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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppger att de uppfattar 

begreppet individanpassad undervisning, vilka begränsningar och möjligheter de 

anser finns när det kommer till genomförandet samt om de använder specifika 

metoder och i så fall vilka. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med fem 

verksamma matematiklärare i grundskolan samtidigt som tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter inom området kartlagdes.   

 

Studien visade att det finns en bred uppfattning om individanpassad undervisning, 

lärarna ansåg att varierad undervisning, matematikboken och olika praktiska 

material bidrog till en individualisering i matematikklassrummet. Den största delen 

av matematikundervisningen användes till att låta eleverna arbeta i boken, men 

enligt lärarna tillgodoser matematikboken elevernas förutsättningar och behov.   

 

Med denna studie vill jag klargöra hur lärare ser på och arbetar med 

individanpassad undervisning, samt vilka begränsningar och möjligheter lärarna 

anser sig ha i praktiken för att genomföra ett individualiserat arbetssätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Individanpassad undervisning, inlärningsstilar, lärares perspektiv, intervjustudie   
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1 Inledning 

Under min tid på grundlärarprogrammet har jag kommit i kontakt med begreppet 

individanpassad undervisning och tagit del av fakta som understryker att alla lär sig 

på olika sätt. Mycket av den information som presenterats har haft fokus på 

eleverna, vad det finns för olika inlärningsstilar och olika intelligenser. Boström & 

Wallenberg (2003) tar till exempel upp auditiv, taktil, visuell och kinestetisk 

inlärningsstil medan Howard Gardner har kommit fram till att det finns sju olika 

intelligenser som exempelvis Armstrong (1998) tar upp i sin bok Barns olika 

intelligenser. Dessa inlärningsstilar och olika intelligenser beskrivs närmare i 

uppsatsen. Däremot har jag ännu inte stött på något material som beskriver lärarnas 

syn på individanpassad undervisning vilket är märkligt eftersom läraren ska planera 

och genomföra undervisningen. Detta har väckt mitt intresse att gräva djupare i 

ämnet och jag anser att det är viktigt att få fram lärarnas perspektiv på 

individanpassad undervisning eftersom det är något som lärarna måste genomföra. 

Jag har med denna bakgrund valt att skriva min uppsats om individanpassad 

undervisning utifrån lärarnas perspektiv. För att begränsa studien har jag valt att 

fokusera på ämnet matematik. Studien baseras på intervjuer med verksamma 

matematiklärare i syfte att belysa deras perspektiv på individanpassad 

undervisning. Hur det går till i praktiken? Hur ser förhållandet ut mellan planeringen 

och genomförandet av undervisningen? Vilka begräsningar och möjligheter ser 

lärarna när det gäller individanpassad undervisning i matematik? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare uppfattar begreppet 

individanpassad undervisning och vilka begräsningar och/eller möjligheter de anser 

finns för att genomföra en sådan undervisningsform samt ge exempel på hur lärarna 

använder individualisering i praktiken. 
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Mina frågeställningar: 

 Hur uppfattar verksamma matematiklärare begreppet individanpassad 

undervisning?  

 Vilka möjligheter anser de finns för att individanpassa 

matematikundervisningen i praktiken?  

 Vilka begräsningar anser de finns för att individanpassa 

matematikundervisningen i praktiken?  

 Hur uppger lärarna att de individualiserar sin matematikundervisning? 

1.2 Disposition   

Uppsatsen är indelad i olika avsnitt varav det första är en inledning där jag beskriver 

vad uppsatsen kommer handla om samt varför jag valt att göra en studie kring 

individanpassad undervisning. Under de första avsnittet ingår även syftet med 

studien samt frågeställningarna som ska besvaras. Andra avsnittet är bakgrund där 

läser får en inblick i hur individanpassad undervisning uppstod samt vad som står i 

skollagen respektive aktuella styrdokumentet om individanpassad undervisning. 

Detta för att läsaren ska veta vad lärare uttryckligen ska göra när det gäller 

individanpassad undervisning för att kunna förstå resten av uppsatsen. Därefter 

presenteras tidigare forskning samt teoretiska utgångpunkter som är av relevans för 

ämnet. Läsaren får sedan ta del av metoden som används för att genomföra studien 

för att ha det färsk i minnet när resultatet presenteras som kommer i avsnittet efter. 

Uppsatsen fortsätter sedan med en analys där resultatet analyseras i förhållande till 

den tidigare forskningen som presenterats samt de teoretiska utgångspunkterna. 

Avslutningsvis kommer en slutdiskussion där uppsatsen i stort diskuteras samt det 

som är anmärkningsvärt i resultatet och analysen.         
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2 Bakgrund 

Förr i tiden såg man på elever som tomma skal som skulle fyllas med kunskap, 

utgångspunkten var att en undervisningsform räckte för alla barn eftersom de 

förväntades lära sig på samma sätt, de menar Bergström (2001) i sin bok Alla barn 

har särskilda behov. Så kallad katederundervisning dominerade och läraren sågs 

som en kunskapsbank som skulle förmedla kunskapen till eleverna. De blivande 

lärarna på denna tid fick en struktur att gå efter, färdiga metoder att använda i sin 

undervisning på hur de skulle förmedla kunskapen. Att olika barn lär sig på olika sätt 

var det ingen som tog upp, det sågs till och med som något negativt att behandla 

olika barn på olika sätt. I stort sett dominerade en sådan syn före 1980-talet. Sedan 

kom den nya läroplanen, LPO 94 som tog upp något nytt, nämligen att alla barn har 

olika behov och att man som lärare måste möta dessa behov. Det stod också att 

barn lär sig på olika sätt och att läraren måste individualisera undervisningen. Först 

nu öppnades en diskussion om hur vi lär i relation till den tidigare frågan vad vi lär 

(s.68).   

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skriver de fram 

individualiseringen på detta sätt:   

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. (Lgr11, s.8). 

 

I skollagen står det också tydligt att: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. (Skollag SFS 2010:800).  
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Boström & Wallenberg (2003) menar att det måste ske en förändring i skolans 

pedagogik eftersom att vi lever i ett samhälle som ständigt förändras. Vi går mot ett 

kunskaps- och informationssamhälle där vi blir överrösta med information vilket de 

tycker bidrar till en svårighet i att kunna värdera och ta till sig informationen (s.14). 

Författarna understryker också vikten av den forskning som skett de senaste 20 

åren om hjärnans kapacitet och inlärning som en anledning till en ny pedagogik i 

skolan. Forskare som de menar bidragit med denna forskning är bland annat 

Howard Gardner och Ken & Rita Dunn (ibid, s.14). De som omvandlat dessa 

teoretiska utgångspunkter i praktiken (bland annat Barbara Prashnig och Michael 

Grinder) har visat att individuella inlärningsstrategier är viktigt i undervisningen. När 

en traditionell katederundervisning bedrivs når kunskapen främst de elever som lär 

sig genom synen (visuella) och hörseln (auditiva) medan de elever som är 

kinestetiska (kännare) och taktila (använda händerna) glöms bort. Av tradition är det 

just på detta sätt som skolan har sett ut men idag visar forskningen att den 

kinestetiska och taktila eleven är den dominanta i klassrummet (ibid, s.15). Boström 

& Wallenberg (2003) tycker att kunskap om inlärningsstilar ska läras ut till blivande 

pedagoger och är nödvändigt därför att en lärare ska ha förmågan att upptäcka de 

olika inlärningsstilarna och kunna använda olika strategier för att nå de olika 

inlärningsstilarna hos eleverna (s.15). 

