet i matematiken kan vi inte 

begränsa oss till siffror. Men matematikboken upplevs som en trygghet för läraren att återvända 

till och som en garanti för professionell undervisning och i förlängningen lyckade nationella prov 

(Ibid., s. 12).   

Monika Johansson (2006) har skrivit en avhandling, Teaching mathematics with textbooks: a 

classroom and curricular perspective, där hon behandlar ämnet om lärobokens roll i klassrummet och 

dess överenstämmelse med läroplanen. Hon reflekterar också över om matematikboken ger 

möjlighet till alternativa arbetssätt, till exempel laborativ matematik som den här studien 

aktualiserar, och dess korrelation med aktuell läroplanen. Johansson menar att det i varje lärobok 

finns ett lärande då författarens intention ändå är att presentera ett välgjort arbete i syfte att lära, 

men anser också att om man talar ur ett sociokulturellt perspektiv borde det vara mer viktigt att 

utgå från elevens erfarenheter och främja problem som ger näring till diskussion och samarbete 

(Ibid., s. 6.). Läroboken har varit föremål för debatt under lång tid på olika samhällsnivåer och 

enligt Johansson (2006) har den klassats som monoton, karaktärslös och ointressant och innebär 

inte en garanti för att styrdokumentens mål uppnås. Men, menar Johansson, läraren har ändå 

möjlighet och ansvar att välja vilken matematikbok som skall användas och även möjlighet att 

organisera sina elever i undervisningen. De båda specifika besluten har betydelse för den 

pedagogiska praktiken (Ibid., s. 8-9).  

3.1.4 Relationen individualisering och laborativ matematik 

Som vi tidigare beskrivit under rubriken bakgrund, lär sig alla individer på olika sätt och har olika 

förmåga till abstraktion, vilket medför att konkretiseringen av undervisning har blivit ett viktigt 

inslag (Löwing, 2004, s. 90). I en skola för alla är det viktigt att skapa ett optimalt lärande för alla 
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elever i matematik (Ibid.). Trots att den konkreta laborativa matematikens betydelse aktualiserats 

för att möjliggöra den abstrakta förståelsen och trots antalet förspråkare över tid, så är det tydligt 

att läroboken konsekvent styr undervisningen i klassrummet och läraren använder den som 

studieplan (Malmer, 2002, s. 28). Detta kan relateras till Löwing (2004) som skriver att läroboken 

är en ramfaktor som dominerar undervisningen (Ibid., s. 92), det är inte läromedlet i sig som är 

hinder för god undervisning utan beror på lärarens förhållningssätt till läroboken (Ibid., s. 251). 

För att kunna ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar menar Malmer (1990) att en 

gemensam lärobok inte bör användas som studieplan, men kan kompletteras med som 

färdighetsträning (Ibid., s. 13). 

    Löwings (2004) avhandling, Matematikundervisningens konkreta gestaltning, en studie av 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar, visar att när lärarna väljer 

ramarna för undervisningen som exempelvis grupparbete och gemensamma genomgångar, blir 

inte undervisningen anpassad efter elevernas individuella nivå (Ibid., s. 263-264). I Löwings 

(2006) Matematikundervisningens dilemman, en bearbetning av utgiven doktorsavhandling, skriver 

hon att genomgångar är viktiga, men att de är sällsynta inslag i dagens matematikundervisning 

(Ibid., s. 31,39).  

Den laborativa matematiken är ett bra verktyg för att kunna individualisera matematiken, då 

innehållet är givet men behöver kunna förmedlas på olika sätt (Löwing, 2004, s. 96). Vid 

laborativt arbete är det inte bara viktigt att läraren kan förklara på olika sätt för eleverna, utan 

även besitta ett språk för att förmedla relationen mellan den konkreta och abstrakta 

representationsformen (Ibid., s. 263). Det förekommer att enskilt arbete ses som en förutsättning 

för individualisering, beroende på tolkningen av individualisering jämställt med enskilt arbete 

utifrån individuella mål (Ibid., s. 257). Individualisering är möjligt även i ett lärande, i interaktion 

med andra, vilket är den tanke som det sociokulturella perspektivet förespråkar (Säljö, 2000, s. 

62-63, 123). Löwing (2004), Vinterek (2006) och Granström (2007) menar också att vid ett 

grupparbete kan undervisningen utgå och anpassas till gruppen, men även enskilt inom gruppen, 

vilket innebär att innehåll, arbetssätt och arbetsformer kan skifta inom gruppen (Ibid., s.195; 

Ibid., s. 45; Ibid., s.23). Det synsättet som framhålls lyfter eleven som det centrum där lärandet 

utgår ifrån, vilket vår studie vill uppmärksamma (Engström, 1998, s. 11).  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Följande rubrik behandlar ramfaktorteorin och det sociokulturella perspektivet, vilka ligger till 

grund för vår studie. 
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3.2.1 Ramfaktorteorin 

År 1967 presenterades ramfaktorteorin, eller det ramfaktorteoretiska tänkandet, i Urban Dahllöfs 

klassiska arbete Skoldifferentiering och undervisningsförlopp, vilket kan ses som grunden för den 

fortsatta utvecklingen av ramfaktorteorin (Broady, 1999, s. 112-113; Lindblad, Linde & Naeslund, 

1999, s. 93). Ramfaktorteorins byggstenar består av fyra faktorer: undervisningens mål, ramar, 

undervisningsprocessen och undervisningens resultat (Löwing, 2004, s. 52). Dahllöfs definition 

på begreppet ram är att det är faktorer som inte, de som undervisar eller det som undervisas har 

någon kontroll över, men som ändå kan påverka den faktiska undervisningsprocessen (Lundgren, 

1989, s. 233). Löwing (2004) beskriver att Dahllöf är av den meningen att för att förstå 

undervisningsprocessen och dess resultat måste man ta hänsyn till de ramfaktorer som styr och 

begränsar undervisningen (Ibid., s. 53). Den grundläggande tanken bakom ramfaktorteorin är att 

den skall användas för att förklara samband mellan undervisningens ramar i form av innehåll, tid, 

elevers beteenden, kunskaps-, och prestationsnivå och dess resultat. Den så kallade 

styrgruppshypotesen, en ramfaktor som upptäcktes i och med Dahllöfs studier, och är ett 

exempel på det ramfaktorteoretiska tänkandet. Enligt Dahllöf innebär den att vid lärarstyrd 

undervisning bestäms arbetstaktens nivå av en så kallad styrgrupp, den gruppen elever som ligger 

på en förutbestämd nivå och står för den utgångspunkt undervisningen tar avstamp ifrån 

(Lindblad m.fl.,1999, s. 93).  

Utifrån Dahllöfs förklaring på begreppet ramar har Ulf Lundgren (1989) vidareutvecklat detta 

begrepp genom att göra en distinktion mellan konstitutionella-, organisatoriska och fysiska ramar 

(Lindblad m.fl.,1999, s. 93; Lundgren, 1989, s. 233-234). De konstitutionella ramarna inkluderar 

bland annat skollagen medan de organisatoriska ramarna innefattar åtgärder som berör 

organisationen och som är relaterade till ekonomiska resurser som exempelvis tidsfördelning och 

klasstorlek. Dessa ramar kan också inkludera vilka regler som finns för elevsammansättning i 

klasser och skolor, och kan anses vara ideologiskt motiverade. Den sista gruppen av ramar som 

Lundgren beskriver är de fysiska ramarna, vilka exempelvis innefattar läromedel, material och 

skolbyggnader (Lundgren, 1989, s. 233-234).  

Under åren har ramfaktorteorin utvecklats och använts i olika varianter. Ett exempel på det är 

att Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström (1999) i en artikel, Gamla mönster och nya gränser. Om 

ramfaktorer och klassrumsinteraktion, har skrivit om ramfaktorteorin utifrån Dahllöfs (1967) och 

Lundgrens (1989) ramfaktorteori, men har kompletterat den med en ytterligare aspekt. Lindblad 

och Sahlström menar att undervisningens ramar inte bara är en extern fråga, utan också en 

konsekvens av vad aktörerna konstruerar som ramar. Det innebär att dessa författare gör en 
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analytisk distinktion mellan den klassiska ramfaktorteorins2 yttre ramar och de inre ramar, vilka 

de anser är en konsekvens av aktörernas gemensamma handlingar och beslut, vilka inte behöver 

vara fastlagda ramar av utbildningspolitiska aktörer eller i form av läroplansbeslut. Däremot 

menar författarna att inre ramar kan konstrueras och ta plats när yttre ramar avlägsnas (Lindblad 

& Sahlström, 1999, s.75-76). 

 Lindblad och Sahlström (1999) har undersökt inre ramar för interaktion vid enskilt 

bänkarbete och i helklassundervisning. Med författarnas tolkning av ramfaktorteorin som 

utgångspunkt och ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på inlärning och socialisation, visar 

resultatet av studien att eleverna kan betraktas som ramar för varandra (Ibid., s. 81).  Lindblad 

och Sahlström lyfter även fram i resultatet att i en interaktionssituation förutsätter 

helklassundervisning ett beteende av eleverna, vilket denna form av undervisning har svårt att 

erbjuda. Detta beteende innebär att elever som klarar av att vara tysta under 

helklassundervisningen är de elever som sedan får tillåtelse av läraren att prata, vilket leder till att 

detta tekniska drag i interaktionen kan ses som en ramfaktor. Denna typ av ramfaktor, menar 

Lindblad och Sahlström, har påvisbara konsekvenser för inlärning och socialisation, då det ur ett 

individuellt elevperspektiv finns få förutsättningar för att kunna bidra till den sociala 

interaktionen, som är viktigt för inlärning och socialisation (Ibid., s. 80). Lindblad m.fl. (1999) 

behandlar, i artikeln Ramfaktorteori och praktiskt förnuft som ingår i tidningen Pedagogisk forskning i 

Sverige, skolans verksamhet från utgångspunkten att relationen mellan ramfaktorer och aktörers 

praktiska förnuft är viktigt för utvecklingen av pedagogik som samhällsvetenskap. Författarna ser 

vikten av att försöka problematisera att skolan är både en styrd organisation som vilar på såväl 

ramar och regler som på aktörer (Ibid., s. 93, 95). Detta synsätt på ramfaktorteorin kan relateras 

till hur Lindblad och Sahlström använder sig av den i ovan nämnda studie, eftersom att de 

kompletterar, Dahllöfs tankar om att ramfaktorteorin endast innefattar de faktorer som aktörerna 

inte har någon kontroll över, med aktörernas egna konstruktioner av ramar (Lindblad & 

Sahlström, 1999, s. 76; Lundgren, 1989, s. 233).  

I den föreliggande studien kommer vi främst att använda oss av det synsätt på ramfaktorteorin 

som innebär en distinktion mellan yttre ramar, vilka tillhör den klassiska ramfaktorteorin, och inre 

ramar, som aktörerna konstruerar själva och som därmed kan konstrueras i 

klassrumsinteraktionen. Det som dock skiljer denna föreliggande studie, från Lindblads och 

Sahlströms samt från Lindblads m.fl. studie, är att de utgår från ett elevperspektiv, medan denna 

studie utgår från ett lärarperspektiv. En del av studiens syfte är att undersöka vad lärare anser 

påverkar deras möjligheter att individualisera, vilket bland annat kan relateras till arbetsätt och val 

av innehåll i undervisningen i ett förhållande till eleverna. Med det i åtanke blir det därför relevant 

                                                 

 
2 Med den klassiska ramfaktorteorin menar Lindblad & Sahlström den definition på begreppet ram som 

Dahllöf använder sig av, se Lundgren, Ulf (1989). Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, 

(s.233).  Stockholm: Liber Förlag. 
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för oss att använda den relationsmodell som Dahllöf belyser, det vill säga hur faktorer kan 

påverka undervisningsprocessen och därmed undervisningens resultat såsom genomförandet och 

elevernas kunskapsinlärning. I det följande kommer vi att använda oss av den ovan nämnda 

distinktionen, inre och yttre ramar, vilket innebär att begreppet faktorer och ramfaktorer kommer 

att utryckas med yttre ramar om faktorer som lärare inte direkt anses kunna påverka eller 

kontrollera och inre ramar uttrycker faktorer som lärare direkt anses kunna påverka, konstruera 

eller kontrollera i ett undervisningssamanhang.  

3.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Social konstruktivism, som ibland jämställs med det sociokulturella perspektivet, är i realiteten ett 

element i kognitivismen och framsprunget ur den filosofiska ståndpunkten som historiskt kallas 

för rationalismen, där individen konstruerar och skapar genom egen aktivitet, sin förståelse av 

världen (Säljö, 2000, s. 56). Synsättet framhåller och lyfter eleven som det centrum där lärandet 

utgår ifrån, med fokus på förståelseinriktning istället för matematikmetoder. Den är inte bara en 

utan fler inriktningar, men när man avser matematiken tillkommer en särskild aspekt som pekar 

på matematiken som kunskap och hur den grundläggs. Istället för bara abstrakta former som till 

exempel uttrycka tal och mängder ses matematiken som en social konstruktion (Engström, 1998, 

s. 16).  

     Här kommer det sociokulturella perspektivet in och kan ses som ett alternativ formulerat 

utifrån de två traditionerna behaviorismen och kognitivismen och vilar i Vygotskijs 

tankeväckande och flerbottnade idéer menar Säljö (2000, s. 48-49). Den laborativa matematiken 

lyfter lärandet in i en aktiv process, in i ett socialt och kulturellt sammanhang, in i antagandet om 

ett sociokulturellt perspektiv. Lärandet anses som något som ständigt pågår och sker oberoende 

av i vilket sammanhang vi befinner oss i. Interaktionen är ett effektivt nyckelverktyg till lärandet, 

det aktiva samspelet mellan människor, elever och lärare (Säljö, 2000, s.26-28, 37). 

