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Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka olika lärares förhållningssätt till 

individualiserad undervisning inom matematikämnet i de tidiga skolåren. Lärarnas uppfattningar 

står i fokus. Utifrån detta syfte formuleras frågeställningarna som avser att ta reda på lärares 

uppfattningar om individualiserad undervisningsinnebörd, eget arbete med individualiserad 

undervisning i matematik och de faktorer som möjliggör eller begränsar en individualiserad 

undervisning. Insamlade data grundar sig på intervjuer av fyra verksamma grundskollärare. 

Materialet analyseras med utgångspunkt i både fenomenografi och ramfaktorteori. 

Resultatet visar likheter och skillnader i lärarnas uppfattningar om individualiserad 

undervisning, vilket visar sig tydligt i deras sätt att genomföra undervisningen. Jämfört med 

tidigare forskning om samma ämne som indikerar att hastighetsindividualisering är den som 

genomsyrar undervisning, visar sig att lärarna i denna studie också använder nivå- och 

innehållsindividualisering. Trots att vissa lärare visar en tendens att vara läroboksbundna, visar 

resultatet en medvetenhet om negativa effekter av att vara beroende av läroboken. Resultatet 

visar också olika försök från lärarnas sida att inte låta läroboken styra deras undervisning. 

Slutsatsen av denna studie är att lärarnas uppfattningar och sätt av undervisning står i relation 

med varandra samt med de faktorerna runtomkring dem. Om omständigheterna förändras kan 

uppfattningarna också förändras vilket ger upphov till förändring i undervisningssättet. 
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Inledning 

Under min lärarutbildning har jag ofta stött på texter som beskriver människors upplevelser av 

matematikundervisning som besvärliga. Utifrån egna erfarenheter vet jag att matematik är det 

ämne som många svenska elever har mest svårigheter i, men självklart är det inte fallet för alla. 

Elevernas kunskaper och uppfattningar om matematikämnet är varierande och sätten de lär sig på 

är också olika. Med det i åtanke anser jag att lärarnas största utmaning är att kunna driva en 

undervisning i matematik som gynnar alla elever.  

I min verksamhetförlagda undervisning, VFU, märkte jag vissa variationer i lärarnas arbetssätt. 

Det som är gemensamt är att det förekommer mycket enskilt arbete i matematikboken och kan 

till och med utgöra den största delen av lärarnas arbetssätt. Är detta vad som menas med 

individualisering?  Då alla lärare utgår från samma mål skrivna i Lgr 11, blir det intressant för mig 

som blivande lärare att undersöka hur dagens matematiklärare tolkar vad som står i 

styrdokumentet, Lgr11. Därför väljer jag att intervjua fyra verksamma grundskollärare. Denna 

studie behandlar hur dessa lärare uppfattar innebörden av individualisering, hur de uppfattar sitt 

arbete med individualiserad undervisning samt vilka faktorer de upplever påverkar deras 

möjligheter till individualisering. Jag anser att denna studie är lärorik för mig själv som blivande 

lärare, men den kan även ge kunskap till alla andra som läser denna studie och har funderingar 

kring hur lärarna tänker när det gäller individualisering i matematikundervisningen. 
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1.  Bakgrund 

Det är ingen hemlighet att matematiken har en stor inverkan på våra liv som vuxna. Att ha 

kunskaper i matematik har en stor betydelse för utvecklingen av den enskilde individens 

beslutfattande i vardagslivet och ger större möjligheter att delta i gemenskapens beslutsprocess 

(Lgr11, 2011, s. 62). Enligt statistik genomförd av PISA 2012, som avser att kartlägga elevernas 

prestationer i bland annat matematikämnet, ligger svenska elevers prestationer i matematikämnet 

på 38:e plats av de 64 undersökta länderna. Jämfört med resultaten från PISA 2009, där Sverige 

hamnade på 26:e plats, har det skett en betydande nedgång i elevernas kunskapsnivå jämfört med 

övriga länder. Sverige tillhör nu den grupp vars elevers gemomsnittliga resultat i matematik ligger 

under OECD-genomsnittet. Bland alla OECD-länder har Sveriges resultat försämrats mest 

(OECD, PISA 2012, s. 19,52,57; OECD, PISA 2009, s. 135). Detta resultat är en allvarlig varning 

och kräver en undersökning, för att så snart som möjligt ta reda på vad som ligger bakom denna 

försämring. 

Bo Jansson och Per Thullberg reflekterar över PISAs senaste resultat i sin debattartikel, 

Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta över, och beskriver kommunaliseringen av skolan som 

genomfördes 1991 som misslyckande, 

När Skolverket går igenom orsakerna till de försämrade skolresultaten är det tydligt att det handlar 

om segregering, decentralisering och differentiering, samt en individualisering i form av 

ensamarbete som i själva verket lämnade eleverna i sticket. Dessa fyra faktorer förklarar i stor 

utsträckning varför svenska elever presterar sämre i skolan i dag än tidigare (Jansson & Thullberg, 

2013, A4). 

Jan Björklund hänvisar i en debattartikel från 2011 till det ökande enskilt arbetet inom 

matematik och anser att det är orsaken till elevernas låga prestationer samt ökade klassklyftorna. 

Han förklarar att eleverna är olika och att skillnader i elevernas sociala bakgrund samt deras 

personliga mognad är det som orsakar klyftan mellan dem. I och med för mycket enskilt arbete, 

gynnas de elever som kan ta ansvaret för sitt lärande och som har stöd hemifrån, enligt 

Björklund. Han anser att lösningen är i återförande av katederundervisningen i skolorna. Han 

menar att ansvarsförskjutning från lärare till elev behöver motverkas då inte alla elever klarar av 

för mycket ansvarighet i form av enskilt arbete (Ibid., A4). 

En metod som pedagoger använder sig av för att uppnå bättre resultat är att implementera 

individualiserad undervisning (Skolverket, 2009, s. 30). Monika Viterlek (2006) skriver i sin 

avhandling Individualisering i ett skolsammanhang om individualiseringens utveckling genom tiden. 

Hon skriver att tanken att sätta individen i centrum finns redan i undervisningsplanen från 1919 

för folkskola. I undervisningsplanen från 1955 är målen tydligt individinriktade, men 

utgångspunkten är i synnerhet samhälleliga intressen. 
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1962 tog riksdagen beslutet att införa en nioårig obligatorisk grundskola som medförde 

uppkomsten av den första läroplanen, Läroplan för grundskola, Lgr 62. I denna läroplan står 

individualisering som en underrubrik och där betonas att lärarna behöver anpassa sin 

undervisning efter elevernas mognad, läggning, förmågor och intresse. Trots detta, anser Vinterek 

att anpassning i undervisning görs efter elevernas förmågor och inte deras intresse. På så vis sker 

individualisering i termer av nivå, omfång och hastighet. Undervisningsinnehåll i Lgr 62 bestäms i 

enlighet med elevernas behov samt samhällets krav. Sju år senare kom en ny läroplan, Lgr 69. 

Denna läroplan skiljer sig inte särskilt mycket åt från Lgr 62 vad gäller individualisering. Bara 

benämningar av begreppen är ändrade, från enskild till individuell och vice versa utan att ha 

någon verklig förändring. I både Lgr 62 och Lgr 69 läggs tonvikten på samarbete som syftar till 

att socialt träna eleverna och lära dem att samarbeta (Viterlek, 2006, s. 26-30). 

1980 var året för uppkomsten av Lgr 80. I denna läroplan tas framträdande steg i riktning mot 

individualisering. Vinterek (2006) skriver att förutom ett grundinnehåll som är lika för alla elever, 

finns utrymme för innehåll som har sin utgångspunkt i elevernas förutsättningar och intresse. 

Vintereks tolkning av Lgr 80 är att den lägger fokus på de kollektiva intressena. Hon skriver 

vidare att styrning över de metodiska aspekterna är mindre i Lgr 80 jämfört med Lgr 62 och Lgr 

69. I den näst senaste läroplanen, Lpo 94, finns en förskjutning i ansvar från läraren till eleven. 

Undervisningen har betydelse för att främja elevens ansvartagande roll för sitt eget lärande. Ordet 

individualisering finns inte längre i denna läroplan. Däremot finns det en betoning på att 

undervisningen ska utgå från den enskilde eleven. Metodikdelen, som avser hur läraren ska gå till 

väga för att anpassa undervisningen till den enskilde eleven, finns inte längre i Lpo 94 (Ibid., s. 

30-37). 

En individanpassad undervisning står i fokus i dagens läroplan Lgr 11. Eftersom Lgr 11 betonar 

vikten av en likvärdig undervisning som utgår från den enskilde elevens behov och 

förutsättningar, kan undervisningen inte utformas på samma sätt för alla. (Skolverket, 2011, s. 8). 

Synen på individualisering har förändrats i läroplanerna, grundtanken att det ska gynna eleverna 

är dock oförändrad. Hur målet ska uppnås är upp till lärarna själva och det är därför jag vill 

utforska olika lärares förhållningssätt till individualiserad undervisning inom matematikämnet i de 

tidiga skolåren. 
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2. Litteraturöversikt 

2.1 Tidigare forskning  

Monika Vinterek (2006) utgår från den indirekta definitionen för individualisering angiven i Lpo 

94, som betonar utformning av undervisning ska anpassas till den enskilde elevens förutsättningar 

och behov, och beskriver att individualisering kan tolkas på varierade sätt. Hon menar att 

begreppet behov kan ha olika innebörd utifrån vilken synvikel man ser på det och att dessa behov 

är olika hos olika elever. Begreppet behov kan hänvisa till bland annat elevens 

kunskapsutvecklingsbehov eller till att undervisning ska vara stimulerande och anpassas till 

elevens ork och kognitiva eller fysiologiska omständigheter. Elevernas olikheter förutsätter olika 

behov som kan krockas med varandra som till exempel en elevs rörelsebehov och en annan elevs 

behov för att ha det lugn i klassrummet (Ibid., s. 41-42). För att kunna möta elevernas specifika 

behov anser Vinterek (2006) att olika former av individualisering bör betraktas. Således 

presenterar hon olika individualiseringstyper: 

 Innehållsindividualisering som innebär att innehållet ska tillfredsställa elevens intressen 

och/eller dess behov av viss kunskap,  

 Omfångsindividualisering som innebär att omfånget av innehållet ska anpassas till eleven, 

 Nivåindividualisering som står innebär att elevernas varierade grad av färdighet och 

skicklighet inom ett ämne ska bemötas, 

 Metodindividualisering som innebär en anpassning av arbetsmetoden efter elevernas olika 

inlärningssätt,  

 Hastighetsindividualisering som innebär att eleverna får arbeta i sin egen takt, 

 Miljöindividualisering som innefattar anpassning av olika miljöer efter elevernas varierade 

behov och intressen, 

 Materialindividualisering som innebär att materialen i form av läromedel och 

arbetsredskap bör individualiseras efter eleven och  

 Värderingsindividualisering som innebär att elevens prestation ska bedömmas i 

förhållande till eleven själv och inte till andra kriterier som andra elevers prestationer eller 

gemensamma mål (Ibid., s. 44-46).  