2.1 En individanpassad skola  

Skolverket (2009) har gjort en djupdykning i vad som egentligen är orsaken till de 

försämrade resultaten vi ser i de svenska skolorna. De har sammanställt resultaten 

i en kunskapsöversikt som heter Vad påverkar resultatet i grundskolan? Skolverket 

kom fram till en rad olika orsaker, bland annat ökad segregering i samhället och 

individualiserandet av undervisningen. Skolverket menar att försämringen av den 

svenska skolan började i och med en förändrad styrning i början av 1990-talet som 

ledde till nya läromedel och kursplaner samt ett betygssystem som förändrats. De 

nya styrdokumentet gav lärarna friare händer att själva styra hur undervisningen ska 

läras ut på bästa sätt. Styrdokumenten gav inte heller några direkta order om 

innehåll vilket då lämnades åt läraren att själv tolka och värdera. Men detta var i 

själva verket syftet bakom de nya styrdokumenten, de vill säga att lärarna skulle få 

ökat utrymme, frihet och chansen till självbestämmande. Grundtanken med detta 
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var att de skulle leda till att undervisningen utformades efter elevernas olika 

förutsättningar, erfarenheter och behov. Måluppfyllelsen och kvalitén skulle 

förbättras genom en varierad och mer flexibel undervisning som gav störst fokus på 

eleverna. Sammanfattningsvis så ger de nya styrdokumenten större frihet för lärarna 

att göra sina egna tolkningar och för att få en individualiserad undervisning som är 

elevanpassad och som vidare ger möjlighet till flera olika arbetssätt.  

 

I Skolverkets (2009) kunskapsöversikt redovisas studier i kapitlet ”Skolans inre 

arbete” som snarare visar upp generella förändringar av undervisningsmönster. En 

ökning i individualiserat arbete har resulterat i en ökning av eget arbete för eleverna 

och därav har ansvaret landat på eleven snarare än läraren. Detta har visats sig ske 

istället för en mer flexibel undervisning som utgår från elevernas olikheter. Dessa 

förändringar har bidragit till en konsekvens som medför att hemmet är en större 

bidragande faktor för enskilda elevers prestationer, det betyder att utbildningsnivån 

hos föräldrarna och deras kulturella kapital påverkar elevens prestationer (s.27). 

              

Individualiseringen som arbetsform tar mer tid i klassrummet samtidigt som det ges 

mindre tid åt helklassundervisning. Grupparbeten förekommer inte lika ofta i 

undervisningen men när den gör det finns de en tendens att även den bli individuell. 

Forskningen visar att lärare använder undervisningstiden till instruktioner, 

information och administration medan de alltmer sällan ägnar sig åt till exempel 

läxförhör i helklass samt berättande. Det ges även mer tid till att eleverna ska 

planera sin egen tid i klassrummet såsom när och hur de ska genomföra sina 

uppgifter. I denna kunskapsöversikt hänvisar de till tidigare upptäcker Skolverket 

gjort där det visat sig att läs- och skrivundervisningen baseras på individuellt arbete. 

Då uppstår en problematik eftersom eleverna får ett för stort ansvar över sin egen 

lärandeprocess. Det visade sig även att föräldrarna får ett ökat ansvar för sitt barns 

läs- och skrivinlärning och här spelar återigen föräldrarnas utbildningsnivå in. 

 

Det har visat sig att många skolor uppvisar svårigheter att anpassa undervisningen 

till de elever som är lässvaga. Detta har bidragit till en mer utlämnad situation för 

eleverna när de gäller deras egen kapacitet och förmåga att inhämta kunskap och 

nå de uppsatta målen. Lärandeprocessen har blivit en individuell process (ibid, 

s.28). Både kunskapsmålen och målen för demokrati har förändrats och fått en mer 
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individualiserad inriktning. Konstruktionen av läroplanen och formuleringarna av 

målen har bidragit till att individualiseringen förstärkts. Detta visar på en trend av 

individualisering, inte bara i skolan utan också i samhället (ibid, s.29).  

 

I kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i grundskolan? föreslår Skolverket 

(2009) en distinktion mellan begreppen individanpassning och individuellt arbete. 

Det är bevisat genom forskning att en individanpassning kan ha både positiva och 

negativa effekter på elevernas resultat, de beror på hur de definieras och 

konkretiseras (s.29). Skolverket skriver att läroplanen (Lpo94 i detta fall, men kan 

lika gärna gälla Lgr11) förespråkar att eleverna ska ta ett eget ansvar över sin 

lärandeprocess. Enligt Läroplanen ska eleverna lära sig genom att göra upptäckter 

på egen hand vilket förväntas resultera i en djupare förståelse. Detta kan bidra till 

att lärarens roll kommer i skymundan och blir tillbakadragen. Det självständiga 

arbetet som eleverna utsätts för missgynnar deras kunskapsutveckling (ibid, s.30).  

 

Det finns emellertid forskning som Skolverket (2009) tar upp i kunskapsöversikten 

som visar att om undervisningen till stor del består av individuellt arbete blir 

konsekvensen mindre engagerade elever. Det finns en koppling mellan eget arbete 

och sämre resultat hos eleverna. Det framkommer tydligt i både Lpo94 och Lgr11 

att läraren ska utgå från elevernas behov, förutsättningar och erfarenheter när 

undervisningen planeras och utförs. Läraren ska ha förmågan att se hur specifika 

elevers styrkor, tidigare erfarenheter och intressen ser ut och även veta hur 

specifika elever fungerar och agerar i olika sammanhang. En sådan relation mellan 

elev och lärare har visats vara av betydelse för elevens resultat. Den förskjutning 

som skett som nämndes tidigare där ansvaret hamnat hos eleverna istället för hos 

lärarna kan kopplas ihop med den stress som idag finns hos elever (s.30).    
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3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redovisar jag tidigare forskning av relevans för ämnet samt olika 

teorier om elevers olika intelligenser och inlärningsstilar.  

3.1 Förändringar i skolan och yrket som lärare  

Arwedson (1998) skriver att i vår tids skola har arbetet ändrats för lärarna och istället 

för att ha blivit lättare har det utvecklats fler arbetsområden. Han menar att i skolan 

idag måste lärare bidra med social jämlikhet, arbeta aktivt emot fördomar och rädda 

miljön för att nämna några områden. Idag förväntas lärarna inte bara ha 

ämneskunskaper utan även ha kunskap om ämnets så kallade psykologi, vilket 

betyder att lärarna måste ha kunskap inom inlärningspsykologi. Utifrån denna 

grundläggande kunskap ska lärarna kunna upptäcka elevers individuella behov och 

bidra med inlärningsstrategier när behoven upptäckts. Samtidigt som detta sker 

ingår det i lärarnas arbete att fostra barnen, skapa försvarare till demokratin, skapa 

trivsel för alla barn och se till alla elever får en optimal inlärningssituation (s.14). 

Situationen ser allmänt tuff ut för lärarna då det finns mycket information idag som 

ger råd om lärare hur de bör bedriva sin undervisning för att effektivisera den. 

Arfwedson (1998) antyder att detta leder till nya skolpolitiska krav där lärarna 

hamnar i kläm då de ofta måste bedriva sin undervisning utifrån dessa nya krav som 

ofta kan vara helt obekanta för lärarna (s.13). Han menar senare att lärarna nästan 

aldrig blir tillfrågade av forskarna men blir alltid påverkade av resultaten de kommer 

fram till (ibid, s.14).  