Om nu lärandet inte bara sker i skolan så är i alla fall skolan en av elevernas viktigaste sociala 

sammanhang som de befinner sig i, ur lärandesynpunkt. I klassrummet bygger undervisningen på 

kommunikation, en aktivitet i den sociala interaktionen, och är viktig då den utgör grunden för 

inlärningen. Genom kommunikationen skapas sociokulturella resurser att användas men förs 

också vidare (Säljö, 2000, s. 22). Tänkandet är en annan deltagande aktivitet som görs tillsammans 

ur ett sociokulturellt perspektiv, där eleverna får tänka högt och engagera sig vilket kräver både 

ansträngning och energi menar Säljö (Ibid., s.111). Tänkandet är en av aktiviteterna i 

interaktionen som man behöver ha tillgång till för att göra sig hörd och visa sin kunskap. I den 

sociala interaktionen står de intellektuella och de fysiska redskapen nära varandra i ett 

beroendeförhållande. Artefakter, som används bland annat inom den laborativa matematiken, 

utgör i realiteten materialiserade former av tänkande och språk. Idéer, embryon till kunskap, kan 

synliggöras i artefakter och på så sätt bli resurser i den sociala interaktionen (Ibid., s. 233-234). 
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Det sociokulturella perspektivet har sin botten i Vygotskijs tankar om inlärning och utveckling 

och genom sitt begrepp om den närmsta utvecklingszonen. I sin avhandling skriver Sjöberg 

(2006) om att Vygotskijs utvecklingszon får konsekvenser för pedagogiken, då Vygotskij menar 

att man skall utnyttja ojämlikheten i människors kunnande och erfarenheter för det är bara då ny 

kunskap kommer i rörelse och blir synliggjord och ett lärande kan ske. Därmed menar Sjöberg att 

lärarens roll och elevernas olika förkunskaper blir ovärderliga i en kommunikation med varandra 

utifrån Vygotskijs teori. Enligt Sjöberg skapas i det här området tillfällen för eleven att på ett 

naturligt sätt ta emot stöd och förklaringar från både lärare och andra elever (Ibid., s. 31). 

I det sociokulturella perspektivet använder sig Säljö (2000) av ordet appropriering för att 

undvika associationen till lärande som kunskapsinhämtande och menar att det handlar om att 

tillägna sig kunskapen, vilket mer beskriver en process med ett specifikt syfte eller för ett specifikt 

sammanhang. Där finns heller ingen tydlig gräns mellan förståelse och icke-förståelse då eleven 

bekantar sig med redskapen och får successivt nya erfarenheter och hur de kan användas 

produktivt. En jämförelse med den laborativa matematiken och dess funktion är här möjlig. 

Individen får en ökad repertoar av förståelse och handlingsmöjligheter genom aktiviteterna 

kommunikation, tänkande och aktiv handling vilket grundlägger för och ger ett ökat medvetet 

lärande (Ibid., s. 152). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är undersöka hur lärare i de tidiga skolåren förhåller sig till 

individualisering i matematikundervisning med avseende på laborativ matematik. Utifrån detta 

syfte formulerades följande frågeställningar; 

 

- Hur uppfattar lärare vad individualiserad undervisningen innebär?  

- Hur uppfattar lärare att de arbetar för att uppnå individualisering inom ämnet matematik?  

- Vilka faktorer påverkar individualisering i undervisningen, enligt lärarna?   
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5. Metod  

I följande kapitel kommer först en redogörelse om vilken metod som blev aktuell för 

datainsamling och som valdes till den föreliggande studien, samt hur urvalsprocessen realiserades. 

Därefter beskrivs metod för databearbetning, analys och genomförande och sedan behandlar vi 

etiska övervägande och ger slutligen en reflektion över metodval.  

5.1 Metod för datainsamling  

Vi har valt att använda intervjun som metod då vi anser att det är en lämplig metod för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) framhåller att 

intervjun passar väldigt bra när man vill veta hur människor själva uppfattar sin värld (Ibid., s. 

253). Vid genomförandet av våra intervjuer utgick vi från en framarbetad intervjuguide (Se Bilaga 

2) som förberetts. Frågorna i intervjuguiden är uppdelade inom olika temaområden och 

underteman, som valdes utifrån syfte och frågeställningar, som består av frågor i kombination av 

öppna och fasta svar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 264–267; Lantz, 2007, s. 33). Trost (2010) och 

Esaiasson m.fl. (2011) rekommenderar att en intervjuguide skall vara upplagd på det viset. Den 

intervju som genomfördes går under klassificeringen halvstrukturerad, vilket innebär att 

intervjuerna utgick från förslag på relevanta frågor i form av en intervjuguide (Ibid., s. 208; Ibid., 

s. 70). Kvale (2009) menar att en halvstrukturerad intervju även innebär att det finns möjlighet att 

förändra frågornas form och ordningsföljd för att kunna följa upp svaren från de intervjuade 

(Ibid., s. 139-140), vilket skedde i denna studie. Avhandlingar, artiklar och böcker om 

ramfaktorteorin och individualisering som fristående begrepp samt i förhållande till matematik 

lästes för att få en djupare förståelse, men också inför att kunna analysera intervjusvaren.   

 

5.2 Urval  

Utifrån syftet med den föreliggande studien intervjuades sex verksamma lärare. Vi ansåg att vi 

genom detta antal kunde behandla våra frågeställningar. Kvale (2009) menar att ett mindre urval 

räcker om syftet med studien är att förstå en persons uppfattning om världen (Ibid., s. 129). 

Esaiasson m.fl. (2012) framhäver att intervjun passar väldigt bra när man vill veta hur människor 

själva uppfattar sin omvärld (Ibid., s. 253). Urvalet baserades på tre urvalprinciper; strategiskt 

urval, bekvämlighetsprincipen och snöbollsmetoden (Halvorsen, 1992, s. 102; Trost, 2010, s. 141-

143). Utifrån syftet med studien är det relevant att intervjupersonerna har erfarenheter om ämnet, 

därför har vi gjort ett strategiskt urval (Halvorsen 1992, s. 102). Denna form av urval är relevant 

enligt Halvorsen (1992) när endast ett fåtal personer skall intervjuas och/eller när man vill få svar 
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som skiljer sig från varandra. Eftersom att vårt syfte är att undersöka vad lärare i de tidiga 

skolåren har för uppfattningar om individualisering och vilka faktorer de anser kan påverka 

individualisering, valde vi att intervjua lärare som under flera år har varit verksamma i de tidiga 

skolåren och undervisat elever i matematik. Då det inte finns möjlighet att generalisera utifrån så 

få intervjupersoner, är det strategiskt att välja informanter som verkar vara så passande som 

möjligt för forskningen (Ibid., s. 102).  

Den andra urvalsprincipen, bekvämlighetsprincipen, innebär i vårt fall att vi som forskare har 

tillfrågat en person, känd för en av oss, som uppfyller vårt krav på erfarenheter, om deltagande i 

vår studie. Denna princip övergick till den tredje principen, att vi använde oss av 

snöbollsmetoden, vilket innebär att man vid en intervju frågar respondenten om denne vet någon 

annan som kan tänka sig att ställa upp på en intervju (Trost, 2010, s. 141-142). Vi ville ha en 

homogen grupp, vilket vi uppnådde genom ett strategiskt urval, men som innefattar heterogena 

variationer (Halvorsen, 1992, 102;Trost, 2010, s. 137). Det homogena bland respondenterna var 

att de hade uppfattningar om hur undervisningsförhållanden inom matematiken kan upplevas i 

praktiken, medan den heterogena variationen innebar att det fanns en spridning mellan lärarnas 

utbildningsinriktning, antal verksamma år och nuvarande årskurs. Lärarna representerar dessutom 

två olika kommunala skolor, men som ingår i samma kommun. Vi har genomfört sex intervjuer, 

varav tre lärare har examen för årskurserna 1-7, en för F-år 6, en för F-år 5 och en har examen 

från förskoleklass, F-år 9. Lärarna kommer att presenteras närmare i resultatdelen.  

 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

Av de sex intervjuer som vi genomförde spelades samtliga in. Ljudinspelningen användes och 

kompletterades med anteckningar av respondentens svar, där det första är ett bra verktyg då det 

gav möjligheten till att kunna lyssna om flera gånger på intervjuerna efteråt, att kunna 

uppmärksamma nyanserna, om de intervjuade lät osäkra eller tveksamma vid vissa frågor. Andra 

fördelar med ljudinspelning är att intervjuaren ges frihet att koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Dessutom registreras tonfall, pauser, orden och dylikt, vilket intervjuaren 

kan återvända till under bearbetningen och analysen (Kvale, 2009, s. 194-195). Sammanfattande 

avskrift av varje ljudinspelning utfördes (Danielsson, 2013), och sedan identifierades teman 

genom att vi sökte efter gemensamma nämnare i informanternas svar. Vid intervjuerna framkom 

sådant som intervjuguiden inte berörde, men som kan relateras till tidigare forskning och till våra 

teoretiska utgångspunkter, vilket därför användes vid sammanställningen av resultatet. Ett 

exempel på detta är frågan om hur matematikböcker och dagens läroplan, Lgr 11, 

överensstämmer med varandra. De identifierade delarna användes för att skapa teman, vilka 

sedan har använts för att skriva resultatet och analys, svar och citat valdes ut utifrån relevans till 

vår studie. Valda citat som används i resultatdelen är till för att poängtera något speciellt från 

intervjun. Dessa citat har transkriberats och sedan bearbetats för att bli mer läsvänliga och 
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anonymiserats av konfidentiella skäl. Därefter lästes svaren igenom ännu en gång och 

analyserades och grupperades, och slutligen bestämdes hur resultatet skulle presenteras. Denna 

analysmetod som har använt kallas för kategorisering (Esaiasson m.fl., 2012, s. 271; Fejes & 

Thornberg 2009, s. 33), och innebär här att skapandet av kategoriseringen har gjorts genom en 

analys av de likheter och olikheter som finns i informanternas svar. Det leder till ordning och 

struktur av datamaterialet som från början kan upplevas som stort (Fejes & Thornberg, 2009, s. 

33). Analysens syfte är att behandla frågeställningarna utifrån det som framkommit i resultatet. 

De teman som kommer användas i resultatdelen innefattar mönster och kopplingar, utifrån vår 

insamlade data, vilka kommer att identifieras och behandlas i relation till våra frågeställningar. 

Våra teoretiska utgångspunkter, vilka vår föreliggande studie vilar på, kommer dessutom 

användas som ett analysverktyg. I analysen kommer vårt resultat att ställas gentemot tidigare 

forskning för att framhålla eventuella likheter och skillnader.  

Nedan följer några tankar kring de utvalda teman och underteman som bygger upp 

intervjuguiden och som är relaterade till syfte och frågeställningarna, vilket Esaiasson m.fl. (2012) 

belyser som viktigt (Ibid., s. 264). Enligt Esaiasson m.fl. är det också av vikt att få 

intervjurespondenten att känna sig så bekväm som möjligt därför valdes bakgrund som första 

tema, vilket ofta benämns som mjuka uppvärmningsfrågor (Ibid., s. 265). De underteman som 

utsågs till temat bakgrund var utbildning och arbetserfarenhet/arbetsliv, som kan ha betydelse för 

hur den intervjuade uppfattar matematikundervisningen. Det andra temat, planering/organisering 

av undervisningen i matematik, innehåller två underteman. Det första relaterar till lärarens syn på 

individualisering och tar upp frågor gällande hur den intervjuade tänker kring individualisering av 

undervisning och kring faktorer som kan påverka individualiseringen. Undertemat här har 

betydelse för frågeställningarna som handlar mer direkt om vad begreppet innebär för läraren och 

om de anser att det finns faktorer som påverkar individualiseringen och i så fall vilka. Det andra 

undertemat står i relation till faktorer som påverkar valet av arbetsätt och tar upp frågor såsom 

hur planeringen genomförs, vad den intervjuade anser är viktigt att tänka på vid planeringen och 

vad de anser att läroboksobunden undervisning innebär, vilket kopplas till frågeställningen i syftet 

om hur lärarna uppfattar att de arbetar för att uppnå individualiserad undervisning inom ämnet 

matematik.  

 

5.4 Genomförande 

Den första kontakten togs med lärarna genom ett e-mail som innehöll information om vilka vi är, 

studien som skulle göras, vilket ämnesområde examensarbetet avsåg att behandla samt kort om 

de etiska aspekterna (Se Bilaga 1) (Esaiasson m.fl., 2009, s. 267). Litteraturen förespråkar att inga 

begrepp skall definieras i informationen som sänds ut. Detta för att undvika att påverka resultatet 

då det är lärarnas egna tankar och funderingar kring individualisering inom matematik som är 

studiens syfte (Esaiasson m.fl., 2009,s. 299; Trost, 2010, s. 125). När lärarna hade delgivit oss sitt 



25 

 

medgivande till intervju, bestämdes ett datum och tid för intervju. Intervjupersonen fick välja vart 

intervjun skulle genomföras för att skapa trygghet och för att underlätta för dem (Kvale, 2009, s. 

144), vilket medförde att alla intervjuer genomfördes på deras arbetsplats. Esaiasson m.fl., (2009) 

förespråkar att en pilotstudie genomförs innan den större studien, eftersom att den kan bidra till 

ett bättre och mer säkrare resultat (Ibid., s. 268). Med det i åtanke utförde en av oss pilotstudien 

där intervjuguiden prövades innan vi började med examensarbetet. Efter provintervjun 

kompletterades intervjuguiden med några få frågor för att passa examensstudien bättre. 