Valet för hur individualisering ska ske och i vilken omfattning är vad man bör bära i åtanke. Hon 

lägger en till individualiseringstyp som hon kallar för ansvarsindividualisering. Med 

ansvarsindividualisering menar hon att ansvarstagande för typen av individualiserad undervisning 

i praktiken ligger mellan läraren och eleven (Ibid., s. 53). Ett alternativ för att individualisering ska 

uppnås bättre är genom att läraren konkretiserar undervisningen på olika sätt för att möta 

elevernas olika inlärningssätt (Löwing & Kilborn 2002, s. 121). 
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Individualisering har blivit en del av undervisningen i grundskolorna idag. Den förekommer i 

stort sett i form av eget arbete som utgörs i elevens ”eget takt”. Ett sådant arbete representeras i 

form av arbete med läroböckerna och minskat kommunikation mellan elev-elev och lärare-elev. 

Enligt Vinterek (2006) är ansvarsindividualiseringen den vanligaste formen av individualisering i 

dagens skola. Detta synliggörs i elevens ökade ansvarighet för hur mycket arbete ska göras under 

en viss tid. Därmed får eleven själv vara ansvarig för omfång-, nivå- och 

hastighetsindividualisering (Ibid., s. 74; Skolverket, 2004, s. 53, 114). Åse Hansson 

problematiserar denna typ av individualisering där hon menar att ökat elevansvar i form av eget 

arbete och minskat läraransvar har negativa följder på elevernas prestationer i matematikämnet 

(Hansson, 2011, s. 114).  

Madeleine Löwing (2004) konstaterar att när det gäller individualiseringen i matematikämnet 

har lärarna en benägenhet att använda sig av läroböcker i sin undervisning. För läraren är syftet 

att få eleven att arbeta i sin egen takt. Detta innebär att nästan ingen innehållsindividualisering 

följs eftersom alla elever får samma innehåll som de arbetar med under olika tidsutsträckningar. 

Därför blir hastighetsindividualiseringen den typen som genomsyrar undervisningen (Ibid., s. 187, 

243, 265). I en hastighetsindividualisering arbetar eleverna med samma uppgifter men i sin egen 

takt, vilket gör att de blir färdiga med uppgifterna vid olika tidpunkter. En sådan individualisering 

tycks inte gynna elevernas kunskapsutveckling inom matematikämnet då ingen fördjupning 

erbjudas. En annan nackdel är att den utökar klyftorna mellan eleverna – de svaga eleverna 

kommer alltid att ligga efter (Löwing, 2004, s. 187, 243, 265). 

Enligt Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert påverkas de didaktiska valen för 

undervisningen av olika ramfaktorer. Med ramfaktorer hänvisar de till de faktorer som påverkar 

både lärares och elevers arbete. Exempel på möjliga ramfaktorer är tid, personal, gruppstorlek, 

lokaler, ekonomiska resurser, skolorganisation, betygssystem, närsamhälle, kulturer och föräldrar 

(Lindström & Pennlert, 2009, s. 43-47). De beskriver vidare att en kunnig lärare ska ha didaktisk-, 

social- och ämneskompetens (Ibid., s. 9-10). Bristen i sådana kompetenser hos läraren räknas som 

en ramfaktor som påverkar lärarens kunnande att individanpassa sin undervisning. Löwing (2004) 

ser på lärarens förhållningssätt till läroböcker som en ytterligare ramfaktor. Hon problematiserar 

arbetet med läroboken då hon menar att läraren redan har bestämt innehållet som alla elever, 

oavsett deras förutsättningar, förväntas arbeta med. Problemet är dock inte matematikboken i sig 

utan hur läraren förhåller sig till den (Ibid., s. 92, 243, 251). 

Det ökande enskilt arbetet kan förklaras av hur skolledning och lärare har tolkat läroplanens 

krav att eleven ska ta ansvar för sin inlärning (Skolverket, 2004, s. 135). Ylva Ståhle beskriver i sin 

artikel, Att lära sig själv: Nya elevroller vid individualiserad undervisning, en av sådana uppfattningar och 

dess påverkan på eleverna. I artikeln hänvisar Ståhle till sin tidigare genomförde studie som 

handlar om utvecklingen av undervisningsformer under 2000-tal som präglas att vara mål- och 

resultatinriktade. Ståhle intervjuade sju skolledare för att ta reda på deras uppfattningar av 

eleverna i Kunskapskola (Ståhle, 2007, s. 15-16). 
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Till skillnad från traditionella skolor lär eleverna sig i Kunskapskolan att planera för sin 

undervisning. Eleverna får också möjligheten att lära sig i olika takt och på olika sätt. Detta 

individualiserat arbetssätt förutsätter att eleven är ansvarig för sin inlärning, arbetar självständigt 

och tar initiativ. För att kunna klara av det arbetssättet förväntas eleverna tillägna sig i synnerhet 

tre förmågor: självidentifiering, självstyrning och självkorrigering. Eftersom eleverna visar olika 

förhållningssätt till det här systemet bryter vissa elever mot det. Vidare beskriver Ståhle att elever, 

som inte klarar av systemkraven, mötas med relativt stort lärarstyrt arbetssätt (Ståhle, 2007, s. 17-

26). Ståhle ifrågasätter denna typ av undervisning och anser att denna arbetsform är gjord för 

endast eleverna som kan anpassa sig till det arbetssättet. Eleverna som inte anpassar sig får 

antigen sluta eller stanna och lida. Trots att skolans arbetsform tycks omfatta hastighets-, nivå-, 

plats-, metod- och arbetsformindividualisering, saknar den aspekten innehållsindividualisering. 

Eleverna har inga möjligheter att välja i skolan där ett självständigt arbete samt uppföljning av en 

förberedd plan är ett krav medan uppgifterna är centralt formulerade. Detta betyder att elevernas 

inflytande över innehållet är relativt begränsat eller till och med inte ens finns i jämförelse med 

andra skolor som utgår från elevernas erfarenheter och kultur. Den här artikeln speglar ut hur 

individualisering kan ha olika innebörd i olika skolor och bland olika människor (Ibid., s. 26-27).   

Sammanfattningsviss kan man säga att prioriteringen av en viss individualisering kan minska 

utrymmet för andra individualiseringsformer. Vid val av arbetssätten måste läraren tänka på hur 

sådana arbetssätt kan stimulera alla elever genom att utgå från var och ens behov och 

förutsättningar. 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

2.2.1 Fenomenografi 

Fenomenografi är ett forskningsområde om människors skilda sätt att uppfatta vissa aspekter av 

omvärlden. Dessa aspekter är upplevda eller uppfattade i ett relativt begränsat antal kvalitativt 

olika sätt (Marton, 1997, s. 98, 101). Ference Marton hävdar att man kan betrakta omvärlden 

utifrån två perspektiv. Han kallar dem för first-order respektive second-order perspective. Med det första 

perspektivet menar han att syftet är att beskriva olika aspekter av omvärlden. Det betraktar fakta 

som går att observera. Det andra perspektivet syftar till att beskriva människors erfarenheter och 

uppfattningar av olika aspekter av omvärlden. Det handlar alltså om hur individen upplever och 

uppfattar ett och samma fenomen oavsett om det anses vara rätt eller fel (Marton, 1981, pp. 177-

178; Larsson, 1986, s. 12). Dessa uppfattningar är inga åsikter som man skapar genom att välja 

bland flera alternativ. De står snarare för individens övertygelse om något samt det som man tar 

för självklara och bygger sitt resonemang på (Larsson, 1986, s. 21). Eftersom 

uppfattningsbegrepp utgör ett centralt begrepp i fenomenografiska forskningar, tar 
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fenomenogrifin sin utgångspunkt ur det andra perspektivet: second-order perspective (Kroksmark, 

2007, s. 6; Larsson, 1986, s. 13). Trots distinktionen mellan dessa två perspektiv, är de beroende 

av varandra där det ena perspektivet kompletterar det andra:  

Neither the “realness” of a reality independent of our perception of it, nor the “realness” of our 

experience of this reality is thus examined and still less questioned here (Marton, 1981, p. 178). 

Mikael Alexandersson beskriver att individens uppfattning av ett fenomen är beroende av 

hennes relation till fenomenet. Han skriver vidare att individens aktivitet inom fenomenets 

domän är ett resultat av hennes kunskap om fenomenet (Alexandersson, 1994, s. 114-115). 

Marton påpekar också att individens handlingar grundar sig på hennes uppfattningar (Marton, 

1997, s. 110). I det här studiefallet står individualisering för det betraktade fenomenet. 

Fenomenografins syfte är att finna och skildra lärares olika uppfattningar av individualisering. 

Lärares kvalitativt skilda uppfattningar för individualisering står i fokus i denna studie. Vilken 

uppfattning som läraren har är beroende av hennes relation till individualiseringen. På samma sätt 

speglar lärarens individualiserade undervisningssätt hennes kunskap och uppfattningar om själva 

individualiseringen. 

 

2.2.2 Ramfaktorteori 

Enligt det sociokulturella perspektivet utgör kommunikation, tänkande och aktiv handling 

byggstenar för ett ökat lärande hos individen (Säljö, 2000, s. 152). Inom det sociokulturella 

perspektivet betraktas lärande som ett pågående process där interaktionen sker mellan inblandade 

aktörerna, som i det här fallet är eleverna och läraren (Ibid., s. 22). Tänkande synliggörs i den 

sociala interaktionen. Genom att verbalisera tankarna visas den enskildes kunskap i ett visst 

område (Ibid., s. 111). Som nämnt tidigare ger det sociokulturella perspektivet en uppfattning om 

hur lärandet sker samt förklarar det som en process. För att kunna förstå undervisningsprocessen 

och dess resultat är det av en stor betydelse att studera de ramfaktorer som styr undervisningen 

(Löwing, 2004, s. 53). Enligt ramfaktorteorin formas undervisningsprocessen av ramar 

(Lundgren, 1999, s. 33). Dessa ramar;  

[…] ger ett utrymme för en process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till 

en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att 

göra den processen möjlig (Ibid., s. 33). 

De ramfaktorer som Ulf P. Lundgren har sin utgångspunkt i sin avhandling är tre. Den första 

ramfaktorn står för de fastlagda målen eller kursplaner. Den andra ramfaktorn refererar till 

innehållet som ska läras ut och i vilken ordning olika delarana av innehållet ska läras ut. Den sista 

ramfaktorn avser tiden som behövs för olika elevgrupper för att kunna ett visst innehåll (Braody, 

1999, s. 113).  
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Christina Gustafsson beskriver i sin artikel Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete (1999) att 

undervisningsförloppet ska utgå från vilket resultat man vill uppnå och därefter välja lämplig 

process som hjälper individen att åstadkomma resultatet. Vid val av processen bör man ta hänsyn 

till vilka möjliga ramar som kan främja eller begränsa processens genomförande. Hon skiljer 

mellan två typer av ramar: de reella och de upplevda ramarna. Med reella ramarna avser hon 

ramarna som är objektivt identifierbara. Med de upplevda ramarna hänvisar hon till ramarna som 

subjektivit identifierbara. Här utgör personliga uppfattningar om vad som betraktas som ramar 

eller inte en avgörande roll i hur undervisningsprocess formas (Ibid., s. 54-56).  

Lärandet är en komplicerad process där interaktionen mellan lärare och elever är en 

förutsättning för lärandes gång. Som en process påverkas lärandet av olika faktorer som kan rama 

in eller möjliggöra dess gång. Där kan inblandades uppfattningar vara avgörande i hur processen 

formas. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syftet 

Studiens syfte är att undersöka och problematisera lärares uppfattningar om individualiseringen i 

matematik i de tidiga skolåren. Arbetet går ut på att jämföra olika lärares uppfattningar om 

individualisering och hur de uppfattar att de omsätter dessa uppfattningar i praktiken. 

3.2 Frågeställningar 

 Vilka uppfattningar har lärare om vad individualiserad undervisning i matematik 

innebär?  