 

Phillips och Soltis (2010) tar upp frågan om en lärares ansvar och problematiken 

som finns kring att välja undervisningsstrategi. Det ingår i lärarnas arbete att 

undervisa flera elever samtidigt, ibland upp emot 30 stycken. Problematiken blir då 

vilken undervisningsmetod man ska välja för att nå fram till alla 30 eleverna? De tar 

också upp fler aspekter inom läraryrket som även Arfwedson (1998) diskuterade om 

(se ovan). Elever kommer ha olika lätt för att lära sig och här måste läraren ha 

förmågan att kunna stödja varje elev, en lärare måste kunna välja ut innehållet som 

ska läras ut och lära ut på bästa sätt vilket innebär att välja ut rätt pedagogik för 
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olika tillfällen och innehåll. Författarna anser också att det är lika viktigt att lärarna 

har disciplin i klassrummet och upprätthåller ordningen eftersom lärarna förväntas 

uppfostra eleverna till fungerande vuxna i samhället. Det är alltså olika moment som 

ingår i läraryrket, bland många (s.15). Det blir tydligt efter att ha läst både 

Arfwedsons (1998) och Phillips och Soltis (2010) tankar att det är många moment 

som ingår i läraryrket, detta är ingenting nytt men det blir också tydligt att 

undervisningen präglas av att olika elever lär sig på olika sätt och att det blir ett 

dagligt moment för läraren att anpassa undervisningen efter olika elever och olika 

inlärningsstilar.    

 

I relation till Arfwedson (1998) som skriver att vår tids skola förändrats skriver 

Boström och Wallenberg (2003) fram en oro kring att skolan inte förändrats 

ordentligt. De menar att skolan måste vara intressant, spännande och 

individanpassad och om skolan inte är det så kommer de förlora elevernas intresse. 

De tycker att de finns andra sätt för eleverna att inhämta kunskap och utvecklas och 

att skolan måste ta sitt ansvar och stå emot den konkurrensen. De diskuterar även 

att den gamla pedagogiken kommer finnas kvar, de vill säga den traditionella 

förmedlingspedagogiken men att lärarna måste vara medvetna om att 

undervisningen måste varieras. Alltså att förmedlingspedagogiken kan finnas kvar 

men att lärare samtidigt kombinerar olika arbetssätt och strategier för att nå ut till 

alla elever eftersom vissa lär sig genom att lyssna, vissa genom syn och vissa 

genom känsel bland annat (s.17). 

 

3.2 Individualisering i ett skolsammanhang  

 

Det kan vara svårt att förstå vad som menas med begreppet individanpassad 

undervisning och vad det innebär. Det finns också en svårighet i att bedöma 

effekterna av en individualisering i klassrummet. De som ofta menas med en 

individualisering är att man ska utgå från elevernas behov, men det finns oftast 

ingen problematisering kring det (Vinterek 2006, s.9). Frågor som handlar om 

elevers olika behov, hur en prioritering av dessa ska se ut och hur förhållningssättet 

ska se ut när de gäller framtidsrelaterade eller omedelbara behov lämnas 
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obesvarade. En individualisering kan se ut på många olika sätt, de kan handla om 

omfång, material, nivå, innehåll och arbetstempo för att nämna några. De kan också 

handla om till vilken grad eleven själv ska ta ansvar över arbetssituationen. Vinterek 

(2006) skriver att eleverna i högre utsträckning själva kan välja området som ska 

studeras och även vid vilken tidpunkt detta ska ske. Det resulterar i att eleverna 

själva tar ett större ansvar över sin lärandeprocess och för studiernas 

genomförande. Det finns en retorik som tyder på att eleverna har olika 

inlärningsstilar och måste undervisas på ett varierande sätt med olika strategier, 

trots detta så har skolans olika metoder i undervisningen minskat. Den metod som 

blivit allt vanligare är eget arbete utan en fördjupning i form av samtal kring ämnet 

samtidigt som hastighetsindividualisering är och verkar förbli den vanligaste 

metoder för att försöka individanpassa undervisningen efter varje enskild elev (ibid, 

s.10). Avslutningsvis så skriver Vinterek (2006) att: 

I vissa fall kan individualisering på ett visst sätt gynna vissa elever men 

missgynna andra beroende på att olika elever kan ha olika behov och 

vara anpassade till det rådande på olika sätt (s.12)  

3.3 Individanpassad undervisning inom matematiken 

För att individualisering ska ske i matematikklassrummet måste det finnas en 

planering för det och läraren måste ha en strategi för att mäta och ta reda på 

förkunskaperna hos eleverna innan ett nytt område påbörjas, de menar Karlsson 

och Kilborn (2015, s.37). Individualisering inom matematiken handlar om 

konkretisering i grunden, vilket betyder att man knyter an till elevernas världsbild 

och erfarenheter så att man sedan kan vägleda dem till den abstrakta matematiken 

(ibid, s.38).  

 

Karlsson och Kilborn (2015) poängterar skillnaden mellan begreppen 

individualisering och differentiering. Att en grupp elever som till exempel är svaga i 

matematik får tillfälle att gå iväg med en speciallärare är en differentiering och inte 

en individualisering. En sådan typ av differentiering kan dock leda till en 

individualisering, men att endast låta en grupp gå iväg med en speciallärare betyder 

inte att det automatiskt sker en individualisering. De poängterar att individualisera 



 

12 

 

undervisningen för upp till 30 elever efter varje enskild individs förutsättningar är 

orimligt, men samtidigt skriver författarna att eleverna inte är så olika varandra som 

man kan tro. De handlar snarare om att anpassa undervisningen efter de starka 

eleverna som behöver mer utmaningar och de som är svaga i ämnet som kan 

behöva extra stöd och resterande elever går att undervisa på in princip samma sätt. 

De syftar på att individualisering handlar om att pedagogen har förmågan att kunna 

förklara på olika sätt utifrån vad eleverna har för förkunskaper och hur väl de förstår 

aktuellt arbetsområde (ibid, s.37).  

 

3.4 Olika inlärningsstilar  

Lena Boström och Ingemar Svantesson har skrivit boken Så arbetar du med 

lärstilar – nyckeln till kunskap och individualisering (2007) där de bland annat 

skriver att inlärningsstilar ger möjligheten att individanpassa undervisningen i 

skolorna och kan hjälpa lärarna att nå målet kring individualisering i aktuellt 

styrdokument (s.105). I boken tar författarna upp resultatet av en 

enkätundersökning om inlärningsstilar och skriver att:  

 

Lärare hävdar att undervisningen tycks bli kreativare, roligare och mer 

lustfylld. Lärandet blir mer individualiserat och öppenhet kring 

kunskapsbegreppet vidgas, vilket medför att fler elever får möjligheten 

att nå målen (2007, s.105)  

Med denna bakgrund har jag valt att ta med forskning som handlar om 

inlärningsstilar eftersom att olika inlärningsstilar och individanpassad 

undervisning går hand i hand. Man kan inte individualisera undervisningen utan 

att ta hänsyn till hur olika elever lär sig. 