Intervjuerna genomfördes av Sandra Eriksson, som anvarade för att ställa frågor och följdfrågor, 

och Marie-Louise Heideman som bisittare med uppdrag att föra anteckningar. 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss själva, sedan gavs information om vårt 

syfte, vår roll som intervjuare samt etiska aspekter och informanternas rättigheter (Kvale, 2009, s. 

144). Därefter kontrollerades det att intervjupersonen fortfarande godkände inspelning av 

intervjun. Då det är viktigt att få intervjurespondenten att känna sig så bekväm som möjligt 

valdes bakgrund som första temat, vilket ofta upplevs som mjuka uppvärmningsfrågor (Esaiasson 

m.fl., 2012, s. 265). Den intervjuansvarige valde att inte anteckna under intervjuerna, eftersom att 

det kan upplevas störande för den som intervjuas och för att kunna ha fokus på den intervjuade 

och därmed vara bättre beredd på att ställa följdfrågor och be respondenten förtydliga vid behov 

(Kvale, 2009, s. 194-195). Bisittaren ansvarade däremot för att anteckna.  

Intervjuaren valde att under intervjuerna stryka teman i intervjuguiden vartefter frågorna hade 

behandlats, då de inte behandlades i en bestämd ordningsföljd.  Under intervjuerna antogs en 

objektiv roll vilket innebär att vara opartisk (Esaiasson m.fl., 2011, s. 259). Vid ett par tillfällen, 

för att intervjuaren skulle vara säker på att ha uppfattat informanternas svar rätt, behövdes 

förtydliganden eller en kontroll genom återberättande av det som respondenten sagt. Intervjuerna 

tog mellan 30-45 minuter och genomfördes i ett avskilt rum. Efter varje intervju nertecknades 

och sammanfattades intervjuerna, samt att vi sedan tog del av ljudinspelningarna om igen efter 

behov och kontrollerade sammanfattningarna för att säkerställa att vi inte hade missat eller 

förvrängt någon viktig information. 

Det material som användes till denna studie var ett informationsbrev via e-mail som skickades 

ut till lärarna på respektive skolor, (se Bilaga 1), och de ljudinspelningarna av intervjuerna som 

gjordes med hjälp av en I-phone samt anteckningar gjorda under respektive intervju. 

 

5.5 Etiska aspekter/etiska överväganden  

Det är viktigt att som forskare överväga de etiska aspekterna av undersökningen och vi har därför 

reflekterat över dessa aspekter i relation till vår undersökning. Eftersom intervjun skall användas 

som metod krävs att vi uppmärksammar dem. En aspekt med intervju är att personerna som 

intervjuas inte blivit informerade och införstådda med att de ingår i en vetenskaplig studie då 

samtalsintervju kan upplevas som ett vardagligt samtal. Det är dock ett absolut krav på oss som 
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forskare att informera intervjurespondenterna om att de ingår i en vetenskaplig studie. Vi anser 

att tänkt förhandsinformation till deltagarna inte kommer att äventyra syftet med undersökningen 

eller påverka resultatet, vilket leder till att vi valt att ge dem en övergripande information om vad 

studien handlar om samt vilken metod vi tänkt använda. Denna information innefattas i det så 

kallade informationskravet. Dock har vi valt att inte delge syfte och frågeställningar innan, 

eftersom vi anser att det finns en risk att det påverkar informantens svar.  

Den intervjuade personen har rättigheten att när som helst avbryta samarbetet, enligt 

samtyckeskravet, det vill säga att som forskare måste vi respektera ett sådant beslut oavsett vid 

vilken tidpunkt och i vilket skede den intervjuade säger att materialet som delgivits inte får 

användas (Vetenskapsrådet, 1990). När intervjurespondenten fick information och tillfrågades 

om intervjun fick denna person även ta ställning till om en ljudinspelning av intervjun 

accepterades. Informanterna gav tydliga godkännanden av ljudinspelningarna. Det är av största 

vikt att som forskare överväga om man kan lova sina intervjupersoner anonymitet eller inte. Vissa 

undersökningar kräver att källan anges för att anses trovärdiga medan andra undersökningar 

kräver att anonymitet ges (Esaiasson m.fl., 2012, s. 257). Vi har reflekterat över detta och kommit 

fram till att i vår undersökning kommer intervjupersoner att utlovas anonymitet, eftersom vi 

anser att det inte gör vår undersökning mindre trovärdig. Vi anser att det är viktigt att de 

intervjuade lärarna får vara anonyma, så att deras verkliga åsikter har chans att komma fram, utan 

risk för att någon annan kommer att kunna identifiera dem och döma deras åsikter. Att deltagare 

i en forskning skall har rättighet att få vara anonyma är något som uttrycks tydligt i 

konfidentialitetskravet. För att som forskare kunna leva upp till att ens deltagare får vara 

anonyma, så behöver datainsamlingen och personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, vilket betyder att vi som forskare har reflekterar över detta i vår 

undersökning. Konfidentialitetskravet relateras till ett annat krav, nyttjandekravet, och handlar 

om att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål, 

vilket självfallet är ett förfarande vi kommer att respektera (Vetenskapsrådet, 1990).  

 

5.6 Reflektion över metod 

Syftet med studien är att ta del av lärares uppfattningar och tankar om individualisering, vilket vi 

avsåg att kunna uppnå genom intervjuer. Vår avsikt var att lärarna skulle vara fria att prata om 

ämnet inom den ram som vår intervjuguide skapade, och genom välriktade följdfrågor kunde ett 

större och djupare resonemang i respondenternas utvecklade svar uppdagas (Esaiasson m.fl., 

2009, s. 236).  Metoden som valdes tjänade studiens syfte och frågeställningar och intervjuguiden 

fungerade som ett bra och genomtänkt stöd under intervjuerna. De intervjuades eftertänksamma 

och relevanta svar kunde sedan bearbetas och analyseras. I och med att bekvämlighetsprincipen 

användes som urvalsprincip så hade intervjuaren och intervjurespondenten en relation till 

varandra, vilket kan ha bidragit till att intervjuaren omedvetet har tolkat vissa svar utifrån redan 
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kända förhållanden (Esaiasson m.fl., 2012, s. 259). Men för att minska den risken lyssnade 

intervjuaren och bisittaren flera gånger igenom ljudinspelningen och jämförde med resultatdel 

och analysdel, vilket är en av fördelarna med att spela in intervjuerna (Ibid., s. 268). Den 

personliga kopplingen kan även ha medfört att upprätthållandet av en vetenskaplig distans inte 

hela tiden har varit fullständig i varje intervjusituation (Esaiasson m.fl., 2011, s. 259). En 

strukturerade intervjuguiden fungerade dock som ett bra stöd vid intervjuerna, vilket troligtvis har 

medfört att en vetenskaplig distans ändå har dominerat i intervjuerna.  

Studiens syfte och frågeställningar angående individualiseringen och matematik behandlades 

på ett funktionellt sätt, vilket resultatet visar. Detta medför, anser vi att validiteten för studien är 

hög. Studiens syfte är inte att presentera hur lärare generellt uppfattar individualisering utan 

enbart hur de sex intervjuade lärarna uppfattar och förhåller sig till individualisering. Mot 

bakgrund av det menar vi, att våra intervjuer gav underlag till de data som krävs för att kunna 

behandla våra forskningsfrågor (Kvale, 2009, s. 264). Efter sex intervjuer upplevdes en mättnad, 

att fler intervjuer inte skulle kännas relevanta och tillföra något mer till studien.  

Ett medvetet val låg bakom beslutet att samma person genomförde alla sex intervjuerna. Valet 

gjordes utifrån målet att nå en hög valditet, vilket vi menar kräver att samma person formulerar 

och ställer frågorna med följdfrågor, då sannolikheten ökar att det sker på samma sätt. Detta 

förfaringssätt anser vi leder mer till likvärdiga resultat. Vi är medvetna om att ett 

tolkningsförfarande har skett både i återgivandet av resultaten och i analysen av resultaten utifrån 

våra egna erfarenheter och de teoretiska perspektiv som vi i egenskap av analytiker har antagit 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 63). 

Vid val av metod för datainsamling, bearbetning och analys har vi reflekterat kring validitet 

och reliabilitet, vilket påverkade hur vi gått tillväga vid bearbetning av resultat och analys (se 

rubrik Databearbetning och analysmetod). Vi har bland annat varit noga med att återge lärarnas svar 

utan att förändra dess innebörd trots vi inte transkriberat hela intervjuerna. Vi är dock medvetna 

om att en exakt återgivning inte blir hanterbart för studien och att studiens reliabilitet till viss del 

blir påverkad av detta beslut. Vi var dock tydliga med att informera om att vi tar hänsyn till 

kraven från vetenskapsrådet, vilket förhoppningsvis medförde att de kände sig trygga och därmed 

svarade uppriktigt. Det kan dock inte bevisas, vilket i sig skulle vara ett ouppnåeligt krav, om 

respondenterna i intervjun svarade helt uppriktigt, men kunde ha påverkat studiens resultat.  

Reliabilitet hänför sig till studiens resultat och dess konsistens och tillförlitlighet, vilket innebär 

att val av metod och genomförande bör problematiseras. Genomförandet av intervjuer innebär 

en interaktion mellan intervjuaren och respondenten och varken människor i sig eller 

interaktionen mellan dem är statisk, vilket medför att studiens reliabilitet kräver reflektion (Kvale, 

2009, s. 263). Resultatet baseras på sex lärares åsikter och erfarenheter som framkommit i 

interaktionen mellan oss som forskare och respondenterna, vilket, enligt den tidigare nämnda 

definitionen av reliabilitet, kan uppfattas som att studiens reliabilitet är låg. Åsikter, inställningar 

och erfarenheter kan vara olika mellan personer och även förändras, vilket innebär att om vi eller 
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några andra forskare skulle utföra studien på exakt samma sätt, och även om det skulle vara med 

samma respondenter, så är det ingen garanti att resultat kommer att bli detsamma (Ibid.). 

Förtydligande frågor med exempel användes ibland, vilket kan anses ledande. Det som dock kan 

höja reliabiliteten för studien är att lärarna som valdes till studien är fördelade på två olika skolor, 

vilket kan ge en bredd till studien och risken för att de har påverkat varandra är mindre än om alla 

arbetat på samma skola. Förarbete, intervjutillfällen och bearbetning av intervjuerna tar tid, vilket 

även är en av orsaken till att vi valde att sammanfatta istället för att transkribera. Detta kan ses 

som en orsak till att antalet respondenter begränsades till en mindre omfattning. Ett alternativ till 

vår valda metod hade kunnat vara enkäter, vilket förmodligen hade inneburit fler respondenter 

och mer generella svar. Problematiken angående interaktion som sker i intervjuer kunde ha 

undvikits genom enkätmetoden. I samråd ansågs dock intervjun som bästa metod för studiens 

syfte och frågeställningar. En fördel med intervjun kontra enkäten som metod är att vi och 

respondenterna kan förtydliga frågor eller svar samt får möjlighet att ställa följdfrågor respektive 

utveckla svar. 
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6. Resultat  

I detta avsnitt kommer resultatet att disponeras. Inledningsvis kommer en presentation av de 

intervjuade lärarna och därefter redogörs resultatet utifrån teman. Dessa teman är valda genom 

identifiering av mönster och kopplingar mellan insamlad data.  

 

Syftet är att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren förhåller sig till individualisering i 

matematikundervisning, med avseende på laborativ matematik, och våra frågeställningar är 

följande; 

 

- Hur uppfattar lärare vad individualiserad undervisningen innebär?  

- Hur uppfattar lärare att de arbetar för att uppnå individualisering inom ämnet matematik?  

- Vilka faktorer påverkar individualisering i undervisningen, enligt lärarna?   

 

6.1 Lärarpresentation 

I följande presentation av lärarna använder vi figurerade namn. 

Mia är utbildad lärare för förskoleklass till årskurs 9 med inriktning svenska, matematik och 

NO. Hon har varit verksam lärare i tre och ett halvt år och arbetar nu i årskurs 3, som hon har 

följt sedan förskoleklass.  

Caroline har en lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktningen svenska, matematik, 

samhällskunskap och engelska. Hon har varit verksam lärare i 14 år och arbetar nu i årskurs 1.  

Stina har en lärarexamen för årskurs F-år 5 med inriktningen språk och matematik. Hon är 

behörig i SO för lägre åldrar och har även läst specialpedagogik. Både Mias, Carolines och Stinas 

nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med årskurserna F-9 på en mindre ort belägen 

utanför en större svensk stad.  

Miranda har en lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktningen naturvetenskap, matematik och 

engelska. Hon har varit verksam lärare i 13 år och arbetar nu i årskurs 5.  

Vera har lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktningen matematik, NO samt idrott. Hon har 

varit verksam lärare i 13 år och arbetar nu i årskurs 2. 

 Jenny har en lärarexamen för årskurs F-år 6 med inriktningen SO, engelska samt barn och 

lärande 1 och 2, vilket man kan säga motsvarar dagens språk och matematik A och B. Hon har 

arbetat som verksam som lärare i 5 år, varav tre år som grundskollärare. Både Mirandas, Veras 

och Jennys nuvarande arbetsplats är på en kommunal skola med årskurserna F-6 på en mindre 

ort belägen utanför en större svensk stad.  
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6.1.2 Grupporganisering  

Storleken på de intervjuade lärarnas matematikgrupper skiljer sig åt. Mia, Caroline, Stina har 

mellan 20-28 elever, medan Miranda, Vera och Jenny har mellan 15-19 elever. Både Mia, 

Caroline, Stina och Jenny har halvklasstimmar varje vecka. Det som skiljer Mia och Stina från de 

andra lärarna är att de även har nivåindelade matematikgrupper utöver halvklasstimmarna. Mia, 

Caroline och Jenny har tillgång till en fritidspedagog några timmar i veckan. Mirandra och Vera 

har alltid helklassundervisning och ingen av dem har tillgång till resursperson. 