 Hur uppfattar lärare att de arbetar med individualiserad undervisning i matematik? 

 Vilka ramfaktorer upplever lärarna påverkar deras val av undervisning? 
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4. Metod 

4.1 Metod för datainsamling 

Denna studie är en respondentundersökning där syftet är att undersöka lärarnas uppfattningar, 

dels om begreppet individualisering, dels om undervisningsmetod inom individualisering och vad 

som kan påverka metodvalet (Esaisson m.fl., 2012, s. 228). Därför väljs kvalitativ intervju som 

metod vid datainsamlingen. Enligt Peter Esaisson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarson och Lena 

Wängnerud är intervju ett av de bästa sätten att använda sig av om syftet är att ta reda på 

studieobjektets uppfattningar om ämnet i frågan (Esaisson m.fl., 2012, s. 253). Min intervjuform 

är halvstrukturerad där en intervjuguide, med huvudteman och underteman, är utformade med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar. Frågorna i frågeguiden är öppna, vilket kännetecknas av 

att frågorna är korta men kräver långa svar (Esaisson m.fl., 2012, s. 264-265). En halvstrukturerad 

intervju erbjuder öppenhet och flexibilitet till själva intervjun. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) anser att en halvstrukturerad intervju ger utrymme för ändringar i 

formuleringar och ordningsföljd för frågorna i intervjun. Därigenom underlättas uppföljningen av 

intervjustrukturen eftersom frågorna anpassas efter respondenternas svar (Ibid., s. 139-140). 

Denna intervjuform ger utrymme för uppföljningsfrågor för mer fördjupning (Esaisson m.fl., 

2012, s. 265). 

Jag har valt att arbeta utifrån fyra huvudteman: lärarens utbildningsbakgrund, individualisering, 

individualiserad undervisning och ramfaktorer. Första temats frågor är av den typen som 

Esaisson m.fl. (2012) kallar för inledningsfrågor eller uppvärmningsfrågor. Frågorna behandlar 

respondentens personliga uppgifter. De andra tre temana behandlar de tematiska frågorna (Ibid., s. 

265). Avsikten med andra temat är att klargöra vilka uppfattningar läraren har om 

individualisering – vad det innebär och dess roll i lärararbetet. Detta tema behandlar min första 

frågeställning (se bilaga 1). 

Tredje temat behandlar min andra fråga om lärarens uppfattning om sin individualiserade 

undervisning. Det handlar om hur läraren motiverar sina arbetsval och anknyter dem till 

individualisering. I det sista temat behandlas min tredje frågeställning som handlar om 

ramfaktorerna. Frågorna avser vilka begränsningar och möjligheter som respondenten anser 

påverka sin individualiserade undervisning (se bilaga 1). 

 
 

4.2 Urval 

Utifrån syftet med den föreliggande studien har jag valt att intervjua fyra verksamma 

grundskollärare från fyra olika skolor för att ha en spridning på urvalet. Enligt Kvale (2009, s. 

129) räcker det att intervjua ett fåtal personer om syftet med studien är att ta reda på en persons 
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uppfattning av världen. Jan Trost (2010, s. 144) föredrar ett fåtal fullbordade intervjuer än flera 

mindre väl genomförda intervjuer. Han menar att ett fåtal intervjuer gör materialet mer hanterlig.  

Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte att få en överblick 

och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. (Trost, 2010, s. 143) 

Esaiasson m.fl. (2012) påpekar att intresset i en respondentintervju ligger i individernas 

tankekategorier som de kan förmedla och inte i själva individerna. Därför är individerna i en 

respondentintervju ersättbara dock endast med individer vars meriter som överensstämmer med 

urvalskriterierna (Ibid. s. 262). Urvalet för intervjupersoner baseras på lämplighetssampling. Med 

lämplighetssampling menas att urvalet går ut på att ett visst antal tillgängliga individer väljs ut 

efter vissa inklusionskriterier (DePoy & Gitlin, 1999, s. 214, 215). De inklusionskriterier som jag 

använt mig av har varit att alla respondenter är verksamma lärare i de tidiga skolåren från olika 

skolor samt har undervisat i matematik i flera år.  
 

 

4.3 Genomförande 

Den första kontakten skedde via mejl. I mejlet presenterade jag mig själv, beskrev kortfattat vad 

studien omfattar och berättade om de etiska aspekterna som studien följde (se bilaga 2). Ett 

personligt besök behövdes för två lärare p.g.a. tekniska fel. Jag valde att inte skicka frågorna i 

förväg utan jag valde istället att berätta väldigt kortfattat att studien siktade på lärarnas egna 

uppfattningar. Anledningen till detta var att försöka undvika att påverka resultaten(Esaisson m.fl., 

2012, s. 283). Efter att jag fått lärarnas samtycke till intervju fick lärarna bestämma tid och plats 

för intervjun som passade dem bäst (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 144). Samtliga lärare valde att 

genomföra intervjun på sina arbetsplatser, i ett klassrum, där intervjun genomfördes i lugn och 

ro. (Esaisson m.fl., 2012, s. 268).   Intervjuerna inleddes med en snabb genomgång av studiens 

syfte och frågeguidens olika teman i relation till studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 144). Läraren fick också frågan om denne hade några frågor eller funderingar innan 

intervjun påbörjades (Ibid.). Denna fråga följdes av en fråga om bekräftelse från lärarens sida att 

godkänna ljudinspelningen av intervjun med både mobilen och en MP3-spelare, vilket jag fick 

klartecken att göra i alla intervjuerna.  Ljudinspelningen hjälpte mig att ägna min uppmärksamhet 

på det som respondenten sa under intervjuns gång och sedan var den till stor hjälp vid 

bearbetningen av insamlade data genom att lyssna på ljudinspelningen flera gånger (Ibid., s. 194-

195). 

Vid intervjun utgick jag från mina teman och underteman och kompletterade frågorna med 

följdfrågor av typen: Hur tänker du då? Kan du ge ett exempel? Intervjuerna varade 40-50 

minuter var, där fokus var på de sista tre huvudteman (se bilaga 1). I början uppskattade jag att 

varje intervju skulle ta ca 30 minuter. Under genomförandet upptäckte jag att den första intervjun 

tog 50 minuter. Därför meddelades resten av lärarna, som redan hade accepterat att bli 
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intervjuade, om den nya uppskattade tidsåtgången för intervjutillfället och tillfrågades igen om 

deras godkännande för ändringen. Två lärare godtog förändringen medan en godtog att det skulle 

ta max 35 minuter. Detta krävde ett förarbete i form av granskning av egna frågor för att kunna 

använda den tillåtna tiden rätt. Vid intervjun visade denna lärare sitt godkännande att intervjun 

fick dra lite längre tid och därför tog den 40 minuter.  

Transkriberingen av intervjuns innehåll skedde samma dag som intervjun genomfördes. Egna 

anteckningar om intervjun skrevs ned direkt efter intervjuns genomförande (Trost, 2010, s. 76). 

Viktiga delar av det insamlade materialet markerades i förberedelse till nästa steg i mitt arbete, 

nämligen sammanfattningen och bearbetning av intervjuernas innehåll. 
 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer spelades in. Ljudinspelningarna var till stor hjälp under intervjuerna för att 

kunna ha full uppmärksamhet på själva intervjuerna och att slippa anteckna under tiden (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 194-195). Alla inspelningar transkriberades samma dag som intervjuerna 

genomfördes. Anledningen till detta var för att lättare kunna skriva ner respondenternas 

kroppsspråk och ansiktsuttryck som jag ansåg kunna påverka innebörden av det respondenterna 

sa. Exempel på detta var respondenternas användning av kroppspråket för att förtydliga sitt 

uttalande och/eller deras användning av ansiktsuttrycket för att förmedla ett annat budskap än 

det utryckta. 

När allt material var transkriberat, läste jag igenom texterna flera gånger och markerade 

materialets viktiga delar. Irrelevanta delar av materialet för den föreliggande studiens syfte och 

frågeställningar sorterades bort. För att kunna underlätta bearbetningen av materialet och därefter 

samställningen av resultaten, valdes teman som är relevanta för denna studie. Materialet 

sorterades därefter i enlighet med dessa teman. Resultaten och analysen ställdes gentemot tidigare 

forskning för att lyfta fram möjliga likheter och skillnader mellan föreliggande studie och tidigare 

forskning. I analysen behandlades frågeställningarna utifrån det som framkommit i resultatet. 

Analysmetoden som använts i denna studie är kategorisering, vilken också är den vanligaste 

förekommande metoden i den fenomenografiska ansatsen (Esaiesson m.fl. 2012, s. 271; 

Kroksmark, 2007, s. 13). Analysen syftade att identifiera mönster i de teman vilka framkom i 

resultatdelen för att kunna därefter behandla dem i relation till studiens frågeställningar.  
 

4.5 Reflektion över metoden 

I den fenomenografiska ansatsen, som denna studie vilar på, ligger studieobjekts uppfattningar i 

centrum. Kroksmark (2007, s. 29) skriver att människans uttryck är ingången till hennes 

uppfattningar. Med det i åtanke anser jag att mitt val av metod är väl lämpad för studiens syfte 
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och frågeställningar. Interaktionen mellan intervjuaren och respondenten kan både betraktas som 

styrka och svaghet i denna typ av metod. Esaiasson m.fl. (2012, s. 235, 265) beskriver att 

intervjuaren medvetet och/eller omedvetet kan påverka och styra respondentens svar genom 

sättet att ställa frågorna. Samtidigt erbjuder intervjun en kontroll över svarssituationen. Intervjuaren 

kan få bekräftelse om denne förstått rätt vad respondenten menar under intervjun. Med hjälp av 

följdfrågor uppdagas intervjun djupare och får mer utvecklade svar, vilket är omöjligt att göra i 

enkät. 

Det är svårt att avgöra om sättet att ställa frågor och följdfrågor i var ledande eller inte under 

intervjun. På samma sätt är det svårt att avgöra huruvida interaktionen vid intervjun påverkade 

respondentens svar. Däremot upplevde jag tidsfaktorn som en avgörande faktor i denna studie. 

Jag valde att transkribera alla fyra intervjuer, vilket tog relativt lång tid i anspråk för transkribering 

och bearbetning av insamlade material. Samtidigt anser jag att detta tjänade studiens trovärdighet 

genom att begränsa egna tolkningar. Uppskattad tidsåtgång för intervjuerna var en annan 

problematik då jag uppskattade att varje intervju skulle vara i cirka 30 minuter, men i verkligheten 

tog det 40-50 minuter var (se avsnittet Genomförande). 

Validiteten i en studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264) är hög om resultaten verkligen mäter 

de ställda forskningsfrågorna, vilket jag anser är fallet i denna studie. Resultat som jag fått 

behandlar mina forskningsfrågor då syftet med den kvalitativa intervjun i denna studie är att ta 

reda på de fyra intervjuade lärarnas uppfattningar om individualisering och inte hur lärare 

generellt uppfattar individualisering. Vid formulering av intervjuguiden tog jag extra hänsyn till 

valet av frågeorden, som till exempel vad och hur, så att frågorna inte får en ifrågasättande ton. I 

frågeformulering betonades också att det var lärarens egna uppfattningar som jag ville komma åt. 