3.5 Teorin om Human Dynamics   

Human Dynamics är de grundläggande processer som Sandra Seagel upptäckte 

när hon arbetade som psykoterapeut, hon lade märket till mönster i människors 

beteenden som sedan gav uttryck för människans sätt att vara. De mönster som 

Seagel upptäckt kopplade hon ihop med tre principer: den emotionella, den mentala 
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och den fysiska principen (Bergström 2001, s.16). Detta är principer som hon menar 

finns representerade i allas personligheter men att någon av dem har större plats 

än de andra. Samspelet mellan dessa principer som också kan beskrivas som 

känsla, tanke och handling är centralt i människan (ibid, s.17). Sandra Seagal och 

David Horne som skriver förordet till Bergströms (2001) bok Alla barn har särskilda 

behov beskriver en god pedagog som någon som aktivt arbetar med sig själv, som 

tar till sig nya upptäckter inom pedagogiken och anser att de själva är lärande 

individer. Vidare anser de att en god pedagog sätter alltid sina elever i centrum. De 

diskuterar fördelarna med Human Dynamics som är ett verktyg som pedagoger kan 

använda sig av när de gäller att identifiera olika inlärningsprocesser men också när 

de gäller kommunikation och att lösa problem samt att utvecklas. Om pedagoger 

använder sig av detta och begriper det så kan pedagogen utveckla kunskapen att 

stödja varje barn och deras specifika behov när de lär sig. En central del i en 

pedagogs yrke är att tillgodose behovet hos varje enskilt barn. De beskriver 

individualisering på ett sätt som sätter det högre än allt annat i skolan, de vill få fram 

att det viktigaste en pedagog kan göra är att låta varje elev få blomma ut som individ 

och att hjälpa eleverna att förstå sin egen potential (ibid, s.8) men de nämner även 

vikten av att barnen ska fungera och samverka med andra (ibid, s.9).  

 

Den emotionella principen  

Denna princip handlar om samspel med andra, det är den känslomässiga delen som 

finns inom oss som också kopplas ihop med vår kreativa fantasi. Om denna 

känslomässiga del i oss inte är fullt utvecklad kan personen i fråga visa en okunskap 

när det gäller känslomässiga uttryck. Personen kan då agera egocentriskt (ibid, 

s.18).    

 

Den mentala principen 

Denna princip handlar om våra tankar och hur vi uttrycker dem. Den får oss att se 

helheten i en situation och kunna skapa och se strukturer samt ge oss fokus på till 

exempel en uppgift. Om denna princip inte är utvecklad fullt ut kan de visa sig genom 

att en person har svårt att fokusera (ibid, s.17).      

 

Den fysiska principen  
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Denna princip handlar om vårt handlande, denna princip hjälper den mentala 

principen på så sätt att när vi får en idé så kan vi också genomföra den, men den 

underlättar också den emotionella principen genom att vi har ett engagemang när 

vi genomför idén. Om denna princip inte är fullt utvecklad visar de sig genom brister 

mellan idén och att faktiskt genomföra idén, att komma till handling (ibid, s.18). 

 

Dessa olika principer samspelar hela tiden inom oss men en av dem är alltid mer 

central (ibid, s.18). Horne & Seagal menar att Human Dynamics är ett väldigt bra 

verktyg för lärare eftersom det underlättar när läraren ska möta eleven utifrån deras 

individuella behov. Det hjälper att veta vad eleverna behöver i tidiga åldrar och 

årskurser för att kunna tillgodose deras behov och bidra till deras utveckling, detta 

kan göras om man har kunskap om Human Dynamics (ibid, s.20).   

3.6 Neuro Lingvistisk Programmering  

NLP som är förkortningen på Nero Lingvistisk Programmering är ännu en modell 

om inlärning som är väsentlig att ta upp i detta sammanhang då den stärker 

forskningen som menar att elever har olika inlärningsstilar. I denna modell beskriver 

de eleverna som antingen visuella, auditiva eller kinestetiska inlärare. De taktila 

sinnet som handlar om att eleven lär sig bäst genom sina händer, är en del av de 

kinestetiska i denna modell (Boström & Wallenberg 2003, s.24).   

 

Här följer en förklaring vad orden står för:  

 

Neuro står för hjärnans celler, lingvistisk för vårt språk och 

programmering för hur vi med hjälp av språket programmerar hjärnans 

celler och därmed vårt beteende. (Boström & Wallenberg 2003, s.23).  

 

NLP i skolan är en modell för inlärning som grundar sig i hur hjärnan arbetar. 

Modellen tar upp hur vårt beteende kring inlärning fungerar. Richard Bandler och 

John Grinder som är grundarna till denna modell menar att vi kan -skola om- hjärnan 

om man som lärare har koll på hur inlärningen sker. Dock skriver de inte hur en 

sådan process kan se ut (ibid, s.23). 
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I deras forskning kom de fram till att lärare ofta lär ut på de sätt som de själva lär sig 

bäst på (ibid, s.23). Michael Grinder som har forskat om inlärning har tagit tekniker 

från NLP och använt det i skolans värld. Han lägger stor vikt på läraren och hens 

förmåga att stötta varje enskild elev utifrån deras behov och perspektiv, han menar 

också att läraren måste anpassa den kommunikation som är ickeverbal och på så 

sätt skapa ett inlärningsklimat som är optimalt för eleverna (ibid, s.24). NLP 

beskriver hjärnan som en byrå. Byrån innehåller tre lådor och varje låda står för en 

inlärningstyp varav två av dem är lättast att öppna. Den första inlärningstypen är 

visuell och handlar om synen och att man bäst hämtar information genom synsinnet, 

till exempel genom bilder, diagram eller att läsa. Personer som är visuella inlärare 

har också väldigt lätt för att lära sig snabbt och passar in i den traditionella skolan. 

Den andra inlärningstypen är auditiv vilket handlar om hörseln och att man bäst 

samlar information genom att lyssna. Till exempel så kan man lyssna på samtal och 

diskussioner och en person som är en auditiv inlärare pratar och förhandlar gärna. 

De är ofta sociala och passar också bra in i skolan. Den tredje inlärningstypen är 

kinestetisk och handlar om att känna och att man bäst lär sig genom att röra sig, 

uppleva och experimentera. De vill gärna vara delaktiga i undervisningen. Elever 

som är kinestetiska inlärare passar inte så bra in i det traditionella skolväsendet 

(ibid, s.24). Företrädaren Michael Grinder menar att alla tre inlärningsstilar fungerar 

för de flesta elever men att någon av dem alltid kommer vara dominant (ibid, 30).   

3.7 Finns det bevis för inlärningsstilar?   

Harold Pashler, Marc McDanieel, Dough Rohrer och Robert Björk (2008) har skrivit 

artikeln Learning styles. Concepts and Evidence, där de lyfter fram att det inte finns 

tillräckligt med bevis för att elever skulle lära sig på olika sätt. Forskarna har inte 

genomfört en egen studie utan en metaanalys av tidigare forskning inom området.  

 

Det författarna ville ta reda på var om det finns olika inlärningsstilar och om 

pedagogen matchar den inlärningsstil som eleven har, om elevens inlärning då 

förbättras. Författarna beskriver inlärningsstilar som något som varit populärt sedan 

1940-talet och fortfarande är det än idag. De menar att ungefär 90 till 95 procent av 

alla pedagoger tror att deras elever har olika inlärningsstilar och lärarna tror också 

att pedagogen ska matcha elevernas inlärningsstil när det gäller till exempel 
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instruktioner. Lärarnas åsikt om inlärningsstilar återspeglar samhället i stort då 

personer i övrigt också tror sig ha en speciell inlärningsstil som de föredrar framför 

andra. Anledningen till teorins popularitet utgår från flera aspekter, dels att det anses 

viktigt att ta reda på vilken typ av person man är. Både barnen och deras föräldrar 

ser sig hellre som en gemenskap i en grupp med en specifik inlärningsstil hellre än 

som enskilda individer. En annan aspekt är att det kan framstå som 

eftersträvansvärt att tänka att alla kan lära sig lika effektivt och lätt och att det är upp 

till läraren att konstruera utbildningen efter elevernas egna inlärningsstilar för att alla 

ska kunna nå målen. Författarna skriver också att det kan ha att göra med vem som 

ska ta ansvar för att en elev inte lär sig. De kan vara lätt för en förälder eller barnet 

själv att tycka att det är fel på undervisningen, att det inte går att ta till sig eftersom 

att eleven har en annan inlärningsstil än den som läraren använder vid ett tillfälle 

och att det är anledningen till att eleven inte kan ta till sig kunskapen.  