 

6.2 Lärarnas definition av begreppet individualisering 

Definitionerna av begreppet individualisering överensstämmer mellan lärarna. Individualisering 

menar de handlar om att utgå från elevens kunskapsnivå vid planering och genomförande av 

undervisningen. De menar att eleverna skall få arbeta utifrån där de själva befinner sig och att de 

verkligen skall få tid till det. En av lärarna, Jenny, förklarade det genom att säga, att man som 

lärare skall fånga varje elev genom att anpassa undervisningen till elevens kunskapsnivå. Caroline 

menar att man som lärare måste vara riktigt medveten om var varje elev befinner sig 

kunskapsmässigt. Detta medför att lärare regelbundet måste kontrollera vad varje elev kan 

respektive inte kan, enligt Caroline. Mia, Miranda och Jenny skiljer sig lite ifrån de andra, genom 

att de betonar att individualisering inte bara handlar om att eleverna skall få arbeta på den nivå de 

befinner sig på. De menar att eleverna också måste få möjlighet att arbeta på en lite högre nivå, 

inom sin utvecklingszon, för att kunna utvecklas. Caroline betonar att hon anser att 

individualisering inte är uppnått bara för att eleven arbetar enskilt, utan tillägger, för att bedriva 

individualiserad undervisning skall läraren hjälpa eleven att utvecklas utifrån sin kunskapsnivå. 

Stina förklarade att individualisering innefattar att hon som lärare har olika krav och 

förväntningar på eleverna utifrån deras kunskapsnivå, vilket innebär att en uppgift i boken är bra 

presterat för en elev, medan fem uppgifter kan vara för lite för en annan elev. Caroline framhåller 

ytterligare en aspekt av begreppet, då hon som verksam lärare under 1980-talet individualiserade 

undervisningen genom att eleverna fick arbeta utifrån individuella arbetsscheman. Hon menar att 

fördelen med individuella arbetsscheman är att det underlättar för individualisering utifrån eleven. 

Dock problematiserar hon arbetssättet genom att förklara att många arbetsscheman var samma 

till alla elever, men att de arbetade i sitt individuella tempo, vilket hon menar inte är vad 

individualiserad undervisning innebär. En annan problematik hon beskrev är att varje elev väldigt 

ofta fick arbeta ensam. Caroline menar att hon därför inte längre arbetar med individuella 

arbetsscheman, utan istället ger hon dem ganska ofta uppgifter på olika nivåer och låter dem 

arbeta mycket mer tillsammans. 

Det är bara Caroline som förklarade att hon anser att eleverna i högre ålder får och tar ett mer 

eget ansvar för individualisering. Caroline menar att det går att ta hjälp av eleverna mycket mer 
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vid individualisering, i årskurs 3 jämfört med i de lägre årskurserna. Hon menar att om man redan 

från årskurs 1 pratar med eleverna om vilka mål som finns och förklarar för dem vad de övar på 

under lektionerna, så blir de i årskurs 3 väldigt medvetna om de egna målen och den egna 

kunskapsutvecklingen. Det menar hon medför att eleverna i årskurs 3 ofta själva kan referera till 

vad de behöver öva på och hur de kan göra det, vilket i sin tur leder till ett större engagemang, att 

man får eleverna med sig på ett annat sätt. Denna hjälp av eleverna menar hon är viktig både för 

henne själv som lärare, men även för eleverna själva som blir medvetna om sitt eget lärande. 

Caroline betonar dock att hon individualiserar på samma sätt oavsett årskurs och att laborativt 

material behövs användas i individualiseringen och undervisningen mycket högre upp i åldrarna 

än vad många lärare gör. Jenny menar däremot att individualisering skiljer sig åt mellan 

årskurserna, i och med att årskurs 1-3 har kunskapskraven som de måste arbeta mot och uppnå i 

årskurs 3. Detta menar hon är en av anledningarna till att hon inte individualiserar 

undervisningen lika mycket i förskoleklassen, som saknar kunskapskrav, såsom i de högre 

årskurserna. Caroline och Mia anser att det är lite lättare att individualisera i årskurserna 1 och 2 

jämfört med i årskurs 3, vilket vi återkommer till under rubriken resurser som ramfaktorer. 

 

6.3 Individualisering i matematikundervisningen 

Under detta avsnitt redogörs resultatet utifrån hur lärarna planerar och genomför sin 

undervisning, och detta i relation till hur de själva anser att de individualiserar undervisningen. 

 

6.3.1 Matematikbok och material 

Alla de intervjuade lärarna förutom en arbetar på något sätt med en matematikbok i 

undervisningen och alla betonar att de utgår från Lgr 11 vid planeringen av undervisningen. Det 

finns dock variation mellan lärarna angående hur de använder matematikboken. Samtliga av 

lärarna som använder en matematikbok i sin undervisning, menar att de stämmer av innehållet i 

matematikboken med kunskapskraven i Lgr 11 och att de sedan kompletterar med material och 

uppgifter för att täcka upp det matematiska området som matematikboken antingen berör för lite 

och/eller på ett ensidigt sätt eller inte alls berör. Alla lärarna, även Jenny som för nuvarande inte 

använder sig av någon matematikbok, menar att komplettering till matematikboken behövs för 

att eleverna skall kunna uppnå kunskapskraven. De förklarade alla att de använder sig av 

laborativt och konkret material ganska mycket för att komplettera matematikboken i vissa 

matematiska områden, exempelvis vid bråk, procent, vikt, längd och volym. De menar också att 

laborativt material är viktigt då eleverna både praktiskt och visuellt får uppleva matematiken. 

Samtliga av lärarna menar dessutom att laborativt material är viktigt för att kunna individualisera 

undervisningen, vilket i sin tur är nödvändigt för elevernas lärande. Caroline, Vera och Jenny 
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poängterar att man inte får glömma bort att använda laborativt material bara för att eleverna blir 

äldre. De menar att laborativt material behövs användas i större utsträckning i de högre åldrarna 

än vad som görs. Jenny uttryckte detta på följande sätt;  

 

Laborativt är viktigt i alla åldrar. Lektionerna ska inte bara vara teoretiska. Det skadar ju inte att ha 

det lekfullt och konkret (Lärare, Jenny). 

 

Med laborativt material/arbetsätt menar lärarna bland annat plockmaterial, tallinje, talremsor, 

pärlor, mätmaterial, pengar, spel, ritmaterial, lekar och andra uppgifter där eleverna får arbeta 

praktiskt. Alla lärarna berättade att eleverna har fri tillgång till konkret material i klassrummet. 

Stina berättade att hon inte behöver uppmana eleverna till att använda sig av konkret material, 

utan hennes elever är medvetna om vad det finns för konkret material att använda och de går och 

hämtar det när de själva känner att det behövs. Lärarna hämtar olika arbetsuppgifter från 

exempelvis olika hemsidor, men skapar också eget material i form av matematikhäften som 

används vid sidan av matematikboken. Mia berättade att hon även använder sig av en mindre 

lärobok som hon har en klassuppsättning av, och några böcker om olika enheter, bland annat tid 

och vikt som komplettering. Miranda gör på ett liknande sätt, hon får tips och idéer från andra 

matematikböcker och tillhörande lärarhandledningar, än den valda boken som alla i klassen har. 

Stina berättade att hon då och då använder sig av film i undervisningen för att eleverna skall få 

lära sig matematik på olika sätt. Jenny brukar använda sig av en bildkanon för att eleverna 

gemensamt i klassen skall kunna spela spel såsom bingo och därigenom öva matematik. Både 

Vera och Jenny berättade att det ofta låter eleverna få arbeta med matematik ute. Vera inspireras 

mycket av en speciell bok som behandlar just hur eleverna kan lära sig matematik i utemiljö. I och 

med att alla lärarna tar in mycket uppgifter vid sidan av matematikboken och arbetar en hel del 

laborativt, så menar de alla att eleverna inte behöver räkna varje sida i boken, och inte heller följa 

den ordning som boken är uppbyggd efter. Jenny uttryckte detta på följande sätt;  

 

Man kan ha något att utgå ifrån till exempel matematikboken, men att man kompletterar med 

andra uppgifter och material. Matematikboken och handledningen ska inte styra, men den kan vara 

en fast punkt, vilket kan vara skönt. Och att man som lärare inte ska känna att man ska vara klar 

med bok 2A innan terminen är slut. De kanske har gjort mycket konkreta övningar och då hoppat 

vissa delar i boken (Lärare, Jenny). 

 

Under varje intervju ställdes frågan om hur de definierar/beskriver läroboksobunden 

undervisning. Miranda och Vera svarade; 

 

Att man inte följer matematikboken, man måste ju ha något material och det finns ju 

matematikböcker och vissa är ju jättebra… obunden är att man inte planerar nästa lektion efter 
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nästa kapitel i boken. Matematikboken styr inte. Men jag följer ändå boken ibland, det finns ju en 

tanke med den och jag kan inte hitta på alla uppgifter (Lärare, Miranda). 

Ja, inte vet jag… kanske att man inte ska binda upp sig vid en mattebok, inte tänka att den är 

kursen, att den inte styr, men att man har den som komplement (Lärare, Vera). 

 

De andra lärarna svarade på ett liknade sätt men det som skiljer dem åt är att Vera och Caroline 

betonade vikten av att använda matematikboken för färdighetsträning. Vera poängterade även att 

eleverna tycker att det är roligt att räkna i matematikboken, så därför vill hon inte utesluta den 

helt och hållet. 

 

6.3.2 Arbetssätt 

Samtliga av lärarna har nästan varje lektion antingen en genomgång där de presenterar ett nytt 

arbetsområde eller där de repeterar något från en tidigare lektion. De säger att en genomgång av 

ett nytt område tar mer tid av lektionen jämfört med när de repeterar något som eleverna redan 

är bekanta med, och när de går igenom någon uppgift som eleverna skall arbeta med enskilt eller i 

grupp. Samtliga lärare använder ganska ofta laborativt material vid genomgångarna, men det 

gäller som tidigare nämnt främst vid genomgång av bråk, positionssystemet, procent, vikt, längd 

eller volym. Endast Vera nämnde att hon arbetar på ett laborativt sätt med eleverna när de räknar 

addition. Alla lärarna menar att genomgångarna är viktigta för att eleverna skall utveckla sina 

kunskaper inom matematik. Både Caroline och Jenny betonar att genomgångarna är ett bra sätt 

att samla ihop eleverna och fånga deras intresse. Vera tycker det är viktigt att eleverna får komma 

fram till tavlan för att visa och förklara för henne och för klasskamraterna hur de tänker vid 

matematiska lösningar. Stina betonar vikten av att som lärare få eleverna medvetna om syftet och 

målet för lektionen samt att de skall veta hur de skall öva för att uppnå målet. Stina berättade att 

när hon har den svagare gruppen i matematik, så brukar hon passa på att ha en lite längre 

genomgång som är anpassad efter gruppens svårigheter som helhet. Genomgångarna i den 

starkare gruppen blir ofta lite kortare och på en mer anpassad nivå efter den gruppen. Stina 

förklarade att eleverna i båda grupperna får komma fram till tavlan och förklara sina strategier, 

för hon anser att det är viktigt att eleverna får lära sig av varandra. Hon menar att de elever som 

har svårigheter i matematik som helhet, har oftast någon del i matematiken som de ändå är starka 

i, och den styrkan menar hon att hon som lärare måste hitta. Hon poängterar betydelsen av att 

alla elever måste få känna att de kan något. Stina är också den läraren som förklarade att hon 

ibland går igenom något framme vid tavlan som bygger på något eleverna är intresserad av, men 

som kanske inte tillhör det matematiska området de arbetar med för tillfället och som kanske är 

på en högre nivå än vad de befinner sig.  
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Mia menar att det är viktigt att genomgångarna och undervisningen som helhet ligger på en 

nivå som alla förstår, men även på en nivå där de starka befinner sig och dit de andra är på väg. 

Mia betonar kamraternas betydelse för lärandet och menar att de svaga eleverna ofta brukar 

utvecklas genom att få höra de starkare elevernas strategier och förklaringar. Caroline berättade 

att efter varje lektion följer en avslutande samling där hon frågar eleverna vad de har övat på, vad 

de har lärt sig och om något var svårt. Genom detta sätt menar hon att hon som lärare får veta 

vad eleverna behöver repetera vid nästa tillfälle. Eleverna i Mirandas klass får efter genomgången 

börja med samma matematikuppgift, utifrån det märker hon om det är för svårt eller för lätt för 

den enskilde eleven och förser sedan med uppgifter på den nivå som passar just den eleven. Hon 

menar att det är viktigt att eleverna får testa sig fram. Miranda berättade också att hennes elever 

får arbeta på i matematikboken utifrån sin nivå och prestation, men att hon försöker hålla dem 

inom samma arbetsområde för att genomgångarna annars blir svåra att få struktur på så att alla 

förstår och utvecklas vidare utifrån dem. Caroline däremot brukar ofta direkt efter genomgången 

individualisera och ge eleverna antingen samma slags eller olika uppgifter, men på olika nivåer 

utifrån varje enskild elev. Dock försöker hon att begränsa antalet nivåer, då hon anser att hon 

inte hinner, på grund av tidsbrist, skapa eller hitta uppgifter på alltför många olika nivåer. 