Jag garanterade respondenternas anonymitet för att få respondenterna att känna sig bekväma med 

att öppet uttrycka sina uppfattningar. Det kan dock inte garanteras att jag fick uppriktiga svar, 

men sannolikheten att svaren som jag fick var uppriktiga är relativt hög. Transkriberingen hjälpte 

mig att återge lärarnas svar som de är och på så vis minimera risken för egna tolkningar. Det är 

viktigt att påpeka att förliggande studiens resultat bygger på intervjuerna med enbart fyra lärare. 

Därför blir det svårt att generalisera slutsatserna så att de gäller en större grupp av lärare. 

Däremot visar resultaten på olika typer av svaralternativ som kan överensstämma med 

uppfattningar från andra lärare. Marton (1997) beskriver detta på följande sätt; 

[…] för varje fenomen som människor möter, finns det ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt på 

vilket fenomenet erfars, uppfattas eller förstås (Ibid., s. 98). 

Reliabilitet betraktar studieresultatens konsistens och tillförlitlighet. Ett krav för en hög 

reliabilitet är att samma resultat kan uppnås om andra forskare genomför samma metod med 

samma studieobjekt men vid andra tidspunkter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Trost (2010, 

s. 132) beskriver att detta krav är svårt att uppfyllas i en kvalitativ intervju som avser att studera 

respondenternas uppfattningar. Han förklarar att i enlighet med reliabilitets krav måste 
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respondenternas uppfattningar vara stabila eller statiska varje gång samma fråga ställs. I 

verkligheten är fallet inte så; 

Människan är inte alls statistik utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process. Det 

innebär i sin tur at svaren inte alls nödvändigtvis skall bli desamma varje gång den givna frågan 

ställs. Vi gör alltfort nya erfarenheter och möter nya situationer, vår föreställningsvärld förändras 

successivt vilket allt innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras (Trost, 

2010, s. 132, 133). 

Enligt denna definition är reliabiliteten för undersökningen låg eftersom lärarnas uppfattningar 

om individualisering står i relation till fenomenet i fråga, dvs. individualisering. Det finns inga 

garantier att resultatet blir samma även om studien utförs på exakt samma sätt med exakt samma 

lärare då lärarnas uppfattningar kan förändras om omständigheterna för deras uppfattningar 

ändras. Detta är ett sätt att se på reliabiliteten. 

Reliabiliteten kan diskuteras i mån av tillförlitlighet. Jag har spelat in samtliga intervjuerna. 

Inspelningarna har varit av högkvalitet så det har gått bra att höra vad lärarna sagt i efterhand. Jag 

har transkriberat materialet noggrant för att få fram lärarnas egna uppfattningar och hålla 

materialet rent från egna värderingar. Alla intervjuer har genomförts på samma sätt för alla 

personer. Om någon annan forskare läser igenom mitt material anser jag att det är mycket stor 

sannorlikhet att denna förskaren kommer att få samma resultat som jag har fått. Detta ökar 

reliabiliteten i denna studie. Marton (1981) diskuterar individernas uppfattningar och 

beskrivningskategorier på följande sätt; 

Conceptions and ways of understanding are not seen as individual qualities. Conceptions of reality 

are considered rather as categories of description to be used in facilitating the grasp of concrete 

cases of human functioning. Since the same categories of description appear in different situations, 

the set of categories is thus stable and generalizable between the situations even if individuals 

move from one category to another on different occasions (Ibid., p.177). 

Då intresset i denna föreliggande studie ligger i individernas tankekategorier som de kan förmedla 

och inte i själva individerna (Esaiasson m.fl., 2012, s. 262) och enligt Marton (1981, p. 177) är 

dessa kategorier stabila, kan man betrakta studiens reliabilitet som hög. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Användning av intervju som metod för materialsamlande i denna studie för med sig skyldigheten 

att uppmärksamma de etiska aspekterna som berör denna typ av undersökning. Enligt 

Vetenskapsrådet finns det fyra grundläggande krav på forskning: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-14). I enlighet med 

informationskravet har jag informerat respondenterna i förväg, via mejl samt vid ett personligt 

besök, om studiens övergripande syfte och vem som är forskningshuvudman. Respondenterna 

har fått veta att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deras medverkan när som 

helst. Vidare har jag informerat dem att insamlade empiriska material endast kommer att 
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användas i denna studie, i enlighet med nyttjandekravet. Inhämtade samtycken för deltagandet i 

undersökningen har antingen gjorts i muntlig eller skriftlig form. Respondenterna har själva fått 

bestämma villkoren för sitt deltagande genom att till exempel bestämma över plats och tid som 

passar dem bäst för intervjun. För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag garanterat 

respondenterna anonymitet. 

Trots att jag har följt alla ovan nämnda kraven i denna studie, anser jag att just 

konfidentialitetskravet är av stor betydelse för en intervju som avser individers uppfattningar om 

olika fenomen och begrepp. Respondenterna kan känna sig mer bekväma med att uttrycka sina 

tankar och uppfattningar då de varken kan identifieras eller bedömas eftersom de är anonyma.  
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5. Individualisering i matematikundervisningen – Resultat och analys 

Under det här kapitlet presenteras studieresultat och -analys. Jag kommer att inleda kapitlet med 

en kort presentation av de intervjuade lärarna i följd med en redovisning för resultatet och 

analysen utifrån utvalda teman. Respondenterna i den föreliggande studien har fått figurerade 

namn. 

 

5.1 Lärarpresentation 

Elsa har en lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktningen svenska, SO och musik. Därefter läste 

hon vidare och blev behörig i matematik för årskurs 1-3. Hon har varit verksam lärare i 10 år och 

arbetar nu i årskurs 2. Hon har tidigare även undervisat i årskurs 5 samt i en klass med 

årskurserna 2, 3 och 4 blandade. Idag jobbar Elsa på en kommunal skola i en storstad i Sverige 

med årskurserna F-6. 

Maria har en lärarexamen för årskurs 1-7 med inriktningen matematik och NO. Hon har 

dessutom läst vidare och är behörig i ämnena svenska och SO för årskurs 1-3.  Hon har även 

behörighet att undervisa i ämnena idrott för årskurs 1-7 samt svenska för årskurs 1-6. Maria har 

varit verksam lärare i 20 år och arbetar nu med femteklassare. Hennes nuvarande arbetsplats är på 

en kommunal skola i en storstad i Sverige med årskurserna F-9. 

Hanna är fritidspedagog i botten, men hon har läst vidare till lärare och har en lärarexamen för 

årskurs 1-6 med inriktning mot matematik och svenska. Hanna har nyligen läst ämnena NO och 

teknik för årskurs 1-6. Hon har varit verksam lärare i 10 år och arbetar nu i årskurs 1. Hennes 

nuvarande arbetsplats är en kommunal skola med årskurserna F-5 i en stor svensk stad. 

Ida har en lärarexamen för årskurs F-6 med inriktningen svenska, matematik och SO. Hon har 

varit verksam lärare i sju år och arbetar nu i årskurs 2. Idas nuvarande arbetsplats är en 

kommunal skola med årskurserna F-9 i en storstad i Sverige.  
 

5.1.1 Grupporganisering 

Storleken på de intervjuade lärarnas matematikgrupper samt tillgången till en resursperson skiljer 

sig åt. Elsa har 27 elever men hon brukar ha halvklassundervisning under alla matematiklektioner. 

En fritidspedagog tar den andra klasshalvan under tiden. Dessutom har Elsa tillgång till en 

resursperson vissa timmar under dagen. 

Ida och Maria har också 26-27 elever var, men till skillnad från Elsa har de alltid en 

helklassundervisning. Det som skiljer Ida och Maria åt är att Ida har tillgång till en resursperson 
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vilket Maria inte har. Maria har dessutom en ny hopslagen klass. Förut var det två klasser som 

bestod av 15 respektive 12 elever. 

Hanna har 47 elever uppdelade i tre olika grupper, med 15-16 elever per grupp, som hon 

undervisar i endast matematik och NO. Hon har inte tillgång till någon resursperson. 
 

5.2 Lärarnas definition av individualiserad undervisning 

Den gemensamma tanken lärarna har för vad individualisering innebär är att möta eleven på den 

nivå som den befinner sig i. De betonar vikten av att både planeringen och genomförandet av 

undervisning bör ha sin utgångspunkt från elevens kunskapsnivå. Maria framhåller en ytterligare 

aspekt av individualisering vilket innefattar att läraren bör ta hänsyn till att inlärningen är olika för 

olika elever, det vill säga att varje elev har sin inlärningsstil.  

Man måste tänka på de här lärostilarna förstås – vilken typ av sätt att lära som passar barnet. För 

det är också individuellt (Maria). 

Hon ger några olika exempel på vad eleverna kan välja att ha som inlärningsmetod. Hon menar 

att de lär sig bättre när hon tillåter dem arbeta på detta sätt. Hon berättar också att 

individualisering för henne innebär att alla elever ska få arbeta inom den zonen som de befinner sig 

i. 

För mig är individualisering att alla ska få arbeta på den nivån de är, inom den här zonen som man 

pratar om. Jag menar att eleverna får sin lilla utmaning och att de ändå behärskar den och att de 

ändå får anstränga sig lite och jobba vidare (Maria). 

För Elsa innebär individualisering att man sätter olika mål för olika individer efter deras egna 

nivåer. Hon menar att varje elev ska utvecklas så långt den kan dock efter sina egna 

förutsättningar. När eleverna blir klara med de gemensamma uppgifterna, får de satsa på de 

individuella mål vilka kan vara att träna på multiplikationstabeller eller klara området 0-10. 

Ida uttrycker att hon har svårt att föreställa sig en undervisning som inte är individualiserad. 

Hon ser på individualisering som elevernas rättighet att få hjälp och utmaningar samt att känna att 

de lär sig någonting nytt i skolan. Maria delar Idas uppfattning och betonar att eleverna inte ska 

sitta på en lektion utan att de lär sig någonting nytt. Hanna förklarar att vikten av individualisering 

kan påverka elevernas ställning till matematikämnet. Enligt Hanna finns det en risk att elever som 

är intresserade av matematik, kommer till slut att uppleva den som tråkigt för att de aldrig får 

utmaningar om hon inte har individualisering. Samtidigt kommer de svaga eleverna tycka att det 

blir tråkigt med ämnet för att det blir alldeles för svårt att förstå. På så vis kan individualiseringen 

stärka elevernas självförtroende genom att känna sig kunniga och att de får den hjälp de behöver. 

Elsa berättar att hennes matematikbok är ganska svår och innehåller redan några utmaningar, 

vilket ger upphov till att hon stryker bort några uppgifter för de svagare eleverna. 
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Varken Ida eller Hanna kan se några nackdelar med individualisering utan endast fördelar. 

Medan Maria anser att den enda nackdelen med individualisering är att den tar mycket tiden. 

Detta kommer att förklaras närmare under tid och gruppstorlek som ramfaktorer. För Elsa, som anser 

att individualisering innefattar ett individuellt arbete från elevens sida, kan individualisering i form 

av ansvarstagande både vara en fördel samtidigt som det kan vara en nackdel; 

Eleverna lär sig mer om man har individualiserad undervisning. Men det bygger lite på att de klarar 

en del själva också och då blir de bättre på att ta ansvar själva. Om man tillåter de göra det, då tar 

de det ansvaret. Men ibland kan det vara så att vissa inte riktigt klarar det. Och då lär de inte sig 

heller lika mycket (Elsa). 