 

Vidare diskuterar författarna att om forskningen ska vara trovärdig måste den ha 

prövats vilket inte gjorts i stor del av den forskning som författarna till artikeln 

studerat. Den tidigare forskningen kring inlärningsstilar visade att väldigt få studier 

hade testat teorierna i praktiken. Det fanns knappt några genomförda experiment 

som visade att lärarnas anpassning till elevernas inlärningsstil faktiskt gynnade 

eleverna. Den forskning som testat dessa teorier rent praktiskt visade att när man 

mötte den personen som skulle lära sig något med information utformad utifrån 

deras föredragna inlärningsstil, så visades det ingen förbättrad inlärningseffekt. Viss 

forskning visade till och med att personer lärde sig sämre än normalt när de blev 

presenterade informationen genom deras föredragna inlärningsstil (Pashler, 

McDanieel, Rohrer och Björk 2008).   
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4 Metod 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer som metod för 

datainsamlingen. Intervjuerna gjordes med verksamma matematiklärare i 

mellanstadiet eftersom att jag vill ta reda på lärarnas syn på begreppet 

individanpassad undervisning och få en inblick i vilka metoder de använder samt 

vilka begräsningar och möjligheter de anser finns för att genomföra en 

individualiserad undervisning. Kvalitativa studier samlar information kring hur en 

person ser på ett begrepp, ord eller händelse (Trost, 2010).  

4.1 Genomförande och urval 

För att genomföra studien har jag valt att intervjua fem olika lärare i tre olika 

kommuner, på tre olika skolor. Det betyder att på två av skolorna intervjuade jag två 

lärare. Mitt mål var att intervjua fem olika lärare på fem olika skolor men på grund 

av lärarnas tidsbrist gick inte det att genomföra i praktiken. Syftet med att använda 

olika skolor i olika kommuner är att studien ska få en variation. Lärare på samma 

skola i samma kommun kan ha samma syn på individanpassad undervisning genom 

att ha samtalat kring ämnet och detta ville jag undvika i den mån det gick.  

 

Antalet lärare blev fem då det antalet intervjuer bidrog med tillräckligt mycket 

information för att kunna genomföra studien samtidigt som jag hade möjlighet att få 

en helhetsbild över datainsamlingen och lägga märket till viktiga detaljer. 

Intervjuerna genomfördes enskilt med respektive lärare så de inte kunde påverka 

varandra eller känna att de inte kunde dela med sig av sina egna tankar och 

metoder. Intervjuerna gick till så att jag mötte upp läraren på skolan de arbetar på 

där de själva fick välja ett passande rum som var avskilt och där ingen kunde störa. 

Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning och jag hade med mig 

anteckningsmöjligheter ifall det fanns något jag ville komplettera med såsom 

ansiktsuttryck, kroppshållning och/eller beskriva ett material de ville visa mig. 

Intervjun inleddes med en kort förklaring kring ämnet och fortsatte sedan med att 

jag ställde frågorna och lärarna svarade, intervjun kompletterades hela tiden med 

följdfrågor jag ville ha svar på utöver de planerade intervjufrågorna (se bilaga 1).  
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4.2 Reliabilitet och validitet 

Validitet som också kan uttryckas som giltighet betyder att det studien är avsedd att 

mäta, faktiskt är det som forskaren mäter (Merriam 1994, s.177). Med reliabilitet 

menas tillförlitligheten med forskningen. Om man genomför studien vid en senare 

tidpunkt, kommer man få samma resultat? (ibid, s.180). Trost (2010) skriver att 

reliabilitet kan bli problematiskt vid kvalitativa studier då människor inte är statiska i 

sina beteenden eller åsikter. De kan ändras med tiden. Men det förblir då ännu 

viktigare att vid kvalitativa intervjuer ta hänsyn till tonfall, ansiktsuttryck, rörelser och 

kroppsställningar (s.132). Merriam (1994) menar att när det gäller kvalitativa studier 

så är forskaren oftast intresserad av att förstå och skildra verkligheten, alltså blir det 

en skillnad när det gäller vad som är sant och vad som upplevs vara sant. De 

sistnämnda är vad en kvalitativ studie handlar om. När det gäller validiteten i en 

sådan studie så skriver hon att skyldigheten hos forskaren är att visa på en 

återgivning som är sann enligt hur informanten upplever sina upplevelser och sig 

själv (s.178). Denna studie kommer visa exempel på hur lärares syn på 

individanpassad undervisning kan te sig och hur de utför detta i praktiken. Studien 

kan således inte användas för att få reda på hur lärare överlag använder sig av och 

uppfattar begreppet individanpassad undervisning. Inte heller skildrar studien en 

sanning kring lärare utan endast dessa fem lärares perspektiv på individanpassad 

undervisning. För att tolka dessa lärare rätt har jag i denna studie tagit hänsyn till 

tonfall, ansiktsuttryck och kroppshållning för att komplettera ljudupptagningen av 

intervjun.          

4.3 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har de lärare som jag ville ha 

med i undersökningen kontaktats via e-post där studiens ämne och syfte 

förklarades, berörda lärare fick då välja om de ville delta eller inte. På plats för 

intervjun fick de ett papper med ytterligare information kring studien där det även 

framgick att medverkan i undersökningen är frivillig och kan när som helst avbrytas 

av informanten. Det framgick också att intervjun kommer dokumenteras med 

ljudupptagning, att inga personliga uppgifter kommer redovisas samt att data 

förvaras oåtkomlig för obehöriga (se bilaga 2). Därefter fick lärarna skriva under en 

samtyckesblankett där de gav sitt medgivande till deltagandet i studien. 
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Sammantaget innebär detta att denna studie uppfyller kraven för de 

forskningsetiska principerna, de vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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5 Resultat  

I det här avsnittet sammanställs resultatet ifrån intervjuerna. Under varje rubrik har 

jag sammanfattat lärarnas svar utifrån vad de sagt men också vad jag anser är 

relevant och intressant i förhållande till mina frågeställningar.  

5.1 Lärarnas syn på individanpassad undervisning  

Alla förutom respondent A gav liknande svar och tycker att individanpassad 

undervisning innebär att man ser till varje enskild individs behov och ser till att varje 

elev får den stimulans som den behöver. De talade också om att det handlar om att 

eleverna får arbeta på sin egen nivå, även om alla i klassen arbetar med till exempel 

bråk så arbetar varje enskild elev med bråk på sin egen nivå. Respondent B 

poängterade sin åsikt om att individanpassad undervisning historiskt sett har varit 

till för de svagare eleverna men i dagens läge är de något som alla elever har rätt 

till. Respondent A sa att det inte innebär att göra en planering för varje enskild elev 

utan A delade istället in eleverna i tre olika grupper utifrån elevernas olika nivåer 

och planerade sedan därefter. Fortsättningsvis beskrev A att samma uppgift kan 

användas till alla men att A inte förväntar sig samma utfall eftersom alla elever 

befinner sig på olika nivåer. Respondent B sa tvärtemot, att en gruppindelning var 

negativ och om det ska individanpassas ska de göras utifrån varje enskild individ. 