Miranda menar att hon individualiserar undervisningen genom att låta elever som är starka i 

matematiken få arbeta en del ur en annan matematikbok som är på en högre nivå än den 

gemensamma matematikboken. Jenny förklarar individualisering med att om en elev har 

svårigheter i matematik så måste man inte bara försöka hitta elevens nivå, utan även vilken 

strategi som förväntas fungerar för att eleven skall utvecklas. När Jenny arbetade i årskurs 2 och 3 

så drog hon nytta av tillfällena när det var halvklass att låta eleverna mer specifikt få arbeta utifrån 

sina egna mål, vilket innebar att de arbetade med arbetsblad och i böcker som var nivåanpassade. 

Mia arbetar på ett liknande sätt då hennes elever har målträning inlagt på schemat en lektion i 

veckan. Under den lektionen får elever mer specifikt arbeta utifrån sina egna mål vilket innebär 

att de övar på olika saker på olika nivåer. Mia berättade att det brukar bli mycket tabellträning för 

att automatisera dem, vilket många elever brukar ha svårt för. Matematikläxorna brukar hon 

periodvis göra mer individuella både angående val av vilken läxa och på vilken nivå, men oftast 

väljer hon samma läxa, på samma nivå för alla. Samtliga av lärarna arbetar med matematikboken 

utifrån ett individualiserande sätt som innebär att eleverna får hoppa över vissa sidor beroende på 

vad den enskilde eleven har befäst för kunskaper. Sabina berättade att hon ibland låter de elever 

som tar längre tid på sig få hoppa över några räkneuppgifter, vilket hon motiverar med att många 

uppgifter i matematikboken är samma och att de måste få komma vidare med nya utmaningar. 

Lärarna menar att en förutsättning för att kunna individualisera undervisningen är att man vet 

vilken nivå varje elev befinner sig på, vilket de tar reda på genom prov, diagnoser och samtal med 

eleven. I samband med att Vera framhäver detta, så lyfter hon också fram att hon anser att 

eleverna har ett eget ansvar för sin kunskapsutveckling, att tala om när uppgifterna känns för 

svåra eller för lätta. 
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Som tidigare nämnt så stämmer alla lärarna av matematikböckerna med läroplanen, och något 

som de alla nämnde speciellt i samband med detta var att de anser att Lgr 11 betonar att eleverna 

skall kunna förklara och argumentera för sina strategier inom matematiken, och att detta innebär 

att eleven skall prata mycket och diskutera matematik med både läraren och med varandra. Det är 

en av anledningar till att de anser att ett arbete endast i matematikboken inte är tillräckligt. Alla 

lärarna menar därför att de ser till att eleverna arbetar både enskilt och i grupp. Vid grupparbeten 

lyfter de alla fram betydelsen av problemlösning, vilket de menar att Lgr 11 betonar extra starkt. I 

samband med att Miranda framhöll betydelsen av problemlösning i grupper berättade hon att 

hon kanske inte individualiserar lika mycket vid sådant arbete, utan då får alla vara med på samma 

uppgift. Hon tror ändå att det är gynnande för eleverna, då de kan lyssna på och hjälpa varandra.  

Hon poängterar att man inte får tappa den muntliga delen av matematiken och att eleverna måste 

få lära varandra och av varandra. En varierad undervisning lyfter alla lärarna fram som en 

självklar och viktig aspekt för att alla elever skall kunna utveckla sina kunskaper inom matematik. 

Med en varierad undervisning menar de genomgångar, enskilt arbete, pararbete, grupparbete som 

matematik med stöd av olika laborativa material samt problemlösningsuppgifter. Dessutom 

betonar, som tidigare nämnts, några av lärarna att matematik utomhus är viktigt för alla elever, 

speciellt för de elever som lär sig lättare när de praktiskt får arbeta med matematik.   

 

6.4 Faktorer som påverkar individualisering  

Under detta avsnitt redogörs resultatet utifrån de faktorer som intervjurespondenterna anser 

påverkar individualisering.  

 

6.4.1 Tid och gruppstorlek som ramfaktor 

Lärarna i studien framhäver generellt sett att tillgången till tid är en av de mest avgörande 

faktorerna i undervisningen och för deras möjligheter att individualisera. Alla lärarna uttryckte att 

tiden inte alltid räcker till för att individualisera på det sättet som de behövs, och i den mängd 

som de önskar. I samband detta lyfter de fram olika aspekter av tid som påverkar 

individualisering. En av dessa aspekter är att lärarna menar att deras planeringstid går åt till 

möten, dokumentation, skriva åtgärdsprogram och omdömen samt förbereda och genomföra 

utvecklingssamtal. Alla lärarna uttryckte en önskan om att få mer tid för att planera en 

undervisning som är anpassad för den enskilde eleven. En annan aspekt av tid som lärarna 

framhäver är att de har för lite tid till att sitta tillsammans med en elev i taget, vilket de menar är 

viktigt för att få en uppfattning om vilken nivå eleven befinner sig på samt för att kunna ge 

individuellt stöd. Caroline poängterar att tidsbrist och stora grupper kan leda till att man som 

lärare får en felaktig uppfattning om varje elevs verkliga kunskapsnivå, vilket i sin tur leder till att 
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för låga eller för högra krav ställs på eleverna, och i och med det realiseras inte en individualiserad 

undervisning. 

Mia individualiserar endast matematikläxorna i vissa perioder, vilket hon anser beror på att det 

annars blir en alltför stor arbetsbelastning. Hon poängterar att det både tar tid att kontinuerligt 

följa upp vilken nivå varje elev befinner sig på, samt att det tar tid att skapa eller hitta 

nivåanpassade läxor utifrån den enskilde eleven. Lärarna relaterar båda aspekterna av tid till 

antalet elever i klassen, vilket de upplever är ett för stort antal. Desto större grupper, desto 

svårare är det att hinna med alla elever, menar lärarna. Mia upplever att de elever som är starka i 

matematiken hamnar lätt i skymundan och istället riktas fokus på de elever som riskerar att inte 

nå kunskapskraven. Detta menar hon beror mycket på tidsbristen, både tid till planering och tid 

till diskussion och samtal med den enskilde eleven. Miranda avviker ifrån de andra lärarnas tankar 

om tid och gruppstorlek. Hon delar deras åsikt om att tid och gruppstorlek kan påverka 

individualiseringen, men hon anser inte att de är de mest avgörande faktorerna. Hon anser istället 

att möjligheten att kunna sitta ner i lugn och ro och ge undervisning i mindre grupper eller till 

den enskilda eleven kan påverkas av tillgången till utrymmen i lokalerna. Dessutom menar hon att 

hur gruppen är kan påverka individualiseringen, och då syftar hon på klassrumsklimatet (Se rubrik 

Klassrumsklimat). Hon uttryckte det sistnämnda på följande sätt;  

Gruppstorleken tycker jag inte riktigt påverkar, utan mer hur gruppen är. Det kan göra det, men 

behöver inte vara avgörande. Till exempel bara för att jag har 30 elever och inte 10, är inget 

argument för att inte kunna individualisera undervisningen tycker jag (Lärare, Miranda). 

 

6.4.2. Resurser som ramfaktorer 

Av lärarnas intervjusvar framkommer tre olika faktorer som går in under resurser, personal, 

halvklassundervisning samt lokaler och material. Mia, Caroline, Stina och Jenny har alla 

halvklasstimme någon gång i veckan och anser att det är en stor tillgång, då det ger mer tid till 

varje enskild elev. Som tidigare nämnts, så anser Mia och Caroline att det är lättare att 

individualisera i årskurserna 1 och 2 jämfört med i årskurs 3, vilket förklarades bero på att det i 

årskurs 3 är färre timmar med tillgång till fritidspedagog, som genererar i färre halvklasstimmar. 

De båda menar att det underlättar att ha en mindre grupp elever och en fritidspedagog i 

klassrummet för att kunna individualisera undervisningen, vilket även Jenny instämmer i. 

Dessutom lyfter både Mia och Caroline fram att en annan anledning till denna skillnad, kan vara 

att undervisningstiden i matematik blir mindre, i och med att eleverna i årskurs 3 får slöjd och 

mer idrott insatt i timplanen. Caroline berättade att halvklasstimmarna ger henne bra möjlighet att 

hinna uppmärksamma vad varje elev kan och inte kan. Stina ser ändå en fördel med årskurs 3 då 

hon kan ha matematiklektioner med svaga elever i en liten grupp, medan de andra har slöjd och 

vid byte matematik med starka elever då de andra har slöjd. Stina menar att denna möjlighet 
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skapar bra förutsättningar för att hinna individualisera undervisningen. I den lilla gruppen kan 

hon fokusera på att öva och repetera mycket och i den andra gruppen kan hon utmana och 

undervisa på en högre nivå samt ge mer kluringar.  

Under intervjun framgår det att Mia arbetar på samma sätt som Stina med den svaga och 

starka gruppen, och att hon också anser att detta ger bra tillfälle för att individualisera 

undervisningen. Vera ser, precis som de andra lärarna, många fördelar med individualisering, men 

ger uttryck för att planera och bedriva en individualiserad undervisning nästan är det svåraste 

med yrket, då hon menar att tiden inte räcker till, både vid planering och att det är svårt att som 

ensam vuxen i klassrummet hinna sitta med varje elev och se vad den tillägnat sig för kunskaper. 

Miranda uttryckte att hon skulle önska att ett större samarbete mellan kollegor skulle prioriteras 

mer, både av henne själv men även av andra lärare, till exempel genom att de elever som är 

väldigt duktiga i matematik kan få samarbeta med elever från en högre årskurs som är ungefär på 

samma nivå.  

Samtliga av lärarna anser också att tillgången till material påverkar möjligheterna till 

individualisering. De menar att individualisering innebär att eleverna lär sig på olika sätt och att de 

därför måste ha tillgång till ett varierat utbud av material som stöd för sin inlärning. Exempel på 

material som lärarna lyfter fram är datorer, Active board, Alphasmart, plockmaterial, ritmaterial, 

klockor, olika små arbetsböcker, arbetshäften och mätinstrument. Avsaknad av bra material 

menar lärarna försvårar individualiseringen väldigt mycket. Jenny framhäver att hon gärna skulle 

vilja ha en Active board i klassrummet, för hon är säker på att det skulle göra undervisningen mer 

varierad och rolig, vilket skulle gynna många elevers lärande. Hon betonar dock att ekonomin 

bland annat styr tillgången till material, vilket sätter stopp för mycket av det man skulle vilja ha 

för att stödja elevernas inlärning. Stina och Vera framhåller tid som en orsak till att laborativa 

material och andra stödjande material inte alltid används. De båda menar att det inte alltid finns 

tid att välja och ta fram material som stödjer den enskilde eleven och/eller som är lämpligast att 

använda vid genomgång av ett matematiskt område. Stina upplever att det är svårare som ny 

lärare att välja och ta fram material som är anpassade till det man tänkt, men att med ökad 

erfarenhet blir det lättare, eftersom man lär sig vad som finns att tillgå och man sparar eget 

material som man hittat eller skapat själv. Laborativt material kostar ganska mycket pengar, vilket 

det inte finns mycket av, menar Sabina. Det innebär noggranna övervägningar vad hon skall 

prioritera att köpa in till klassen, då laborativa material är dyrt och att annat material också 

behövs får det inte alltid en första prioritet, menar Sabina.  

Jenny tycker att det skall finnas flera olika matematikböcker och mer material på skolan som 

eleverna kan använda till laborativ matematik, så att hon inte behöver tillverka allt själv utan lägga 

mer tid på eleverna. Stina berättade att hon har relativt bra möjligheter till att individualisera 

undervisningen, vilket delvis beror på möjligheten att utnyttja bra kopieringsmaterial och att hon 

dessutom själv får välja material att köpa in. Tillgången till lokaler uppger Stina och Miranda som 

påverkande på deras möjligheter att individualisera undervisningen. Stina tycker att skolan hon 
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arbetar på har bra utrymmen i form av grupprum där elever i behov av lugn och ro kan sitta och 

arbeta men ger också möjlighet för henne själv till enskilt arbete med någon elev för att stödja 

denna. Miranda menar att möjligheten att kunna sitta ner i lugn och ro och ge undervisning, i 

mindre grupper eller till den enskilda eleven, påverkas av tillgången till utrymmen, vilket hon 

upplever är en brist på hennes egen arbetsplats.  