Samtliga lärare anser att individualisering är viktig för alla elevers kunskapsutveckling och 

diskuterar individualisering i förhållande till duktiga respektive svaga elever. För Elsa, till exempel, 

är individualisering framförallt för de duktiga samt de svaga eleverna. De duktiga eleverna, som 

blir färdiga med sina uppgifter ganska snabbt, behöver arbeta med ett annat mål för att inte 

uppleva matematik som ett tråkigt ämne. Enligt Elsa behöver en lärare ha med sig alla elever för 

att uppnå målen i årskurs tre och därför måste läraren hela tiden ta hänsyn till de svaga eleverna. 

Maria relaterar också individualisering med duktiga och svaga elever. Hon uttrycker detta på 

följande sätt; 

Man får inte glömma de här medelbarnen men det gäller, när jag tänker på individualisering, så 

hamnar jag lätt och tänka på att de som är väldigt duktiga ska få sitt och de svaga ska få sitt 

(Maria). 

De flesta lärarna beskriver att individualiseringen inte behöver vara olika vid olika årskurser. 

Däremot kan metoderna skiljas åt. Ida förklarar att ju äldre eleverna blir desto mer abstrakt blir 

arbetet med matematik. Maria ser på frågan från två olika synsätt. Hon anser att individualisering 

i årskurs ett är svårare eftersom eleverna inte tar det egna ansvaret att drivas framåt. Samtidigt är 

det lättare bland de små att hitta på uppgifter som är lagom svåra för alla men ändå har lite mer 

utmaning. Problematiken är mest hos de låg presterade elever som får fler luckor ju äldre de blir. 

Det är ett svårt arbete, som dessutom kräver tid för en lärare, att kunna hitta vilka luckor som 

den eleven har just nu. 

Hanna anser att individualisering är viktig i alla ämnen men just för matematikämnet är 

individualisering ännu viktigare. Hon förklarar detta genom att göra en jämförelse mellan 

matematik och svenska. Hon anser att matematik är svårare än svenska eftersom eleverna möter 

svenska hela tiden när de pratar, läser och skriver. Medan matematik är helt nytt för eleverna och 

kräver förståelse för dess olika delar för att kunna gå vidare till nästa steg. Ida anser att 

individualiseringen sker på olika sätt i svenska och matematik; 

I svenska, där är det lättare på någon viss att ge dem (eleverna) samma uppgift men bedöma den 

olika. I matten kan du inte ge samma uppgift och bedöma den olika för i matte finns det ett enda 

rätt eller fel. Så i matten måste de få uppgifter på sin nivå. Och det är det som blir skillnaden i 

förarbetet att det tar mer tid. Vad än vi jobbar med, kan jag inte ge samma uppgift till alla (Ida). 
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Utifrån de fyra lärarnas definition av individualisering går det att urskilja två innebörder av 

individualisering. Den första individualiseringsdefinitionen är att möta elevens kunskapsnivå 

genom att utgå från elevens tidigare kunskaper i planering och undervisning. Den andra 

definitionen är att möta elevernas olika inlärningsstilar genom att uppmuntra de olika sätten 

eleverna kan välja att arbeta inom. Maria är dock den enda lärare som klart anknyter elevernas 

olika inlärningsstilar med individualisering. Lärarna i denna studie diskuterar individualisering i 

relation till olika faktorer som ämnets karaktär, timplan, gruppstorlek samt elevernas ålder, 

förutsättningar och kunskapsnivå. 

Maria, Hanna och Ida betonar att utmaningar är en viktig del av individualisering där de syftar 

till att väcka intresse för matematikämnet hos eleverna. Detta kräver mycket förarbete från 

lärarnas del för att hitta olika utmaningar på olika nivåer. Elsa nämner bara utmaningar som 

framkommer i matematikboken som hon ibland stryker bort för de svaga eleverna. 

 

5.3 Individualisering i matematik 

Under det här avsnittet redogörs resultatet och analysen utifrån lärarnas uppfattning om hur de 

individualiserar undervisningen. 

5.3.1 Arbetssätt 

Samtliga lärarna brukar inleda sina lektioner med en genomgång där de antingen introducerar 

ett nytt matematiskt arbetsområde eller repeterar något från en tidigare lektion. Alla intervjuade 

lärare har det gemensamt att de inleder sina lektioner med en genomgång där de får eleverna att 

prata och vara delaktiga med syftet att individualisera undervisningen. Dock finns vissa 

variationer i hur lärarna planerar och genomför genomgångarna.  

Elsa brukar vid genomgången samla alla elever framme i en ring. Hon förklarar att det är 

viktigt att eleverna får känna på olika konkreta material, som hon redan förberett på golvet, prata 

om dem och förklara för varandra hur de tänker. Hon anser att den här metoden är både lärorik 

och fångar elevernas intresse. Hannas genomgångar är byggda på praktiska arbeten där eleverna 

är delaktiga och där hon mycket ofta använder eleverna själva. Hanna väljer att ha laborativt 

arbete i sin undervisning oavsett elevernas ålder. Hon anser dock att hon kan arbeta mer praktiskt 

med de lägre åldrarna än med de äldre eleverna. Marias och Idas genomgångar ser i stort väldigt 

lika ut. Båda fokuserar på interaktionen mellan dem och eleverna där de anser vikten ligger i att 

eleverna får prata matematik. Vid genomgångarna väljer de att lägga sig på grundkursnivå och 

sedan höjer de nivån. De beskriver att de individualiserar genom att ha olika svårighetsgrader i 

sina frågeställningar för att bemöta elevernas olika behov av utmaningar. Eleverna kan komma 

fram till tavlan för att redogöra för sina svar för de andra eleverna i klassrummet och därigenom 

lär eleverna sig av varandra. Det som utmärker Idas genomgångar är att hon brukar börja med 
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konkret arbete men ganska snabbt går hon över till det abstrakta. Hon anser att eleverna behöver 

lära sig att tänka abstrakt och inte alltid konkret. Maria har intresse av att arbeta laborativt men 

eleverna väljer att arbeta med matematikboken istället. 

När jag kommer med extra praktiska uppgifter blir svaret (hon ändrar rösten för att låta som 

barnen): När ska vi börja med matteboken? Det är det de vill (Maria). 

På Elsas lektioner brukar ca halva lektionstiden ägnas åt matematikboken där enskilt arbete 

genomsyrar arbetet. Att eleverna får arbeta med annat, till exempel med egna individuella mål, är 

beroende av hur snabbt de är klara med uppgifterna i matematikboken, vilket inte alla klarar.  

Lärarlett är kanske 10 minuter och sedan har man 45 minuter kvar – kanske 25 eller 30 minuter 

jobbar de i matteboken och så får de göra lite andra saker. Men inte alla - de långsamma sitter ofta 

kvar och jobbar klart i matteboken till den sidan vi sätter som stoppsida (Elsa). 

Uppgifterna i läroboken som Elsa använder är av olika svårighetsgrad. Därför väljer hon ibland 

att stryka några uppgifter för de svaga eleverna med syftet att individanpassa uppgifterna. 

Eftersom Elsa betonar vikten av att ha en varierad undervisning med avseende på enskilt arbete 

och grupparbete, har hon en lektion i veckan där eleverna inte arbetar i matematikboken utan 

arbetar enskilt eller i grupp med problemlösningsuppgifter. 

Man ska träna sig både att sitta tyst, koncentrera sig att tänka själv men också att jobba tillsammans 

och ta hänsyn till varandra i gruppen och lära sig från varandra (Elsa). 

Efter genomgången arbetar Hannas elever i par. Hanna uttrycker att hon försöker para ihop 

elever som är ungefär jämnstarka.  

Ibland kan man låta en duktig elev sitta med en elev som inte så duktig. Men det blir bättre 

mattesamtal om två duktiga elever sitter tillsammans och försöker klura ut någonting (Hanna). 

Hanna har som utgångspunkt att inte arbeta med en lärobok. Hon arbetar istället med 

självinstruerande material som hon individanpassar efter elevens behov. Hennes arbetssätt bygger 

på följande; 

Vi har en bas som alla gör men sedan utifrån det så är det utspritt (Hanna). 

Marias och Idas elever brukar ägna ca halva lektionstiden åt att arbeta i matematikboken eller 

med andra uppgifter efter genomgången. Eleverna i Marias klass brukar arbeta i par då Maria 

medevetet valt att elever som ligger på ungefär samma nivå ska arbeta tillsammans. En balans 

mellan individuellt arbete och grupparbete brukar ske i Idas klass, enligt Ida. Med tanke på 

individualisering berättar Maria att hon kan stryka några uppgifter i matematikboken för de elever 

som tar längre tid på sig efter att eleverna muntligt visat att de tagit till sig kunskapen. Ett 

arbetssätt som gynnar individualisering är enligt Maria följande; 

Jag måste veta mycket om progressionen inom matematik; att den här kunskapen leder till detta 

som leder till detta. Och jag måste veta var barnet står under den här progressionen (Maria). 
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För mig får de inte jobba vidare i boken utan att man får en fördjupning inom det område vi 

arbetar med (Maria). 

Ida följer ibland en arbetsmetod där eleverna först arbetar enskilt, sedan i par och slutligen i 

grupp. Hon förklarar metoden genom att ge exempel på elevernas arbete med 

problemlösningsuppgifter; 

Eleven får sitta 5 minuter själv, fundera på ett problem och sedan sätta sig i par och fortsätta med 

samma problem och sedan sätta sig i en grupp – eller hela klassen (Ida). 

För att kunna individualisera brukar Ida se på klassen som tre olika grupper och 

individualisera undervisningen efter denna uppdelning. Hon tycker inte att hon nivågrupperar 

klassen. Detta motiverar hon när hon säger; 

Det är inte så att en grupp alltid är en duktig grupp och en är svag (Ida) 

Hon menar att elevernas kunskaper varierar från ett matematiskt område till ett annat. Därför är 

grupperna alltid flytande. 

Samtliga lärare inser vikten av att veta var varje elev befinner sig kunskapsmässigt för att 

kunna individualisera sin undervisning. Alla lärare är eniga om att det är viktigt att läraren bör 

vara observant för vad eleverna verkligen tagit till sig från dagens lektion eller under veckan. 

Hanna uttrycker att läraren ska vara lyhörd för eleverna. Elsa, Maria och Hanna använder sig 

dessutom regelbundet av diagnoser och/eller tester för att kunna kontrollera var varje elev ligger i 

sin kunskapsutveckling. Ida nämner inget om att hon använder diagnoser eller tester. Däremot 

brukar hon göra en grov planering inför introduktion av ett nytt matematiskt arbetsområde för 

att få en uppfattning av vad eleverna kan respektive inte kan. Därefter planerar hon sin 

undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. 

Varje nytt arbete är ju nytt, för mig alltså vad de kan och inte kan. När vi startar upp ett arbete så 

är det nästan alltid så att jag startar upp först och planerar sedan. […] Jag har ju en grov planering 

men sedan så ändras den nästan direkt efter uppstarten. Man märker vad de har för intresse och 

vad de har för förkunskaper (Ida). 

De fyra intervjuade lärarna anser att individualiserad undervisning handlar om att få eleverna 

att arbeta på olika nivåer med olika svårighetsgrader efter elevernas behov och kunskaper. Enskilt 

arbete är en nödvändighet som en färdighetsträning. De anser att det är viktigt att ha laborativa 

arbeten i sin undervisning. De gör det dock i olika hög grad. Hanna lägger fokus på laborativt 

arbete mest av alla andra lärarna och följs av Ida, Elsa och till sist Maria.  
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5.3.2 Läroböcker 

Samtliga lärare förutom Hanna arbetar med en lärobok i undervisningen, dock utnyttjar de 

läroboken på olika sätt. Alla lärare säger att de utgår från läroplanen och kunskapskraven vid 

planeringen av undervisningen. För Elsa, Maria och Ida är det viktigt att granska sina läroböcker 

och komplettera dem med andra material och uppgifter ifall ett visst matematiskt område berörs 

för lite eller inte alls.  Maria berättar att hon tidigare har haft en lärobok som inte berört geometri 

på hela läsåret. Vid dessa tillfällen är det nödvändigt att läraren lägger in moment med geometri. 