Enligt B resulterar en gruppindelning i att eleverna sätts i fack och om eleverna vet 

att de brukar ingå i den svagare gruppen så kan de tappa självförtroendet eller 

intresset för ämnet. Respondent C har som mål att eleverna själva ska kunna ta 

ansvar över sin undervisning och vara tydlig med om och när de behöver extra 

insatser. Respondent C uttryckte sig enligt följande:   

 

Viktigt är att dem själva känner också att ta ansvar för att be om att få 

lite extra genomgångar, det vill jag att de frågar efter själva. Att dem 

ska säga: jag skulle vilja att du förklarade lite mer runt det här för det 

var inte jag riktigt med på. Egna kollen över sin egen kunskap, så det 

inte bara är jag som tänker efter att någon behöver något annat eller 

extra utan att de själva kommer på också: vad fungerar bäst för mig. 
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Jag vill att du och jag jobbar med dem här små tavlorna, jag vill att du 

visar mig. Någonstans är målet det. 

  

Alla respondenter tyckte att ett individanpassat arbetssätt är väldigt viktigt för att inte 

tappa några elever på vägen. Respondent C menade att om man endast arbetar 

utifrån var eleverna bör befinna sig riskerar man att tappa de som ligger efter 

samtidigt som de starka eleverna kan tappa intresset. Respondent D sa kortfattat 

att det är jätteviktigt att individanpassa men jättesvårt. D tog dock upp att de sker 

en automatisk individualisering i matematikboken eftersom eleverna kan välja 

svårighetsgrad efter sina egna behov. Respondent E som använde sig av samma 

matematikbok som D tog också upp att matematikboken är ett utmärkt läromedel 

som hjälper läraren att kunna individanpassa.   

5.2 Individanpassning i praktiken   

Svaret på frågan om lärarna visste vilka olika inlärningsstilar det finns i deras 

klassrum var ett genomgående nej. Däremot tror de att alla eleverna har ett specifikt 

inlärningssätt som de lär sig bäst genom, vilket är en syn som genomsyrade alla 

intervjuer. Respondent C trodde även att inlärningsstilarna kan skilja sig beroende 

på vilket område man arbetar med, även olika områden inom matematiken. Därför 

ansåg alla att det är otroligt viktigt med varierad undervisning för att fånga alla elever 

och då menade lärarna att ett specifikt arbetsområde måste presenteras på flera 

olika sätt. De räcker alltså inte med att till exempel lära ut bråk genom att rita och 

sedan subtraktion genom att läsa – utan båda områdena måste då genomgå en 

undervisning där både att rita och läsa ingår. Respondent A svarade att 

inlärningsstilar är ingenting hen tänker på i sitt klassrum. A tror istället att alla elever 

gynnas av alla olika inlärningsstilar vilket resulterar i ett varierat undervisningssätt. 

Trots att respondent D också svarade att hen inte visste vilka olika inlärningsstilar 

eleverna har, sa D att hen har olika material som hen anser tillfredsställer de olika 

inlärningsstilarna. D har en låda med så kallade plockisar som består av praktiska 

material som kan vara till hjälp i matematiken, men det var upp till eleverna själva 

att hämta material om de kände behovet av något extra i undervisningen. C sa att 

det inte är lika lätt att variera undervisningen i matematiken som det är i andra 

ämnen men att det bör göras i den mån det går. Respondent E svarade att hen tror 
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att de finns allt ifrån elever som vill ha det knäpptyst i klassrummet för att kunna 

koncentrera sig till de som måste ha ljud runt omkring sig konstant. Hen hade 

anpassad platserna i klassrummet efter vissa elever, till exempel menade hen att 

en elev alltid kände ett behov av att ha koll på alla andra i klassen och därför blev 

placerad längst bak för att kunna se alla. Annars hade den eleven suttit och vridit 

sig och helt missat vad som hände under en genomgång. E tog också upp att som 

lärare lär man känna sina elever och sker en individualisering automatiskt. Man vet 

om en elev föredrar att läraren läser högt eller om eleven lär sig bäst genom att läsa 

tyst för sig själv, och detta tar man alltså alltid hänsyn till varje dag i sitt yrke som 

lärare.           

5.3 Planeringen   

Respondent C har en grund planering som utgångspunkt och sedan ser under 

lektionens gång om materialet eller lektionen måste anpassas efter vissa elever. De 

händer att alla respondenter tar med sig individanpassade uppgifter som de själva 

tagit fram efter olika elevers behov men de uppgav att det var väldigt sällan. 

Respondent A svarade att hen planerar för marginalerna och förklarade att 

planeringen av lektionerna sker utefter de svaga och de starka eleverna och då nås 

även alla elever däremellan. Respondent A sa att genomgångarna som hen håller 

planeras utifrån alla olika nivåer i klassrummet, genomgångarna innehåller alltid allt 

ifrån grunderna till utmaningar inom området. Alla andra respondenter svarade att 

de planerar för de svagare eleverna och de elever som befinner sig enligt 

planeringen. Det resulterar ofta i att de starka eleverna inte gynnas av 

genomgångarna, vilket respondenterna själva poängterade. Men respondent B 

ansåg att man måste välja en nivå, vilket går helt emot hur respondent A planerade 

som nämndes ovan. Respondent D, C och E sa att individanpassningen sker för det 

mesta under lektionstid och planeras sällan förväg. De är något som de improviserar 

under lektionens gång. Genomgångarna planerar D utifrån de svagaste eleverna 

vilket resulterar i som ovan att hen känner att de starka eleverna tappar intresset.  
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5.4 Begränsningar och möjligheter att individanpassa undervisningen  

Begränsningarna som lärarna upplevde var framförallt lokaler och personal. De 

menade att det krävs flera vuxna för att ha möjligheten att dela in eleverna i mindre 

grupper där de kan anpassa arbetet samt att när grupparbeten utförs så finns det 

ingen plats för eleverna att sprida ut sig för att inte störa varandra. Respondent C 

syftade på att eleverna ofta blir begränsade till att sitta i korridorerna eller 

kapprummen vilket inte är optimalt. Fler grupprum och flera vuxna i klassen vid vissa 

tillfällen tog respondent C och B upp som en lösning på deras upplevda 

begränsningar. Respondent D ville också kunna dela in eleverna i smågrupper 

oftare för att sedan kunna anpassa nivåerna utefter grupperna. Men D tycker att det 

är svårt att som ensam lärare hinna runt till alla och tillgodose alla grupper som 

ensam vuxen. Respondent D tycker ändå att förutsättningarna för att kunna 

individanpassa är bra, framförallt eftersom de har tillgång till olika material som 

gynnar olika inlärningsstilar men också för att matematikboken öppnar upp för en 

individualisering där eleverna kan välja hur de vill arbeta vidare med ett område. 

Respondent D och E som arbetade på samma skola hade inte tillgång till någon 

speciallärare för tillfället och såg det som en begränsning. Respondent E tog 

framförallt upp att hen själv skulle behöva en speciallärare att diskutera med och 

lära sig av eftersom hen ansåg att sina egna kunskaper var en begränsning. E hade 

inte fått någon undervisning kring speciella behov hos elever och kände att det 

begränsade genomförandet av ett individanpassat arbetssätt.    