 

6.4.3. Klassrumsklimatet som ramfaktor 

Av lärarnas svar i intervjuerna framkommer det att klassrumsklimatet ses som en faktor som 

påverkar individualisering. Både Mia, Vera och Stina betonar att eleverna måste känna sig trygga i 

klassen och att de måste lära sig att förstå och acceptera att alla individer är olika och har olika 

förutsättningar och behov. Det innebär att eleverna ska kunna arbeta med olika uppgifter och på 

olika sätt under samma lektion. Stina berättade att vissa elever till exempel använder miniräknare 

och lathund till multiplikationstabellen medan andra inte gör det. Vera framhöll att läraren har ett 

stort ansvar för att skapa en accepterande miljö. Mia berättade att de i klassen har diskuterat 

mycket om svagheter och styrkor och hon upplever att detta har varit väldigt givande, vilket 

bland annat visat sig genom att de elever som har svårigheter i matematik har börjat räcka upp 

handen och bli mer aktiva än tidigare. Mia ser det som en viktig del att eleverna vågar prata i 

klassen då det utgör ett bra tillfälle för att få en uppfattning om vad varje eleven kan och var 

gruppen befinner sig som helhet, vilket hon har nytta av vid planeringen av hur hon skall 

individualisera undervisningen. Jenny lyfter fram att som lärare är det lättare att individualisera 

undervisningen i klassen om stämningen är bra, då tiden annars går åt till att reda ut konflikter 

mellan eleverna. Eftersom att klasserna ofta är stora, menar Jenny att det är viktigt att kunna dra 

nytta av att eleverna är duktiga på samarbete, vilket hon gör genom att ge gruppuppgifter att 

arbeta med vilket öppnar för att hon då kan fokusera på någon eller några elever en stund med 

individuell hjälp. Caroline, Vera och Jenny uttryckte att lugn och ro i klassrummet underlättar 

möjligheter till individualisering väldigt mycket. Miranda förtydligar genom följande citat;  

 

Om det är lugn och ro i klassrummet alltså bra arbetsro i klassen så är det lättare att enskilt prata 

med någon eller några elever och ge dem specifika instruktioner. Man ska sträva emot det, att 

skapa bra klassrumsklimat. Det gynnar alla elever (Lärare, Miranda). 

 

6.4.4 Läraren som ramfaktor 

Samtliga av lärarna anser sig själva som lärare som en faktor som påverkar hur tydligt 

individualiserad undervisningen blir i praktiken. De pekade på olika infallsvinklar av hur läraren 

kan vara den som påverkar. Jenny menar att om en lärare kommer med för svåra uppgifter eller 
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förklarar på fel sätt eller på ett för ensidigt sätt kan det leda till att eleverna upplever matematik 

som ett svårt och tråkigt ämne. Hon påpekar att som lärare måste man ha goda kunskaper i 

matematik, men man måste även kunna förklara på olika sätt och kunna förmedla olika strategier, 

eftersom att eleverna lär sig på olika sätt. Lärarna uttryckte att deras egen inställning och deras 

olika val påverkar deras undervisning och därmed individualiseringen. Miranda uttryckte detta 

genom att berätta att hon skulle kunna bedriva en mer individualiserad undervisning om hon 

prioriterade att samarbeta mer med kollegorna. Ett samarbete mellan kollegor kan skapa tid till att 

mer kontrollera vad eleverna kan och hitta mer uppgifter på olika nivåer, menar även Caroline. 

Mia och Caroline berättade att de på grund av tidsbrist och stora grupper inte individualiserar 

läxorna så ofta som de skulle vilja, men de anser dock att man som lärare inte kan ha det som en 

ursäkt för att inte göra det alls. De betonar att man måste försöka så gott det går, och att det är 

bättre att göra det i vissa perioder än att inte göra det alls. Jenny uttryckte liknande tankar, vilket 

visas genom följande citat; 

Jag själv får inte fastna i negativa banor. Det är en för stor grupp och för lite tid, men det gäller att 

själv hitta sina möjligheter. Man lär sig vilka barn som klarar att arbeta tillsammans och vilka som 

kan arbeta självständigt, och då kan jag sitta med en mindre grupp elever och förklara saker utifrån 

deras behov. Det gäller att prioritera och strukturera istället för att bara klaga på att det inte går 

(Lärare, Jenny). 

 

Sabina och Vera tycker att det mycket är upp till dem själva hur individualiseringen fungerar. De 

upplever att de har ganska bra möjligheter att individualisera undervisningen. Vera menar att hon 

måste se till att vid planeringen ta tid till att reflektera över hur individualisering skall komma till 

stånd i undervisningen. Sabina anser att det krävs tid och bra organisation från henne egen sida, 

till exempel måste hon se till att ha material utifrån elevernas olika behov på plats för att 

genomföra en god undervisning. Sabina berättade även att hon brukar dela in eleverna i grupper 

utifrån deras nivå, de svaga grupperna får då enklare matematikuppgifter av henne medan de 

starka grupperna får klurigare uppgifter som tar längre tid att lösa. Sabina menar att detta sätt att 

individualisera fungerar bra. Trots det är tidsbristen ett faktum, menar de. 
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7. Analys  

I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att behandlas i en analys av resultatet. Under 

varje rubrik presenteras och analyseras en av de specifika frågeställningarna. 

  

7.1 Lärares definition  

Frågeställning: Hur uppfattar lärare vad individualiserad undervisningen innebär?  

 

De intervjuade lärarnas definition av individualisering visar på en samstämmighet mellan dem, 

och utifrån intervjuerna är det möjligt att urskilja två huvudtyper av individualisering som 

begrepp. Den ena definitionen av individualisering, vilket är den som lärarna tydligast belyser, 

innebär att planeringen och genomförandet av undervisningen skall utgå ifrån elevens egen 

kunskapsnivå. Det går att identifiera en skillnad mellan lärarnas uppfattning om vad denna 

definition av individualisering innebär. Mia, Miranda och Jenny skiljer sig lite ifrån de andra 

genom att de tar avstamp i att eleverna skall arbeta på den nivå de befinner sig på, men att de 

även betonar att eleverna ibland måste få utmaningar på en högre nivå som ligger inom ramen för 

deras utvecklingszon, så att de utvecklas. Deras tankar om vad individualiserad undervisning 

innebär kan relateras till begreppet den närmsta utvecklingszonen, vilket är ett central begrepp 

inom det sociokulturella perspektivet, som syftar till ett lärande i ett socialt sammanhang, 

tillsammans med andra (Säljö, 2006, s. 31). Den andra definitionen av individualisering innebär att 

lärare skall kunna förklara på olika sätt, detta för att kunna möta elevernas olika inlärningsstilar. 

Samtliga av de intervjuade lärarna uttryckte att det är viktigt att eleverna både praktiskt och 

visuellt får uppleva matematiken och de betonar att varierad undervisning är gynnande för 

elevernas lärande. Laborativt material anser de är viktigt och möjliggör för att kunna 

individualisera undervisningen. Detta går att tolka utifrån lärarnas medvetenhet om att eleverna 

lär sig på olika sätt, men också en medvetenhet om att de som lärare måste kunna förklara på 

olika sätt till eleverna. Jenny är den enda av lärarna som klart uttalade och belyste den sistnämnda 

delen av definitionen, det vill säga att lärare också måste kunna anpassa sina förklaringar till den 

enskilda eleven.  

Av resultatet framkommer att det finns en variation mellan lärarnas uppfattningar angående 

hur individualisering genomförs på olika sätt och att de lättare genomförs beroende på vilken 

årskurs.  Skillnaden ligger i de olika förutsättningarna; timplan, kunskapskrav och elevernas ålder.  
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7.2 Individualisering i matematikundervisningen 

Frågeställning: Hur uppfattar lärare att de arbetar för att uppnå individualisering inom ämnet matematik?  

 

I intervjuerna framkommer det att lärarna anser att de individualiserar matematikundervisningen 

och det går även att urskilja att de arbetar på lite olika sätt för att uppnå detta. Det sker genom 

gemensamma genomgångar, grupporganiseringar och differentierade arbetsätt. Lärarna anser att 

individualiseringen främst innebär att möta eleverna på deras egen kunskapsnivå och några 

betonar även att eleverna måste få möjlighet att arbeta på en lite högre nivå inom den egna 

utvecklingszonen. Samtliga av lärarna uppger att de utformar sin matematikundervisning med 

detta i åtanke. Det förekommer dock en variation mellan lärarna hur individualiseringen 

genomförs i undervisningen, vilket visar sig genom nivågrupperingar, individuella läxor, uppgifter 

och anpassade matematikböcker samt genom gruppkonstellationer utifrån den nivå eleverna 

befinner sig på. Utifrån Lundgrens förklaring på begreppet ramar som påverkar, anses 

nivågrupperingar tillhöra de organistoriska ramarna, eftersom de innefattar åtgärder som berör 

organisationen och är relaterade till skolans ekonomiska resurser (Lindblad m.fl., 1999, s. 93; 

Lundgren, 1989, s. 23-233). I resultatet framkommer att endast två av lärarna arbetar med denna 

individualiseringstyp som omnämns som nivågruppering för att möta eleverna på den nivå de 

befinner sig (Vinterek, 2006, s. 45-46), vilket här innebär att lärarna delat in eleverna utifrån deras 

bedömning om eleven är stark eller svag i matematik, vilket är ett frekvent använt sätt att dela in 

elever på (Engström, 2003, s. 44-45; Bentley, 2011, s. 26).  

Som tidigare nämnts, så anser lärarna att individualisering även innebär att möta eleverna 

utifrån deras inlärningsstil, vilket de även verkar beakta genom en varierad undervisning, där 

undervisningen varieras genom enskilt arbete, pararbete, grupparbete, genomgångar, 

nivåanpassade uppgifter, laborativt arbetsätt och utematematik. Alla lärarna försöker att använda 

laborativt material mycket i den egna undervisningen vid exempelvis genomgångar av nya 

matematiska områden och begrepp. Eleverna får fritt använda konkret och laborativt material när 

de behöver, vilket kan relateras till att lärarna försöker erbjuda en individualiserad undervisning. 

Lärarna anser inte att matematikböckerna skall styra undervisningen och eleverna måste därför 

inte räkna varje sida och inte heller alltid i den ordningen boken rekommenderar. Samtliga av de 

intervjuade lärarna upplever att deras undervisning därmed inte styrs av matematikboken. Mot 

bakgrund av att lärarna menar att man måste ta hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar, kan 

detta ses som en av orsakerna till att de använder sig bland annat av laborativt och konkret 

material för att komplettera matematikboken. En annan anledning till att lärarna inte tillåter 

matematikböckerna styra undervisningen, trots att den används i matematikundervisningen, är 

för att de anser att matematikböckerna inte speglar den aktuella läroplanen, Lgr 11, tillräckligt bra.  

Läroplanen benämns som en av de konstitutionella ramarna enligt Lundgren (1989, s. 233), och 

kan anses vara en av de yttre ramfaktorerna utifrån den aspekt på ramfaktorteorin som används 
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av Lindblad och Sahlströms (1999, s. 76). Matematikböckerna och övriga läromedel ingår 

däremot i fysiska ramar, enligt Lundgren (1989, s. 233-234). Löwing (2004) hävdar att läroboken 

är en ramfaktor som ofta dominerar undervisningen, men menar att det inte är läromedlet i sig 

som är ett hinder för en god undervisning utan hur läraren förhåller sig till den (Ibid., s. 92, 251). 

Detta kan därmed tolkas, utifrån ramfaktorteorin, som att läroboken både kan vara en yttre och 

en inre ramfaktor och därmed bli påverkningsbar (Lindblad & Sahlström, 1999, s. 75-76). 

Tolkningen är möjlig utifrån att lärarna i den föreliggande studien själva kan välja i vilken grad 

och hur de använder matematikboken, även om den är vald av andra aktörer i organisationen.  

I den föreliggande studien går det att urskilja vissa tendenser till att lärarna styr 

individualiseringen till en arbetsätt som sker och är mer genomförbart under vissa förhållanden, 

som lektioner i halvklass, nivågrupper men också beroende på när resurspersoner är tillgängliga i 

klassrummet samt vid lektioner som specifikt är tänkta för målträning. Lärarnas verklighet 

omkring individualiserad undervisning överensstämmer därmed inte helt med hur de definierar 

och uppfattar att individualiserad undervisning skall bedrivas i praktiken, nämligen att 

planeringen och genomförandet skall ske utifrån varje elevs kunskapsnivå och inlärningsstil. Ett 

annat exempel på detta är Carolines åsikt om att eleverna inte ges en individualiserad 

undervisning bara utifrån att de arbetar i olika takt men ändå räknar samma uppgift, vilket även 

Löwing (2004) diskuterar (Ibid., 251). I Carolines arbetssätt går det att urskilja vissa tendenser, 

trots goda visioner, till att eleverna ibland räknar samma uppgifter men i egen takt. Det nämnda 

arbetssättet är något som utifrån intervjuerna går att urskilja mer eller mindre i samtliga lärares 

undervisning, och kan relateras till deras tidigare nämnda uppfattning om tidsbrist som 

påverkande faktor. Lärarna i Löwings studie menar att eleverna konstruerar sin kunskap på egen 

hand och att detta sker i olika takt, vilket leder till att deras lektioner innefattar 

hastighetsindividualisering (Ibid., s. 257, 265), vilket är i motsats till hur lärarna i den föreliggande 

studien uppfattar hur individualiserad undervisning skall bedrivas. Vilket Caroline belyser då hon 

uttrycker att individualiserad undervisning inte är uppnådd bara för att eleverna arbetar enskilt i 

sin egen takt, utan tillägger att läraren har ansvaret att se till att varje elev får arbeta utifrån den 

nivå, kunskapsmässigt, de befinner sig på. Resultatet gör det möjligt att tolka att lärarna i denna 

studie menar, precis som Löwing, att en förutsättning för att kunna individualisera 

undervisningen är att ha kännedom om elevernas förkunskaper (Ibid., s. 251).  