Alla lärare berättar att, vid sidan av arbetet med läroboken, arbetar de med laborativt och konkret 

material ganska mycket så att eleverna får både uppleva och prata matematiken. Det laborativa 

arbetet anses också som komplettering till läroboken;   

De (eleverna) behöver ta på saker.  Just nu jobbar vi med geometri. Då behöver de liksom ta på de 

här formerna. Det går inte bara att titta i en bok och lära sig hur en pyramid ser ut. De måste få 

bygga pyramider och fundera på hur de ser ut från olika håll och vinklar och så och känna på dem 

(Ida). 

Trots att Elsa, Maria och Ida använder en matematikbok i sin undervisning, påpekar de på 

olika sätt att matematikboken inte ska styra undervisningen. Maria och Ida har olika beskrivningar 

för hur en bra matematiklärare bör vara. En del av dessa beskrivningar avslöjar deras tankar att 

läroböckerna inte ska styra undervisningen; 

Att man vågar gå utanför matematik boken. Att man inte fastnar i och gå efter boken. (paus). 

Väldigt många läromedel är ju väldigt tillrätta lagda att barnen precis ska klara det de precis har fått 

lära sig. Man måste vända och vrida på det ibland också och utmana eleverna att använda det de 

lärt sig och tänka lite mer fritt och större (Maria). 

 

Och sedan måste man låta dem prata i matematik – inte räkna så mycket i böcker utan prata i 

matematik (Ida). 

Elsa hänvisar indirekt till hur hon tar avstånd från en undervisning som styrs av matematikboken; 

Vi har en lektion i vecka som vi inte jobbar i matteboken alls. Då har vi matte men vi jobbar inte i 

matteböckerna. Problemlösningsmatte kallar jag det för (hon skrattar). Då är det också blandat 

mellan enskilt- och grupparbete (Elsa). 

Maria ser på arbetet i läroboken som färdighetsträning. Förutom en gemensam lärobok 

använder hon också andra matematikböcker från högre och lägre årskurser som extrauppgifter, 

beroende av vad eleverna behöver träna på, som eleverna kan arbeta med när de är klara med de 

gemensamma uppgifterna. På så vis anser hon att hon individualiserar undervisningen. 

Förutsättningen är att alla elever ska arbeta inom samma matematiska område där tanken är att 

eleverna inte får arbeta vidare i boken utan att få en fördjupning inom det området. Hon brukar 

ägna hälften av lektionen åt arbetet med matematikboken, extra uppgifter och/eller en laborativ 

övning; 



 

26 

 

För att jag tycker att de behöver arbeta med uppgifter under samma tema för att kunna befästas. 

(paus). Det behöver inte vara en mattebok. Det kan vara en övning som de har fått av mig. Det 

kan vara en laborativ övning som de fått av mig (Maria). 

Ida beräknar tiden för enskilt arbete i läroboken att vara mindre än hälften av lektionstiden. 

Hon beskriver matematikboken som hon arbetar med som interaktiv. Hon menar att i boken finns 

både uppgifter som eleverna löser enskilt och andra uppgifter som tas upp i helklassnivå. 

Matteboken är interaktiv så många sidor jobbar vi med tillsammans. Och då kommer eleverna 

fram och löser – så det är ett samspel hela tiden (Ida). 

Elsa berättar att hon använder en ganska svår matematikbok och tillföljd av det har hon olika 

krav och förväntningar på eleverna. Hon förklarar att uppgifterna bör vara nivåanpassade. Därför 

väljer hon ibland att stryka vissa uppgifter för de svaga eleverna; 

De svaga kan jag kanske inte förvänta mig, eftersom vi har en ganska svår mattebok nu, att de ska 

göra allting på alla sidor. För det är inget ide, de klarar ändå inte det – det måste vara på deras nivå 

(Elsa). 

Elsa väljer att följa matematikbokens planering och uppsättning till stor del men betonar 

vikten att ständigt jämföra boken med läroplanen och vad som står i det centrala innehållet och 

målet för årskurs tre. Ungefär hälften av lektionen ägnar hon åt arbetet med matematikboken. 

Hon sätter en stoppsida där hon bestämmer antal sidor eleverna förväntas arbeta med. Hon 

berättar att de snabbare eleverna får arbeta med annat när de är klara, som till exempel deras 

individuella mål eller med andra matematikböcker som eleverna hämtar hemifrån, medan de 

långsammare brukar sitta och arbeta klart i matematikboken till den sidan hon sätter som 

stoppsida. 

Hanna, som undervisar nu i en årskurs ett, har valt att inte använda sig av en matematikbok 

under det här läsåret. Hon anser att det finns nackdelar med att använda matematikboken i 

undervisningen. Hon förklarar att eleverna brukar jämföra med varandra hur många sidor som de 

hunnit arbeta med. Istället väljer hon att skapa sitt eget material i form av små matematikhäften 

efter elevernas kunskapsnivåer, vilket tar mycket tid för henne men möjliggör mer 

individualisering. För henne motsvarar inte dessa häften en lärobok och på sätt och vis har dessa 

häften inte samma negativa eller positiva effekter på eleverna. Hon förklarar att eleverna kanske 

kan se att de fått olika papper men kan inte inse att papperna är av olika svårighetsgrader. 

Eleverna arbetar med häften för ca en timme under hela veckan där den mesta av tiden ägnas åt 

laborativt arbete in eller utanför klassrummet. 

 

5.4 Faktorer som påverkar individualiseringen 

Under det här avsnittet redogörs resultatet och analysen utifrån lärarnas uppfattning om vilka 

faktorer som påverkar deras möjligheter till individualisering. 



 

27 

 

 

5.4.1 Tid och gruppstorlek som ramfaktorer 

Trots att omständigheterna för lärarna i denna studie är olika, med avseende på hel- och 

halvklassundervisning, anser samtliga lärare att både tid och gruppstorlek är de mest avgörande 

faktorerna som påverkar deras möjlighet att individualisera undervisningen. 

Lärarna ser lite olika på hur rimligt kravet i Lgr 11 är, där man betonar att undervisningen ska 

utgå från den enskilde elevens behov och erfarenheter. Ida ser på kravet som en tolkningsfråga. 

Om det gäller elever med särskilda behov är undervisningen helt individanpassad. Men när det 

gäller alla elever, tänker hon på ett annat sätt; 

Det går inte att individanpassa undervisningen utan ofta blir det att man tänker klassen som 

indelad i grupper utan att man gör det officiellt kanske (Ida). 

Ida fortsätter vid en annan tidpunkt och säger: 

Jag kan undervisa små grupper i gruppen - då finns det en rimlig tid att man hinner. Men om man 

ska individanpassa all sin undervisning, går det ju nästan inte – tidsmässigt (Ida). 

Elsa beskriver detta krav som väldigt svårt speciellt när hon har 27 elever. Enligt henne utgör 

detta krav grundtanken som hon alltid strävar att utgå från, ibland lyckas hon att uppfylla den och 

ibland gör hon det inte. Hon anser att gruppstorlek är en begränsning för i vilken utsträckning 

hon kan individanpassa sin undervisning; 

Om jag bara hade haft den eleven då kunde man nå målen hur långt som helst. Men jag har 27 

elever, så jag kan inte tänka bara på en elev utan jag måste försöka få med mig alla (Elsa). 

Därför väljer hon att undervisa i halvklass för att kunna individualisera bättre. Hanna däremot 

anser kravet väldigt rimligt för att hon inte arbetar med någon matematikbok samt att antalet 

elever i hennes klassrum är lagom. För Maria är kravet rimligt till en viss gräns.  

Det är en bra tanke som man har i bakhuvudet att alla barn måste jobba på sin nivå […] Det är 

rimligt till en viss nivå - i vårt yrke kan man alltid fem hundra gånger mer om man hade tid 

(Maria).  

Av ekonomiska skäl har Maria 12 nya elever i sin klass. Svårigheten ligger i att hon inte känner 

dessa elever särskilt bra för att kunna individualisera efter deras förutsättningar. Eftersom både 

Maria och Ida har helklassundervisning av 27 respektive 26 elever, anser de att gruppstorleken är 

en annan ramfaktor som påverkar deras individualiserade undervisning. Ida berättar att ju fler 

elever hon har, desto svårare blir det att se alla elevers behov. Hon lyfter fram olika aspekter av 

gruppstorlek som påverkar individualiseringen; 
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Om klasserna blir för stora, blir det mycket lättare för en svag elev att gömma sig. Man tittar på en 

kompis och skriver av och jag kanske inte hinner prata så jätte mycket med eleverna. Och då är ju 

inte klart vilka nivåer de är på (Ida). 

Samtliga lärare upplever en lättnad över Riksdagens beslut om en utökad timplan i 

matematikämnet. De upplever inga problem med själva lektionstiderna. Elsa ser tiden som en 

ramfaktor men inte som av begränsning för individualiserat arbetssätt. Hon menar att hon 

behöver ta hänsyn till tidsaspekten vid planeringen, för att anpassa tiden som hon har med den 

tid som det kan tänkas ta för en elev eller för de flesta elever, för att göra en viss uppgift. Maria 

anser att hon hinner se elevernas behov mer nu jämfört med tidigare. Däremot anser hon att 

förarbetet för att uppnå en individualiserad undervisning tar mycket tid. Dock gäller detta inte alla 

lärare i hennes skola. Hon hänvisar till en diskussion som lärarna i hennes skola lyft upp, om 

lärare ska använda en matematikbok i undervisningen eller inte med tanke på tid aspekten;  

Det är många som tycker att matte har varit ett ämne där man bara låter barnen jobba i boken för 

då slipper man planera. Och då blir det som andningshål att det finns en lektion som man inte 

behöver planera. Men jag tycker tvärtom, att matte kräver så mycket planering av mig (Maria). 

Hanna upplever planeringstiden som en ramfaktor just på grund av att hon inte använder någon 

lärobok utan bara självinstruerande stencilar; 

Det tar längre tid att planera egentligen. […] Inte som om man tittar i matteboken, då får ju alla i 

stort sätt samma ”stenciler”. Men här måste jag tänka till när jag gör stencilerna (Hanna). 

Ida tycker att en individualiserad undervisning är tidkrävande avseende både för- och efterarbetet; 

Det behövs en hel del tid för att dels ta reda på vad eleverna kan, dels för att se till att det finns 

uppgifter åt alla som stimulerar dem. […] Förarbetet och efterarbetet tar ju mer tid än om man 

bara skulle ha gruppundervisning (Ida). 

 

5.4.2 Resurser som ramfaktor 

Utifrån de fyra lärarnas beskrivningar går det att urskilja fem olika typer av resurser som kan 

främja eller försvåra individualiseringen; resurser i form av personal, material, 

halvklassundervisning, vidareutbildning och förberedelseklass. Inom resurser i form av personal 

ingår tillgången till fritidspedagog/-personal, speciallärare och elevassistent/resursperson. 