 

Respondent A känner att hen har alla möjligheter att individanpassa undervisningen 

och att det uppmuntras på deras skola. Men samtidigt menar A att det ändå finns 

vissa begränsningar och nämnde tiden och schemat som de största hindren för att 

genomföra en individualisering. Med schemat menade hen att eleverna har en 

begränsad tid i skolan som tas upp av mycket mer än hens egna lektioner med 

eleverna, till exempel ska de iväg på idrott, slöjd, musik och sedan ha tid för raster 

och lunch. A menade att de timmar hen får med eleverna måste vara så effektiva 

som möjligt för att hinna med att tillgodose varje elev och det hanns inte alltid med. 

Men A stod fast vid att om hen skulle vilja individanpassa och satsa på det så känns 

det fullt genomförbart.  

 



 

24 

 

Alla respondenter var överens om att man aldrig känner sig helt tillfredsställd när 

det gäller den individanpassade undervisningen. Respondent E beskrev sin 

individanpassade undervisning på följande sätt:   

  

Sen lyckas man inte, eller jag ska jag säga, till 100 procent, så mycket 

som jag skulle vilja. Och det kan bero på mig, att jag inte har tillräckligt 

med kunskaper om barn med särskilda behov, att jag skulle behöva lära 

mig mer. Det kan handla om lokalerna, de kan handla om utrustningen. 

Men strävan är ju att man ska lyckas men jag kan säga att under de här 

åren som jag jobbat så har jag inte lyckats till 100 procent så att man 

känner sig såhär nu är jag nöjd. Nu har jag gjort allt vad jag kan eller nu 

har organisationen gjort allt vad den kan.       

5.5 Individualisering i matematiken  

När frågan om specifika metoder för att individualisera matematikundervisningen 

ställdes tog lärarna upp specifika hjälpmedel som de känner hjälper dem att nå ut 

till varje elev under lektioner. De hjälpmedel som fanns till hands bestod bland annat 

av ipads, mini whiteboards och ”plockisar”. Med ”plockisar” menade respondent D 

praktiskt material som de kan använda i matematiken till exempel trianglar, cirklar, 

kvadrater m.m. gjorda i trä eller annat material som man kan ta på, vända, vrida och 

känna. Mini whiteboards förklarade respondent C var jättebra för elever som 

behövde göra många försök, tänka, rita och sudda snabbt när de blev fel för att 

försöka igen. Det förekom också rubiks kuber, små vanliga kuber och vanliga 

träpinnar (sådana som barnen annars bygger med). Alla lärare som jag intervjuade 

sa att de använder praktiskt material i matematiken men för sällan enligt dem själva. 

Tiden används istället till att göra uppgifter i matematikboken men alla lärare tog 

själva upp hur bra matematikboken var på att tillfredsställa alla elever, från svaga 

till starka och däremellan.  

 

Hos de intervjuade fanns de två olika sorters matematikböcker men med ungefär 

samma upplägg och i dessa fanns de olika svårighetgrader efter varje kapitel. 

Upplägget såg ut så att om en elev inte klarade sig igenom kapitlet särskilt bra så 

fanns de ett avsnitt där de kunde träna mer och få lite mer kött på benen i det 
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specifika området. Om en elev istället tyckte kapitlet var enkelt och förstod allt så 

kunde de gå till ett avsnitt där de fick lära sig ännu mer och ta del av utmaningar. 

En matematikbok fanns de även två versioner av, en som du kunde skriva dina svar 

direkt i boken som var anpassad till elever som har det lite svårare i matematiken 

så de slipper tänka på om de skriver fult eller drar fel marginal i sitt matematikblock. 

Den andra versionen är det endast uppgifter i, då får eleven skriva uträkningar och 

svar i sitt block istället. Respondent C berättade att de hade något som kallades för 

”specmatte” på deras skola där de som var starka i matematik fick gå iväg vissa 

matematiklektioner för att utvecklas och utmanas mer än vad som var möjligt under 

deras vanliga lektion. På två av tre skolor hade de också tillgång till 

specialpedagoger som hade x antal timmar schemalagda i klasserna som hjälper 

de elever som behöver det.        

 

Respondent A berättade om sitt samarbete med en annan lärare på skolan, en gång 

i veckan delade de in eleverna i fyra eller fem grupper i matematiken efter deras 

behov och anpassade undervisningen för de olika grupperna. Grupperna arbetade 

oftast med samma område men på olika nivåer. A berättade också att hen använde 

sig av stationer i sitt klassrum. Eleverna delas då in i ca åtta olika grupper och sedan 

har de åtta olika stationer i klassrummet. Alla stationer har uppgifter inom samma 

område i matematiken men har olika lösningsstrategier. Detta för att variera 

undervisningen så att de får arbeta med samma område på flera olika sätt. Då når 

de också de olika inlärningsstilarna som tros finnas hos eleverna. A poängterade 

dock att det var lättare att genomföra detta arbetssätt med stationer i andra ämnen 

men det förekom i matematiken också, bara inte lika ofta.  

5.6 Hur ofta individanpassas undervisningen?       

Respondent C sa att:  

 

Antingen kan man säga att man gör de jämt eftersom man hela tiden 

tänker på allas nivåer när man gör någonting, eller så, om man ska se 

att det bara är när man gör speciella arrangemang för att 

individanpassa, då blir de ju inte lika ofta om man tänker så.  



 

26 

 

C diskuterade vidare att man som lärare har så pass bra koll på sina egna elever 

efter ett tag att man hela tiden gör anpassningar efter varje enskild individ utan att 

man alltid tänker på det, man hämtar till exempel automatiskt praktiskt material till 

en elev medan man försöker diskutera med en annan eftersom man som lärare lärt 

sig att tyda vad eleverna behöver och har lärt sig hur de fungerar i stor utsträckning. 

Respondent B sa också att man inte alltid tänker ”nu ska jag individanpassa” utan 

att det sker per automatik som lärare. De som sker per automatik som de syftar till 

är att de hjälper olika elever på olika sätt. De krävs alltså att en elev räcker upp 

handen och ber om hjälp och efter att ha lyssnat på eleven vet läraren på vilket sätt 

hen ska hjälpa just denna elev. B poängterade att det kan bli en omedveten 

individualisering från lärarens håll. 

5.7 Sammanfattning    

Överlag såg lärarna en svårighet i att individanpassa undervisningen i 

matematikämnet medan de tyckte att de var lättare i andra ämnen, i till exempel 

svenska eller So-ämnena. Det berodde till stor del på att lektionstiden i matematik 

gick åt till att arbeta i böckerna. Dock var alla överens om att matematikboken gav 

eleverna möjligheter att individanpassa på egen hand genom att välja 

svårighetsgrad på fortsatt arbete efter ett kapitel. Begränsningarna var liknande hos 

alla respondenter, tid, lokaler och personal var de mest centrala begränsningarna. 

De flesta kände att materialet de hade tillgång till underlättade en individualisering i 

och med att de gynnade olika inlärningsstilar som alla respondenter hävdade att 

eleverna har, trotts att ingen hade koll på exakt vilka olika inlärningsstilar de fanns 

hos sina egna elever. En varierad undervisning ansåg lärarna var av stor vikt då alla 

poängterade att om man gör något på flera olika sätt så kommer polletten att trilla 

ned hos alla elever vid något av tillfällena. De menade att det är in princip omöjligt 

att tappa någon elev på vägen när man varierar undervisningen. Medan några av 

lärarna planerade för en individualisering i förväg genom att dela in eleverna i olika 

grupper utefter elevernas olika nivåer hävdade in princip alla att individualisering 

alltid sker under lektionstid. Som lärare så ser man under lektionens gång om någon 

elev halkar efter eller om någon elev behöver en extra utmaning och då först då sker 

individanpassningen. 
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6 Analys 

Här analyseras lärarnas svar från intervjuerna som presenterades ovan i förhållande 

till den tidigare forskning som jag valt att skriva om i uppsatsen för att få svar på 

mina frågeställningar. Jag kommer främst utgå från Karlsson & Kilborns (2015) sätt 

att beskriva individanpassad undervisning och teorierna NLP samt Human 

Dynamics.    