Samtliga av de intervjuade lärarna anser att de relativt ofta har genomgångar i någon form, 

antingen som en kort repetition eller en längre genomgång av ett nytt matematikområde, då de 

anser är den är viktigt för elevernas förståelse och därigenom även för deras inlärning. Löwing 

(2006) framhäver att genomgångarna är viktiga för elevernas lärande, men att de inte är så 

frekvent förekommande i dagens matematikundervisning (Ibid., s. 31,39). Resultatet visar dock 

att två av lärarna i den föreliggande studien poängterar att genomgångarna är ett bra sätt att få 

eleverna aktiva och intresserade och att samtliga lärare verkar se genomgångarna som ett viktigt 

och självklart inslag i undervisningen. I resultatet framkommer att Mia är den enda läraren som 
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uttryckligen framhöll att genomgångarna och undervisningen som helhet måste vara anpassade så 

att alla elever har möjlighet att förstå och utvecklas vidare. Dock visar resultatet av studien att 

Stina har detta i åtanke men genomför en anpassad genomgång utifrån varje nivågrupp som 

helhet och inte enskild elev. Denna problematik, som Mia och som Stina indirekt berör, det vill 

säga att lyckas leda en genomgång som är individualiserad beskriver även Löwing (2004) och 

belyser som problematiskt. Löwing menar att när läraren väljer sina ramar för undervisningen, 

som att undervisningen skall innehålla en gemensam genomgång, blir inte undervisningen 

anpassad efter elevernas individuella nivå (Ibid., s. 263-264). Resultatet visar att ett steg mot 

individualiseringen är, vilket Miranda uttrycker, liksom lärarna i Löwings studie, att man bör hålla 

eleverna samlade kring ett matematiskt område i sänder, då genomgångarna annars blir för svåra 

att planera och genomföra om man vill arbeta med individualiseringen för ögonen, så att alla 

förstår och utvecklas vidare av dem (Ibid., s. 266).  

Alla lärarna i studien anser att det är viktigt att eleverna får tala matematik, både med lärarna 

och med varandra eftersom att läroplanen, Lgr 11, betonar att eleverna skall kunna reflektera och 

argumentera för sina strategier och tankesätt inom matematik (Skolverket, 2011, s. 62-63). Detta 

kan relateras till det sociokulturella perspektivet som innebär att lärandet inte sker isolerat utan i 

ett meningsfullt och utvecklande sammanhang. Trots detta är det endast två av lärarna, Vera och 

Stina, som mer tydligt tar hänsyn till detta vid genomgångarna. De andra lärarna, inklusive Vera 

och Stina, använder alla grupparbete för att få eleverna att tala matematik med varandra. Flera av 

lärarna betonar också att eleverna måste få tillfälle att hjälpa och lära varandra, vilket kan relateras 

till det sociokulturella perspektivet som innefattar att lärandet sker i interaktion mellan människor 

(Säljö, 2000, s. 22). I samband med att Stina berättade om genomgångar så poängterade hon att 

det är viktigt att få eleverna medvetna om lektionens mål och syfte samt hur de kan gå tillväga för 

att uppnå målet. Detta kan tolkas som ett sätt att individualisera undervisningen, eftersom det 

innebär att eleverna blir medvetna om att det finns olika sätt att lära, för att uppnå det 

övergripande målet för lektionen.  

 

7.3 Faktorer som påverkar- ramfaktorer 

Frågeställning: Vilka faktorer påverkar individualisering i undervisningen, enligt lärarna? 

  

Ramfaktorteorin kan används som ett verktyg för att påvisa relationen mellan undervisningens 

ramar och undervisningsprocessen samt dess resultat. Denna relation måste man ta hänsyn till för 

att förstå hur ramfaktorer kan styra och begränsa undervisningen (Lindblad m.fl., 1999, s. 93; 

Löwing, 2004, s.53). I den föreliggande studiens resultat påvisas denna relation på flera sätt samt 

relationen mellan ramfaktorerna. Lärarna i denna studie anser att tidsbrist i kombination med ett 

stort antal elever i klassen är de mest avgörande faktorerna för undervisningen som helhet samt 
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för möjligheten att individualisera och anpassa till varje elev. Petersen (2012) visar också på 

lärares resonemang kring stress och tid, och i stressen att hinna med en varierad undervisning får 

man återfall i läroboken och låter den styra undervisningen. Men Petersen poängterar att vill vi 

uppmuntra eleverna till engagemang och utveckla kreativitet i matematiken kan vi inte begränsa 

oss till siffror. Dock upplevs matematikboken som en trygghet för läraren att återvända till och 

som en garanti för professionell undervisning och i förlängningen också lyckade nationella prov 

(Ibid., s. 12).   

Lärarna i föreliggande studie menar att faktorerna skapar ramar i en undervisningssituation där 

läraren inte hinner med alla elever. Mias resonemang om bristen på tid leder till att de svaga 

eleverna oftast får sina behov uppfyllda på bekostnad av de starka eleverna, som får klarar sig 

själva. Caroline fortsätter resonemanget angående tidsbrist och stora grupper, och menar att 

faktorerna kan leda till en felaktig uppfattning om varje elevs kunskapsnivå och medför att den 

individualiserade undervisningen blir missriktad. 

Resultatet visar att de lärare som har möjlighet till undervisning i nivågrupper eller i halvklass 

eller har tillgång till en resursperson får en bättre utgångspunkt för att individualisera 

undervisningen. Vera och Miranda har inte denna möjlighet, vilket de uttrycker ett behov av. 

Vera menar och anser att individualiseringen ger många fördelar, men att genomföra den är bland 

det svåraste hon vet med läraryrket. Det relateras till bristen på att kunna variera gruppstorleken 

alternativt tillgång till resursperson, då hon känner att hon inte hinner följa upp varje elevs 

utveckling när hon hela tiden är ensam vuxen i klassrummet. Miranda ger uttryck åt en 

otillräcklighet när det gäller att hinna individualisera undervisningen i och med att hon under 

intervjuen efterfrågar ett större samarbete med kollegorna. Miranda är trots det, den enda av 

lärarna, som inte anser att tid och gruppstorlek är de mest avgörande faktorerna. Miranda menar 

att möjligheten att som lärare få sitta ner i lugn och ro med den enskilde eleven styrs mer av 

tillgången till lokaler, vilket hon upplever som brist på sin arbetsplats. Både Miranda och Stina 

värderar de enskilda samtalen i undervisningen som viktiga för att kunna stödja den enskilde 

eleven.  

Utifrån resultatet är det endast en av lärarna, Jenny, som nämnde ekonomin som en faktor 

som påverkar då den styr tillgången till material, vilket i sin tur påverkar hennes möjlighet att med 

riktat material kunna stödja eleverna i deras inlärning. Jennys resonemang kan tolkas bottna i egna 

erfarenheter av hur bristande ekonomi kan påverka möjligheten att bedriva en god undervisning 

som är individualiserad. Jenny är inte ensam om sin uppfattning om material, utan resultatet 

påvisar att samtliga lärare aktualiserar behovet av material för att kunna individualisera 

undervisningen.  

Två av lärarna anser att individualisering av läxor ger en bra möjlighet för eleverna att få 

utvecklas utifrån den kunskapsnivå de befinner sig på, men uttrycker också behovet av tid för att 

kunna individualisera läxorna oftare. I sitt resonemang om behovet av tid hävdar de dock att man 

som lärare inte kan acceptera tidsbristen som ett hinder som får passivisera. Individualiserade 
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läxor då och då är bättre än ingen individualisering alls. Deras inställning går att tolka som att de 

försöker göra det bästa för eleverna utifrån den situationen de befinner sig i. Deras tankar 

sammanfaller med de övriga lärarna i studien då de alla anser sig själva, som lärare, vara en faktor 

som påverkar undervisningsprocessen och dess resultat. Det innebär i sin tur att de anser sig ha 

möjlighet till att påverka hur individualiserad undervisningen blir. De ser lärarens kompetens, 

inställning och egna val som faktorer som påverkar undervisningen. Jenny hävdar att lärarens 

kunskaper inom matematik är av stor betydelse för möjligheten att individanpassa 

undervisningen, men menar att det inte räcker utan att som lärare måste man kunna anpassa sina 

förklaringar till varje elevs inlärningsstil, vilket även Löwings (2004) studie visar (Ibid., s. 251). 

Lärarna anser att det själva har stort ansvar för hur individualiseringen fungerar, vilket innebär att 

individualiseringen påverkas av hur de själva organiserar sin undervisning och hur de själva 

prioriterar tiden de har till förfogande. Detta är därmed ett exempel på hur ramfaktorn tid kan 

uppfattas både som en yttre och som en inre ram, eftersom lärarna har möjlighet att styra över 

den tid de har för undervisning och planering (Lindblad & Sahlström, 1999, s.76). Samtliga lärare 

i studien ser dock inte bara sig själva som en inre faktor som påverkar och kan påverkas, utan de 

menar att klassrumsklimatet också påverkar deras möjligheter att individualisera undervisningen. 

Flera av lärarna resonerar kring att individualiserad undervisning också måste innebära att 

eleverna ibland arbetar med olika uppgifter och på olika sätt, vilket eleverna måste acceptera för 

annars blir ingen trygg i klassen. Mia relaterar till detta och menar att hon som lärare måste ha 

kännedom om elevernas kunskaper, vilket förutsätter att eleverna vågar tala inför varandra. Jenny 

pekar på att ett gott klassrumsklimat kan bidra till möjligheten att bedriva en individualiserad 

undervisning. Det genererar till mer tid över att stödja elevernas inlärning om hon inte hela tiden 

behöver reda ut konflikter mellan sina elever. Dessutom menar hon att det går att dra nytta av 

elevernas goda samarbetsförmåga med varandra och ser det som ett tillfälle att kunna stödja 

någon eller några elever lite extra. Det sistnämnda kan tolkas som att Jenny, som lärare, uppfattar 

sig själv som sin egen inre ram som påverkar undervisningen genom att organisera den. Valet av 

matematikbok kan uppfattas som något som ligger utanför lärarnas ram, som en opåverkbar yttre 

ram. Men utifrån resultatet, då lärarna ser sig själva som fria att organisera undervisningen och 

välja vilken ordning och hur de skall lära ut de kunskaper som står i läroplanen, medför det att de 

är sina egna ramar där även matematikboken som inte tillåts styra undervisningen blir en inre ram 

att påverka. 

Lärarna har i studien aktualiserat olika ramfaktorer såsom tid, resurser i form av personal, 

helklass och halvklassundervisning, lokaler och material som mer eller mindre påverkar 

undervisningen. Lärarna berörde ramfaktorer som innefattas i organisatoriska och fysiska ramar, 

men inte de faktorer som ingår i konstitutionella ramar som till exempel läroplanen (Lindblad 

m.fl., 1999,s. 93; Lundgren, 1989, s. 223-234). Resultatet visar att det som är gemensamt för 

ramfaktorerna som lyfts fram, är att de alla kan utgöra möjligheter om de finns stor tillgång till 

dem, men leda till begränsningar om det är brist på dem. Tiden, ekonomin och resurspersoner är 



46 

 

tydliga exempel på sådana faktorer. Som tidigare nämnts är alla de intervjuade lärarna överens om 

att tiden är viktig för deras möjligheter att individualisera undervisningen såsom de önskar, och 

alla känner mer eller mindre att tidsbristen är ett faktum. Trots att lärarna i studien ser 

ramfaktorerna som möjliga att påverka för att individualisera, så syns ett tydlig cirkulärt skeende i 

att de olika faktorerna påverkar varandra i undervisningen men skapar ändå samtidigt, lite 

motsägelsefullt, en handlingsfrihet.  

Denna studie ställs i relation till skolämnet matematik men resultaten och analysen skulle 

troligtvis kunna generaliseras att gälla vilket ämne i skolan som helst då ramfaktorerna som 

nämnts av lärarna gör sig påminda i skolans verklighet som helhet. 



47 

 

8. Diskussion  

I detta kapitel kommer resultat från analysen att diskuteras och kopplas till vår bakgrund, den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna som presenterades i början av 

examensarbetet.  

 

 

Denna studie visar att utifrån lärarnas resonemang kan man urskilja två definitioner av 

individualisering. Den ena definitionen av individualiseringen som lärarna lyfter som viktigt är att 

utgå ifrån elevens individuella kunskapsnivå och den andra är att läraren skall kunna möta 

elevernas olika inlärningsstilar. Ett viktigt redskap som lärarna beskriver är att använda sig av 

laborativ matematik, för att få en varierad individualiserad undervisning som kan möta elevernas 

olika förutsättningar och behov. Lärarnas ståndpunkt att utgå från den enskilda elevens förståelse 

och behov och att lärandet sker i ett sammanhang av klassen som grupp där det ges tillfälle och 

möjlighet att lära av varandra tillägna sig kunskapen bottnar i ett sociokulturellt perspektiv som 

genomsyrar hela diskussionen omkring undervisningen (Säljö, 2000, s. 152). 

Studien visar främst på två dominerande typer av individualisering, hastighetsindividualisering 

och nivåindividualiseringen, som förekommer i lärarnas undervisning. Enligt Engström (2003) 

och Bentley (2011) är nivåindividualisering den mest frekvent förekommande typen av 

individualisering i Sverige över lag (Engström, 2003, s. 44-45; Bentley, 2011, s. 26). Däremot har 

det i vår studie visats sig att hastighetsindividualiseringen är den vanligaste typen bland de 

intervjuade lärarna. Denna typ av individualisering ställs i allmänhet i relation till eget arbete vilket 

innebär att eleverna arbetar med och utifrån egen planering (Hansson, 2011, s. 25), men i vår 

studie av lärarnas arbetsätt står hastighetsindividualisering i relation till enskilt arbete, vilket här 

innebär att eleverna arbetar i egen takt. Lärarna anser dock att om endast undervisningen tar 

hänsyn till elevernas arbetstempo, vilket ofta förekommer vid hastighetsindividualisering, så är 

inte undervisningen individualiserad. De menar att uppgifterna måste anpassas till elevernas 

kunskapsnivå och inlärningsstil för att en individualisering skall bli uppnådd, ett sociokulturellt 

perspektiv på undervisnigen.  Trots denna medvetenhet går det att i deras resonemang urskilja att 

lärarna mer eller mindre ofta hamnar i hastighetsindividualisering som endast tar hänsyn till 

elevernas arbetstempo, vilket visar sig vanligt även i Löwings (2004) studie som ingår i 

avhandlingen Matematikundervisningens konkreta gestaltning, en studie av kommunikation lärare-elev och 

matematikens didaktiska ramar (Ibid., s. 249-265). 