Samtliga lärare har tillgång till en speciallärare vilket de anser är av stor vikt för att hjälpa svaga 

elever att utvecklas. På så vis uppfyller specialundervisningen individualiseringens syfte. Maria har 

först nyligen börjat få hjälp av en speciallärare trots att många elever i hennes klass har stora 

behov av specialundervisning och att det finns gott om speciallärare i skolan. Det är 

organisatoriska skäl som ligger bakom detta, enligt Maria. 
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Endast Elsa och Ida har tillgång till en elevassistent/resursperson under nästan alla 

matematiklektioner. Ida anser att behovet av att vara två i klassrummet är störst under 

matematiklektionerna. Hon förklarar att elevernas kunskaper i matematik ligger på skilda nivåer. 

Därför blir det lättare att se alla elevernas behov när det är två vuxna i klassrummet. Att vara två i 

klassrummet underlätter för Ida att undervisa i helklass. Dock belyser Ida att saknaden av en 

förberedelseklass på lågstadiet är ett problem. Det är svårt att veta hur det ser ut för de nyanlända 

eleverna kunskapsmässigt eftersom läraren inte kan kommunicera med dem. Om dessa elever är 

med i klassrummet, kommer det att ta lång tid för läraren att kunna hjälpa dem och följaktligen 

blir det svårare att hjälpa de andra eleverna. Detta skapar behov av extra resurser. Hanna, som 

också har en nyanländ elev, berättar att det tar lång tid tills både läraren och eleven får den hjälp 

som de behöver. 

Vi har ju barn som har precis kommit till Sverige, som inte kan svenska. Det är jättesvårt. Där 

skulle jag behöva extra resurs. Det är anmält men jag har inte fått något (Hanna). 

Hanna berättar att hon får hjälp av en fritidspersonal men inte så ofta då denna fritidspersonal 

brukar hjälpa tre klasser samtidigt. Hon känner behov av att ha tillgång till extra resurs men får 

inte det på grund av skolans ekonomi. 

Elsa brukar ha halvklassundervisning vilket underlättar för henne att hinna se alla elevers 

behov. En fritidspedagog brukar ta den andra halvan. Maria berättar att hon tidigare har haft 

halvklassundervisning en gång per vecka men det har hon inte längre. Hon reflekterar över det 

och säger: 

Det hade jag väldigt gärna gjort men det finns inga fler lärare som jobbar. Det handlar bara om 

ekonomi och resurser. Det skulle jag gärna vilja ha gjort. Då skulle det göra det lättare att hitta på 

bra lösningar för alla barn (Maria). 

Eftersom eleverna lär sig på olika sätt, anser lärarna att användning av olika material är ett 

annat sätt som möjliggör en individanpassad undervisning. Exempel på material som lärarna 

lyfter fram är datorprogram, mätinstrument, olika matematikböcker, arbetshäften och olika 

plockmaterial som kortlekar, pengar och klockor. Elsa och Maria visar intresse av att ha tillgång 

till mer material för att kunna stödja elevernas inlärning på ett bättre sätt men på grund av 

ekonomin får de inte det. 

Satsningar från skolans sida i form av vidareutbildning ser olika ut hos de fyra lärarna. Elsa 

berättar att vissa lärare har fått gå på extra utbildning och olika möten för att förbättra sina 

kunskaper i matematik. Ida berättar att lärarna i hennes skola, inklusive Ida, går på 

matematiklyftet. Ida och en annan lärare får också träffa lärare från resursskolor och utbyta 

tankar med dem. Maria har varit med på nätverksträffarna som kommunen har ordnat för alla 

lärare från olika skolor. Hon har gjort det av eget intresse då hon själv valt att vara med. Hanna 

upplever inga särskilda satsningar från skolans sida överhuvudtaget. 
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5.4.3 Eleven, elevens föräldrar och lärare som ramfaktorer 

Både Elsa och Maria beskriver läraren själv som en ramfaktor som påverkar 

individualiseringsmöjligheterna. Dock är beskrivningarna olika hos dessa två lärare. Elsa hänvisar 

till sig själv att hon ibland kan vara trött under en viss period vilket kan påverka hennes 

undervisning. Maria hänvisar till en diskussion om matematikbokens användning i 

undervisningen med andra lärare som arbetar i hennes skola. Hon kritiserar deras arbetssätt som 

går ut på att låta eleverna arbeta i matematikboken för att slippa planera vilket inte är vad en 

individualiserad undervisning innebär för Maria. Hon tycker att många lärare, även i andra skolor, 

fastnar i läroboken i sin undervisning. 

Hanna berättar att individualisering syftar till att utveckla eleverna utifrån deras egna behov 

och förutsättningar. Därför väljer hon att sätta elever som är på ungefär samma nivå tillsammans 

vid grupparbete. Hon är lite kritisk mot att vissa lärare sätter en duktig elev med en elev som 

behöver mycket hjälp. Hon anser att det inte är den duktiga elevens uppgift att hjälpa till för att 

den också behöver utmanas. Hon tillägger att det blir bättre matematiska samtal om två duktiga 

elever sitter tillsammans. Hon menar att en lärare också måste gynna de duktiga eleverna.  

Lärarna i denna studie påpekar olika faktorer som påverkar deras undervisning i relation till 

eleven själv. Elsa tycker att ett problem är att inte alla elever tar ansvar för sitt lärande. Därför 

kommer de inte lika långt i sin kunskapsutveckling som de andra eleverna; 

Det måste vara den inre drivkraften som får dem (hon hänvisar till eleverna som inte tar ansvaret 

för sitt lärande) att utvecklas ännu längre. (Elsa). 

Maria anser att individualisering i matematik är en utmaning. Det kräver att läraren kan utvärdera 

vad eleverna verkligen kan och inte bara kontrollera elevernas resultat; 

 Det är ju väldigt många barn som vill verka duktigare än vad de är. De tror att de är duktiga för att 

de kommit så långt i boken eller för att de skrivit ner ett svar. Men de har inte förstått hur man 

gör. Det kan ju vara så att de fått svaret från en kompis (Maria). 

Enligt Maria, ligger problemet i elevernas inställning till matematikämnet. Hon berättar att 

många elever i dagens skola gör likhetstecken mellan matematik och matematikboken. Eleverna 

vill bara arbeta i matematikboken. Enligt henne, kan detta bero på hur dessa elever är fostrade i 

skolan från ettan. Hanna påpekar att det är både elevernas och lärarens inställning till 

matematikämnet som påverkar undervisningen och därmed individualiseringen. Hon förklarar att 

vissa elever har en dålig inställning till ämnet på grund av kunskapsbrist. Som lärare är det viktigt 

att visa för eleverna att det inte är svårt med matematik. Ida berättar att både lärarens och 

föräldrarnas inställning till matematikämnet har stor påverkan på eleverna inställning till ämnet. 

Man märker direkt på de barn vars föräldrar tyckt matte var kul. De tycker också att matte är kul. 

Det beror inte på att de kan mera matte. Det beror på hur man tänker, alltså hur man pratar om 

matte hemma och hur man pratar om matte i skolan (Ida). 
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Elsa tar upp föräldrarnas roll som extra stöd för både läraren och eleven. Hon förklarar att många 

föräldrar visar intresse att hjälpa sina barn med matematik hemma. Detta främjar elevens lärande 

och underlättar lärarens individualiserade arbetssätt. Dock gäller detta inte alla föräldrar och då 

ökar klyftan mellan eleverna. 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet förs en diskussion av resultatet och analysen utifrån redan presenterad tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv. 

 

I enlighet med den fenomenografiska ansatsen står uppfattningarna och agerande i förhållande 

till varnadra. Detta är synligt i lärarnas beskrivningar av egna uppfattningar om individualisering 

som stödjer deras val av undervisning. I lgr11 står det att; 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lgr11, 2011, s. 8). 

Vinterek (2006, s.41) påpekar att begreppet behov kan ha olika innebörd, vilket förklarar de olika 

uppfattningarna om vad individualisering innebär. Utifrån de intervjuade lärarnas definition av 

innebörden av individualiserad undervisning framkommer två typer av behov som en 

individualiserad undervisning ska ta hänsyn till. Ena behovet betydelse är att undervisningen ska 

anpassas till den enskilde elevens kunskapsnivå och andra behovet med betydelse att 

undervisningen ska ta hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar. Det är tre dominerande typer av 

individualisering som förekommer i lärarnas undervisning, hastighets-, nivå- och 

innehållsindividualisering.  

Vinterek (2006) påpekar att hastighetsindividualiseringen är det vanligaste sätt som lärarna 

använder för att individualisera undervisningen (Ibid., s. 74). Hastighetsindividualisering i denna 

studie står i relation till enskilt arbete där arbete i egen takt visar sig starkt i de flesta lärarnas 

beskrivningar av elevernas arbete med läroboken, även om de inte explicit utrycker sig så. Detta 

knyter jag till Löwings (2004) avhandling. Hon menar att ett sådant arbetssätt ökar klyftan mellan 

de låg- och högpresterade eleverna (Ibid., s.243, 265). Detta är synlig i Elsas beskrivning om de 

snabba och långsamma elever där hon säger att de långsamma eleverna ofta sitter kvar och 

arbetar med matematikboken medan snabba elever får arbeta med sina egna mål. Däremot 

betonar lärarna i denna studie vikten av användning av laborativt arbete för att få eleverna 

uppleva matematik samt för att stödja läroboken. Ida, till exempel, anser svårigheten att uppnå 

förståelse för geometriska figurer genom enbart arbete med läroboken. Hon tycker att boken är 

för abstrakt och att eleverna behöver bygga själv dessa geometriska figurer för att ha en större 

uppfattning för hur de ser ut från olika håll. Detta anknyter jag till Löwing och Kilborn som anser 

vikten av att använda laborativa material men också att göra dem levande. (Ibid., 2002, s 204). 

Lärarna visar också en medvetenhet om vikten av genomgångar som ett sätt att individualisera 

undervisningen. De menar att eleverna måste vara aktiva under genomgången vilken bygger på 

interaktionen mellan lärare-elev och elev-elev, vilket Säljö också poängterar (Ibid., 2000,s. 22). 

Trots denna medvetenhet prioriteras genomgångarna olika bland dessa lärare i tids anspråk, från 

att vara 10 minuter till att den genomsyrar större delen av lektionen. 
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Samtliga lärare i denna studie använder en nivåindividualisering i form av nivågruppering av 

eleverna efter deras prestationer och/eller i form av att nivåanpassa uppgifterna och 

genomgången efter elevens kunskapsnivå. Det som Vinterek (2006) förklarar som; 

 […] ett sätt att möta elevers olika grad av ”färdighet” och ”skicklighet” inom ramen för ett ämne 

eller ämnesområde (Ibid., s. 45). 

Med nivåindividualisering förekommer en innehållsindividualisering. För Maria, Hanna och Ida är 

innehållsindividualiseringen det Vinterek (2006) kallar för fördjupningsindividualisering. Hon 

beskriver denna typ av individualisering som en form av innehållsindividualisering där syftet är att 

fördjupa elevernas kunskaper om det ämnesområde vilket eleverna redan har tillägnat 

grundkunskaper om (Ibid., s. 58). För Elsa är innehållsindividualiseringen mer i betydelse att 

individualisera innehållet efter elevens intresse, vilket Vinterek också talar om (Ibid., 2006, s. 45, 

46). 

I lärarnas beskrivningar finns hänvisningar till ansvarsindividualisering men det är svårt att 

säga att denna form dominerar lärarnas undervisning. Två lärare lyfter fram två aspekter av 

elevernas ansvarighet; tid- och mognadsaspekt. En av lärarna i denna studie anser att ett 

individualiserat arbetssätt bygger på att eleven tar ansvaret för sitt lärande för att kunna utvecklas 

vidare. Här hänvisar hon till hur mycket arbete i matematikboken som genomförs under en viss 

tid. En ansvarsindividualisering, enligt Vinterek (2006), är en vanlig form av individualisering i 

dagens skola som innefattar en hastighetsindividualisering, vilket är det vanligaste sättet lärarna 

använder för att individualisera undervisningen (Ibid., s. 74). En annan lärare visar liknande 

tankar när hon uttrycker att det är svårare att individualisera i de lägre åldrarna jämfört med de 

äldre eleverna eftersom eleverna har svårigheter att ta ansvaret för deras lärande. Här står 

elevernas mognad i relation med ansvarsindividualiseringen, ju äldre eleverna blir desto mer 

ansvarsindividualisering används i undervisningen. Problemet med denna form av 

individualisering är att den påverkar elevernas prestationer i matematikämnet negativt (Hansson, 

2011, s. 114). Ståhle i artikeln, Att lära sig själv: Nya elevroller vid individualiserad undervisning, 

presenterar liknande slutsatser där hon beskriver hur ansvarsindividualiseringen i Kunskapskola 

gynnar bara eleverna som kan anpassa sig till det arbetssätt som en ansvarsindividualisering 

förutsätter. 

Undervisningen är ingen isolerad företeelse. I enlighet med den fenomenografiska ansatsen 

kan lärarnas uppfattning om individualisering påverka deras sätt att individualisera undervisning. 

Samtidigt kan lärarnas erfarenheter och upplevelser av vilka ramfaktorer som styr undervisning 

påverka deras uppfattning av individualisering, och på så sätt påverka deras sätt att 

individualisera. Det är olika ramfaktorer som framkommer i studieresultatet. De intervjuade 

lärarna upplever en relativ lättnad i tids anspråk efter införande av den nya lagen om utökad 

timplan i matematik, den 1 juli 2013 (Sveriges Riksdag, 2013). Men tid betraktas fortfarande som 

en ramfaktor. Samtliga lärare anser att tiden står i relation till gruppstorleken vilket påverkar deras 

val för individualiseringen. Tre av lärarna uppelever att planeringen i matematik kräver mycket tid 
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för att förberedda nivåanpassade uppgifter för eleverna. Maria påpekar att tidaspekten är den som 

gör övriga lärare i hennes skola lärobokbundna då det är lättare för dem att följa läroboken för att 

släppa planera. Trots att de tre lärare, som använder en lärobok i sin undervisning, uttrycker att 

de inte prioriterar läroboken, tar arbetet med läroboken en väldigt stor del av deras lektioner. På 

så viss kan man dra slutsatser att läroboken är en ramfaktor för dessa lärare med avseende på 

lärarnas beroende av läroboken i deras undervisning. Som Löwing (2004) beskriver i sin 

avhandling är läroboken i sig ingen ramfaktor utan det är lärarnas förhållningssätt till den (Ibid., 

s.92, 251). Det kan också vara att kraven och målen som är beskrivna i läroplanerna är den riktiga 

ramfaktorn för dessa lärare eller den reella ramen som Gustafsson beskriver i sin artikel 

Ramfaktorer och pedagogiskt utvecklingsarbete (Ibid., 1999, s. 54-56). Detta kan förklaras i deras val att 

rama in sig och deras undervisning genom att använda matematikboken så att eleverna når målen. 

Målen här förutsätter lärande process och därigenom påverkar lärarens val för att anpassa 

ramarna så att processen blir möjligt (Lundgren, 1999, s.33). Det kan också vara att läroboken ger 

lärarna organisatoriskt och planeringsmässigt stöd. Detta är synligt i en av lärarnas beskrivning att 

hon följer lärobokens planering och den ordning innehållet framkommer i. 

Löwing (2006) beskriver i sin avhandling att trots vikten av genomgångarna, är de inte vanliga 

i läraranas undervisning (Ibid., s. 31, 39). Tillskillnad från Löwings resultat är genomgångarna en 

viktig del av dessa lärares undervisning. En av lärarna uttrycker att hon har svårighet att 

genomföra lite längre genomgångar då eleverna uppfattar matematiklektioner som enbart arbete i 

matematikboken. Eleverna inser inte genomgångarna som en del av matematiklektionen. Detta 

kan leda till att eleverna inte tar till sig genomgångarna för att de bara tänker på läroboken och 

hur många sidor de kommer att hinna arbeta färdigt med.  

Ekonomisk och organisatorisk påverkan i form av tillgång till extra resurs eller speciallärare 

utgör en annan faktor som påverkar lärarnas individualiserade arbetssätt. En god tillgång till 

resursperson och speciallärare underlättar individualisering och bristen på dem är en begränsning. 

På samma sätt uppfattar en av lärarna föräldrarnas stöd att den möjliggör eller begränsar 

individualiseringen. 
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7. Konklusion 

Resultatet av den föreliggande studien visar att individualisering kan uppfattas och gestaltas i 

undervisningen på olika sätt i relation till olika ramfaktorer. Att individualisera, i denna studie, 

innebär att möta elevernas kunskapsnivå och inlärningsstilar. Precis som i tidigare forskning är 

hastighetsindividualisering det sätt som genomsyrar de flesta lärarnas undervisning då läroboken 

används relativt mycket och till följd utökas enskilt arbete. Till skillnad från den tidigare 

forskningen visar resultatet att lärarna i denna studie inte är bundna till läroboken på samma sätt 

som lärarna tidigare varit, eller åtminstone försöker de inte vara det. Tre av lärarna visar olika 

försök för att begränsa tiden som eleverna arbetar i läroboken eller väljer en lärobok som ger 

utrymme för grupparbete, medan den fjärde läraren har valt att inte använda läroboken alls. 

Genomgångarna har större utrymme i lärarnas undervisning än det som tidigare forskning visar. 

Tid, gruppstorlek och tillgång till extra resurs är de ramfaktorerna med störst betydelse för de 

intervjuade lärarna. Om klasserna skulle bli mindre och lärarna skulle få tillgång till mer personal, 

skulle individualiseringen främjas. Lärarna skulle få mer tid att ägna åt den enskilde eleven under 

undervisning samt att planering på ett individualiserat sätt. 

Utifrån resultatet kan man dra slutsatser att undervisningen i de lägre åldrarna bygger till en 

stor del på laborativt arbete. Lärarna i denna studie poängterar laborativt arbetets betydelsefull för 

elevernas förståelse och lärande. De använder laborativt arbete som övergång till den abstrakta 

delen i matematik. Några av lärarna indikerar att matematik blir mer abstrakt ju äldre eleverna 

blir. Undervisningen saknar där individualiseringsaspekten i form av laborativt arbete. Det kan 

vara det som behövs för de äldre eleverna för att underbygga den abstrakta delen i matematik och 

göra den mer elevnära. 

Det kan argumenteras att det är svårt att generalisera resultatet med ett så litet material. 

Däremot är antal uppfattningar, enligt den fenomenografiska ansatsen, begränsade. Så även om 

man inte kan generalisera resultaten av intervjuer med endast fyra lärare, speglar resultatet en del 

uppfattningar som finns i dagens skola. Det är mycket troligt att det finns andra lärare som 

resonerar på liknande sätt. 

Det skulle vara intressant att forska vidare om hur lärarna i resursskolorna uppfattar och 

förhåller sig till individualisering. Det skulle också vara intressant att utforska individualisering 

utifrån elevens synvinkel, hur eleven uppfattar individualisering och förhåller sig till den. En 

utökad forskning om det verkligen blivit mer genomgångar i matematikundervisningen nu skulle 

även vara intressant. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeguide 

Huvudtema 1: Lärarens utbildningsbakgrund 

Underteman 1: lärarens utbildning 

– Vilka ämnen ingick i din lärarutbildning? 

– När tog du examen? 

Underteman 2: lärarens arbetsliv 

– I hur många skolor har du arbetat under ditt läraryrke? 

– Hur länge har du arbetat i den här skolan? 

Underteman 3: lärarens erfarenheter  

– Hur många år har du arbetat som lärare?  

– Vilka ämnen undervisar du i? 

– Har du lärarlegitimation för dessa ämnen? 

– Vilka årskurser undervisar du i? 

– Varför valde du att undervisa i matematik? 

 

Huvudtema2: individualisering 

Underteman 1: allmänt 

– Vilka egenskaper en bra matematiklärare bör ha, tycker du?  

– Vad är en bra matematikundervisning, enligt dig? Kan du ge konkreta exempel på hur ett 

vanligt undervisningspass i matematik kan se ut? 

Underteman 2: individualisering som ett begrepp 

– Vad innebär individualiserad undervisning, enligt dig? 

– Vilka fördelar ser du på individualisering? 

– Vilka nackdelar ser du på individualisering? 

– I Lgr11 är det ett krav att undervisningen ska utgå från den enskilde elevens behov och 

erfarenheter. Hur rimligt är detta krav, enligt dig? 

Underteman 3: individualiserings syfte 

– Varför individualisering, tycker du?  

– I vilken grad använder du individualisering i din undervisning?  
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Huvudtema 3: individualiserad undervisning 

Underteman 1: arbetssätt  

– Hur kan du uppnå en individualiserad undervisning inom ämnet matematik?  

– På vad baserar du ditt val av individualisering för en viss elev? 

– Diskuterar ni i arbetslaget dilemman om individualisering? I vilken mån i så fall? 

– Vilka är de viktigaste aspekterna du tar hänsyn till vid planering?  
– Finns det utrustning/material som du kan använda dig av? Vad och hur använder du det? 

 

Underteman 2: eleven och elevsansvar 

– Enskilt eller grupparbete? Hur tänker du? 

– Hur mycket del av din lektion brukar dina elever ägna åt matematikboken?  

– Hur är fördelningen mellan lärarledda genomgånger och enskilt- eller grupparbete? 

 

Huvudtema 4: ramfaktorer 

Underteman 1: tid  

– Hur många matematiklektioner får eleverna per vecka? 

– Hur anser du att tiden kan påverka individualiseringen i din undervisning? 

Underteman 2: skolan 

– Vilken inriktning har skolan? 

– Har skolan någon extra satsning på matematik? Vad och hur sker detta? 

– Hur ser samarbetet mellan lärare vad gäller matematikundervisning? 

Underteman 3: ekonomi 

– Hur ser du på tillgång till extra resurs? 

– Vilka resurser har du tillgång till för att lättare kunna individualisera undervisningen för 

eleverna? 

Underteman 4: andra faktorer? 

– Finns det några andra yttre faktorer som påverkar din möjlighet till individualisering? 
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Bilaga 2 – Brev till lärarna 

Hej! 

Mitt namn är Nadeen Bethoon. Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Under denna termin skall jag skriva mitt examenarbete som handlar om 

lärares förhållningssätt till individualiserad matematikundervisning. Därför vill jag gärna intervjua 

dig. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst. Anonymiteten är 

garanterad och materialet kommer enbart att användas i denna studie. Detta betyder att inga 

obehöriga får tillgång till det. 

 

Uppskattningstid för intervjugenomförande är ca 30 minuter. Jag anpassar mig gärna till tid och 

plats som du väljer att genomföra intervjun i. Jag undrar om jag får spela in intervjun där tanken 

är att underlätta mitt fortsatta arbete i att bearbeta och analysera materialet. Jag kommer sedan att 

radera och förstöra detta material. 

 

Din medverkan och snabba svar är verkligen uppskattat! 

Med vänliga hälsningar/Nadeen Bethoon 