 Utifrån studien vill vi aktualisera lärarnas sätt att individualisera undervisningen inom 

matematik, genom att de utformar genomgångar, organiserar i nivågrupper, ger differentierade 

läxor och uppgifter utifrån den nivå eleven befinner sig på. För att kunna uppnå den önskan om 

individualisering som lärarna utrycker försöker lärarna i studien ha en varierad undervisning av 
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enskilt arbete, grupparbete, genomgångar, differentierade uppgifter, laborativt arbetsätt och 

utematematik. Lärarna uttrycker tydligt en problematik omkring hur de individualiserar en 

gemensam genomgång där de samtidigt skall nå alla elever såväl som den enskilde, vilket också 

upplevs som det svåraste tillfället att individualisera. Det är även något som lärarna i Löwings 

(2004) studie också problematiserar (Ibid., s. 263-264). Tydligt är att lärarna i vår studie anpassar 

undervisningen utifrån gruppen som en helhet vid helklass, halvklassundervisning eller vid 

nivågruppering. De lärare som har möjlighet att nivågruppera eleverna vid vissa lektioner talar 

positivt om detta, då det ökar mängden faktiska tillfällen till individualisering. Den organistoriska 

förändringen till mindre grupper underlättar för att uppnå individualisering, då det ger tillfällen att 

ha genomgångar mer anpassade efter gruppen, då spridningen i gruppen minskar med antalet 

elever. Till diskussionen hör dock den aspekt som den omfattande forskningen visar, menar 

Engström (2003) och Bentley (2011), att om effekterna av nivågrupperingen skall förbättra 

elevernas prestationer så måste det också ske en förändring av undervisningsmetoderna och inte 

bara en organisatorisk omstrukturering (Ibid., s. 45-46; Ibid., s. 26). Denna medvetenhet finns 

även hos lärarna när de i sina beskrivningar av undervisningen visar sin ståndpunkt gentemot att 

individualiseringen är viktig men i resonemanget och diskussionen lyser ändå en frustration 

igenom av att inte nå lite längre. 

En av lärarna i vår studie aktualiserar en risk med hastighetsindividualisering, vilken är 

samstämmig med lärarnas erfarenhet i Löwings studie (2004), att om man inte håller eleverna 

inom samma arbetsområde så blir spridningen i matematikboken för stor att det försvårar de 

gemensamma genomgångarna (Ibid., s. 266). Enligt läraren hindrar detta ändå inte att eleverna får 

arbeta i sin egen takt där de kompletterar med mer utmanande material till de elever som arbetar 

snabbt. En annan problematik med hastighetsindividualisering löser en av lärarna med att inte 

sätta upp ett visst antal sidor i matematikboken som mål för veckan. Detta beror på, som hon 

poängterar, att hastighetsindividualisering ofta innebär att eleverna går miste om fördjupningen i 

matematiken, om de bara strävar efter att komma framåt i matematikboken så fort som möjligt, 

en reflektion som överensstämmer med Löwing (Ibid., s. 249).  

Tidigare forskning visar att individualisering oftast förknippas med enskilt arbete utifrån 

individuella mål (Löwing, 2004, s. 257). Detta mönster syns också i vår studie genom att en del av 

lärarna, trots alla goda intentioner, skiljer på individualisering och arbete i grupp samt inte verkar 

uppfatta genomgångar som ett tillfälle att individualisera undervisningen. Dock kan diskuteras om 

det inte är möjligt att lärarna omedvetet individualiserar genom direkta frågor som ställs till eleven 

som av naturliga skäl blir individanpassade. Säljö (2000) är också inne på detta resonemang om 

att individualisering inte är likställt med enskilt arbete, utan kan ske i interaktion med andra, vilket 

är den tanke som det sociokulturella perspektivet vilar på (Ibid., s. 62-62, 123).  

Resultatet från intervjuerna med lärarna visar att de faktorer som ger ramarna till 

undervisningen och som lärarna lyfter fram som viktiga, så kallade ramfaktorer, påverkar 

individualiseringen.  Tiden, ekonomin och resurspersoner är tydliga exempel på sådana faktorer. 
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De utgör möjligheter om de finns god tillgång till dem, men begränsar om det är brist på dem. 

Lärarna är i princip eniga om att tiden är viktig för deras möjligheter till att individualisera 

undervisningen, såsom de önskar, och de känner mer eller mindre att tidsbristen är ett faktum, 

precis som diskussionen i den allmänna debatten ger uttryck för (Engström, 2003, s. 44-45). 

Tiden står i relation till storleken på gruppen, då lärarna bekräftar att undervisning i mindre 

grupper lättare möjliggör för individualisering. Lärarna ser även sig själva som en påverkande 

faktor i arbetet med individualiseringen av undervisningen, då de menar att deras val av arbetsätt 

är avhängt deras beslut och initiativ.  

Lärarna i studien anser sig inte vara beroende av och tillåta matematikboken styra 

undervisningen, utan har för avsikt att anpassa sig till elevernas olika sätt att lära, och väljer därför 

ofta laborativ matematik med konkret material. En ytterligare orsak till att inte vara bunden till 

matematikboken, enligt lärarna, är att de inte tillfredsställande nog speglar läroplanen, Lgr 11. 

Till skillnad mot Skolinspektion (2009:5) som hävdar att undervisningen genomsyras av 

färdighetsträning i matematikboken (Ibid., s. 14), visar vår studie att lärarna anser att 

färdighetsträningen är viktigt, men att de inte är tveksamma till och ser problem i att ta ett kliv 

utanför matematikboken. Mot denna bakgrund tydliggörs det en motsättning i att arbeta med en 

bundenhet till läroboken och att arbeta individanpassat och mer inriktat på laborativ matematik, 

vilket är ett uttalat förhållningssätt hos Malmer (2002) där hon av erfarenhet ger uttryck för att 

läroboksbundenheten är ”påtagligt större i matematik än i andra ämnen” (Ibid., s. 28-29). 

Vi lutar oss mot Malmer och lärarna i vår studie och hävdar att vi kan dra slutsatsen att 

matematikboken bör kompletteras med laborativt arbete och annat material, eftersom att den inte 

är komplett och i sig själv fullkomlig att kunna ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar. Vi 

vill dock betona att ett kliv utanför matematikboken inte måste innebära att man släpper 

läroboken helt och hållet. Den är ett bra stöd för lärarna i sin upplevda tidsbrist och enligt vad 

lärarna berättade vill eleverna ofta ha den.  

 Trots att lärarna i studien ser ramfaktorerna som möjliga att påverka för att individualisera, så 

syns ett tydlig cirkulärt skeende i att de olika faktorerna påverkar varandra i undervisningen men 

skapar ändå samtidigt en handlingsfrihet.  

Tiden får inte bli ett hinder att individualisera men för att kunna individualisera krävs kunskap 

om elevens individuella utveckling. För se den enskildes kunskapsnivå och förstå inlärningsstilen 

krävs samtal med eleven i en nära relation, vilket inte möjliggörs i den stora gruppen där tillgång 

till resurser som personal och lokaler aktualiseras. Individualiseringen kan försvåras men får inte 

glömmas bort på grund av bristande förutsättningar, vilka medför att tiden inte räcker till. 
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9. Konklusion 

Resultat av den genomförda studien indikerar på att individualisering är ett mångskiftande 

begrepp som kan definieras och gestaltas i undervisningen på olika sätt. I likhet med tidigare 

forskning som visar att individualisering oftast förknippas med enskilt arbete utifrån individuella 

mål, ser vi detta mönster i vår studie. Lärarna är ändå medvetna om och resonerar kring 

individualisering i ett större sammanhang än det enskilda arbetet. Trots tendenser till att lärarna 

inte ser individualiseringsmöjligheterna vid gemensamma genomgångar, så betonar de vikten av 

genomgångarnas betydelse för elevernas lärande. Tidigare forskning talar om dem som sällsynta, 

men vår studie tyder på att de gemensamma genomgångarna genomgår en renässans.  

I genomförd studie visar resultatet på många ramfaktorer som påverkar den individualiserade 

undervisningen, både som tillgångar och begränsningar, varav några beskrivs som 

påverkningsbara av lärarna. En slutsats som framträder är att lärarna i studien ser 

individualisering som något som är gynnande för elevernas lärande, men pekar också på att mer 

resurser till skolan skulle behövas i form av mer personal och mindre klasser för att kunna 

praktisera individualisering enligt en outtalad bakomliggande vision som kunde skönjas hos 

lärarna. I den allmänna debatten om skolan talas väldigt mycket om att lärarna vill ha mer tid, till 

planering, för att kunna utforma arbetet mer utifrån varje elev, men också tid med den enskilde 

eleven i klassrummet. Vi ser i vår studie att detta är en genuin önskan hos lärarna för att få mer 

kvalité i sitt arbete med individualiseringen. 

Då vår studie startade i tanken om individualisering i förhållande till laborativ matematik och 

matematikboken, skulle det vara intressant att forska vidare om hur individualiseringen iscensätts 

i praktiken. Att mer specifikt studera fenomenet att lämna läroboken till förmån för laborativ 

matematik, och se om och hur det öppnar upp för individualisering. Men är det egentligen 

nödvändigt? Hur ser elevboken och lärarboken ut och vilken plats värdemässigt, i form av 

utrymme ger den för laborativ matematik? 
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Bilaga 1 – Brev till lärarna  

 

Hej!   

 

Våra namn är Sandra Eriksson och Marie-Louise Heideman och vi studerar vid lärarprogrammet 

på Uppsala Universitet. Vi är nu inne på vår sista termin och kommer snart att börja arbeta som 

grundskollärare eller förskollärare. Denna termin skall vi skriva vårt examensarbete och har valt 

att titta på lärares syn på matematikundervisning. Vi är därför intresserade av få intervjua Dig.  

    Vi genomför gärna intervjun på din arbetsplats och vi anpassar oss för att det skall bli så bra 

som möjligt för Dig. Vi vore tacksamma om vi får möjligheten att spela in intervjun, eftersom det 

underlättar för oss senare när vi skall bearbeta och analysera materialet. Den beräknade 

intervjutiden är ca 30-45 minuter.  Under hela vår studie följer vi de etiska riktlinjerna som finns 

för denna form av studie, vilket innebär att Du när som helst kan avsäga Dig ditt deltagande i 

studien och att anonymitet utlovas, d.v.s. Ditt namn och Skolans namn kommer inte att 

offentliggöras. I examensarbetet kommer alla namn och vissa beskrivningar att fingeras.  

 

Tacksamma för svar! 

 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Eriksson och Marie-Louise Heideman. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är undersöka hur lärare i de tidiga skolåren förhåller sig till 

individualisering i matematikundervisning med avseende på laborativ matematik. Utifrån detta 

syfte formulerades följande frågeställningar; 

 

- Hur uppfattar lärare vad individualiserad undervisningen innebär?  

- Hur uppfattar lärare att de arbetar för att uppnå individualisering inom ämnet matematik?  

- Vilka faktorer påverkar individualisering i undervisningen, enligt lärarna?   

 

 

Huvudtema 1: Lärarens bakgrund 
Undertema 1: Utbildning 

- Berätta lite om dig själv som matematiklärare (utbildning, hur länge du arbetat, vilken 

årskurs osv.)  

- Vilket år tog du lärarexamen? 

- Vilken inriktning har du? 

- Anser du att du har god kompetens/goda kunskaper inom matematik? 

- Varför valde du att undervisa i matematik?   

Undertema 2: Arbetserfarenhet/arbetsliv 

- Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 

- Vilken årskurs undervisar du i nu? Hur många elever är det i den klassen? 

- När blev du anställd på denna skola? 

- Har du arbetat på någon annan skola innan? 

Huvudtema 2: Planering/organisering av undervisningen i matematik 

Undertema 1: Lärarens syn på individualisering 

- Hur tänker du kring relationen mellan undervisning och elever med svårigheter i 

matematik? 

- Vad innebär att ”individualisera undervisningen” i praktiken, enligt dig? 

- Hur gör du för att uppnå detta inom ämnet matematik? 
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- Kan du ge konkreta exempel? 

- Har individualisering några fördelar? Om så, på vilket sätt? 

- Kan individualisering skilja sig åt från elev till elev? Om så, hur? 

- Skiljer sig individualisering åt mellan olika årskurser? Om så, hur? 

- Finns det faktorer som kan påverka individualisering, om så, vilka? 

- Vilka möjligheter har du som lärare att individualisera? 

Undertema 2: Faktorer som påverkar valet av arbetssätt  

- Berätta lite om hur du planerar din matematikundervisning.  

- Vad är viktigt att tänka på när du planerar? Hur motiverar du denna planering?  

- Berätta lite om hur din matematikundervisning ser ut (läromedel, arbetssätt). 

- Vad använder du för läromedel? 

- Uppskattningsvis, hur mycket tid använder du för laborativa lektioner? 

- Uppskattningsvis, hur är fördelningen mellan lärarledda genomgångar och enskilt 

arbete/grupparbete? 

- Hur skulle du vilja definiera läroboksobunden undervisning? 

- Hur ser du på läroboksobunden undervisning? 

- Hur ser bra matematikundervisning ut, enligt dig? 

 

 