6.1 Individanpassad undervisning utifrån lärarnas perspektiv  

Studien visade att lärarna definierade individanpassad undervisning likt den 

definition som finns i styrdokumentet Lgr11 som citerats i bakgrunden. Att tillgodose 

varje elevs behov och se till att alla elever får möjlighet att arbeta på sin egen nivå 

samt får den stimulans som eleven behöver. Däremot kommer de fram en bredare 

uppfattning kring individanpassad undervisning i intervjuerna. De flesta påstod att 

det automatiskt sker en individualisering hela tiden då läraren alltid anpassar sina 

svar efter den elev som ställt frågan. Om man tittar på forskningen som presenterats 

om NLP i skolan så poängterar dess grundare att läraren måste ha förmågan att 

stötta varje enskild elev när det gäller elevens behov och perspektiv. Läraren måste 

anpassa den ickeverbala kommunikationen för att inlärningsklimatet ska bli optimalt 

(Boström & Wallenberg 2003, s.24). Detta stärker lärarnas upplevelse om att 

individualiseringen sitter i ryggmärgen efter att ha lärt känna sina elever. De talar 

alltså om en förmåga att se vilka elever som till exempel behöver praktiskt 

hjälpmedel som att titta på en linjal när de arbetar med längd eller de som behöver 

diskutera för att nå fram till svaret. Om man går vidare i forskningen om NLP i skolan 

så beskrivs hjärnan som en byrå, där lådorna står för olika inlärningsstilar och vissa 

lådor ter sig då lättare att öppna beroende på vilket stil en person föredrar (ibid, 

s.24). När lärarna poängterar att de vet vilket hjälpmedel de ska plocka fram till 

respektive elev betyder det alltså att de vet vilken låda de ska ”dra ut” hos eleven 

för att hen ska förstå. Samtidigt sa alla lärarna under intervjuerna att de inte vet 

vilken specifik inlärningsstil respektive elev har. Respondent C trodde att eleverna 

använder sig av olika inlärningsstilar inom olika områden inom matematiken. Detta 

visar på att lärarna faktiskt inte har koll på vad eleverna tror sig ha för olika 
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inlärningsstilar men lärarna har ändå förmågan att se vilket inlärningssätt som 

fungerar bäst i stunden för en specifik elev och på så sätt kunna individanpassa. De 

svarade också att de ser om en elev behöver extra stöd eller mer utmaningar och 

kan då tillgodose dessa elevers behov i den givna stunden, utan att veta om eleven 

har en specifik inlärningsstil.  

Den bredare synen på individanpassad undervisning visade sig också när lärarna 

tog upp att matematikboken är ett hjälpmedel för individanpassning. Läraren är inte 

aktiv i den individualiseringen utan läromedlet bistår med olika svårighetsgrader 

beroende på vilken nivå eleven befinner sig på inom aktuellt område. De fanns 

skilda åsikter kring att en gruppindelning av eleverna är en individanpassning. 

Respondent A menade att det inte går att individualisera för varje elev därför delade 

hen in eleverna i tre olika grupper utefter deras aktuella nivå för att underlätta 

planeringen. Respondent B var helt emot en gruppindelning och syftade på att 

eleverna då vet om de ingår i den svaga, starka eller normala gruppen, vilket enligt 

respondent B kan ha en negativ påverkan på eleverna då de delas in i givna fack. 

Karlsson och Kilborn (2015) skriver att individanpassad undervisning handlar om att 

planera utefter de starka och svaga eleverna, resten kan undervisas på samma sätt. 

Att individanpassa undervisningen för upp emot 30 elever är in princip en omöjlighet 

enligt dem. Ingen av den forskning som jag tagit del av hävdar att det skulle ha en 

negativ effekt på eleverna att läraren planerar efter tre olika nivåer och därmed tre 

olika elevgrupper i klassrummet. Forskningen visar alltså på att det fortfarande är 

individanpassad undervisning när läraren planerar utefter tre olika nivåer eller delar 

in eleverna i mindre grupper för att kunna anpassa uppgifterna.  

 

En annan uppfattning lyftes fram då Respondent C berättade att hen hade som mål 

att eleverna själva skulle bidra till en individanpassning. Målet var att eleverna ska 

komma underfund med vad som fungerar bäst för dem själva, att de ska be om extra 

hjälp när de behöver det eller extra utmaningar om behovet är det. Meningen med 

detta är att lärarens ansvar över individanpassningen ska reduceras och eleverna 

ska själva kunna ta ansvar för sin individualisering i undervisningen. Även 

respondent D bidrog till detta synsätt då de var upp till eleverna själva att hämta 

praktiskt material under matematiken om de kände behovet av det. Skolverkets 

(2009) sammanställda forskning visar att ett sådant tankesätt har ökat hos lärarna 

då individanpassad undervisning har resulterat i individuellt arbete där eleverna 
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själva har ansvaret över att nå målen (s.27). Att det individuella arbetet har ökat i 

skolan visar sig också i studiens resultat då lärarna anser att det sker 

individanpassad undervisning när eleverna arbetar självständigt i matematikboken 

eftersom att eleverna kan välja vilken nivå de vill arbeta på. Är matematikboken 

individualiserad endast för att eleverna har valmöjligheter i svårighetsgrad? 

Lärarnas definition av individanpassad undervisning visade tydligt att de tycker att 

det handlar om att anpassa utbildningen efter varje elevs behov – kan 

matematikboken tillgodose elevernas olika behov i matematiken? Resultatet visar 

att enligt lärarna kan den det. Matematikboken är, enligt lärarna, de största 

hjälpmedlet till att individanpassa matematikundervisningen, tillsammans med 

praktiskt material och att låta eleverna arbeta med samma område på flera olika sätt 

för att nå fram till alla olika inlärningsstilar som tros finnas i klassrummet. En central 

del som kom fram kring lärarnas syn på individanpassad undervisning är att om de 

varierar undervisningen så sker också en individualiserad undervisning eftersom att 

det gynnar alla olika elever och deras olika inlärningsstilar som tros finnas. 

Forskningen som presenteras stödjer detta tankesätt kring varierad undervisning. 

Teorin om Human Dynamics beskriver de olika principerna emotionell, mental och 

fysisk som finns inom oss människor (s.16). Sandra Seagal menar att dessa 

principer finns representerade i våra personligheter (s.17) men att en av dem alltid 

kommer vara mer central än de andra (s.18). Boström & Wallenberg (2003) menar 

att lärare måste sträva efter att ge stimulans till alla elevers olika intelligenser genom 

varierad undervisning för att gynna elevernas utveckling (s.23). Forskningen visar 

att genom en varierad undervisning sker en individualisering eftersom att man 

någon gång kommer tillgodose varje barns behov genom att tillfredsställa deras 

specifika inlärningsstil.           

 

Lärarnas syn på individanpassad undervisning har visat sig vara bred. Det sker 

enligt dem en individualisering när matematikboken används trotts att eleverna då 

själva står för att välja vilken individualisering som är bäst för dem. Samtidigt sker 

det en individualisering när undervisningen varieras, vilket har påpekats av lärarna 

vara av stor vikt och görs av alla de intervjuade lärarna. Att dela in eleverna i olika 

grupper utefter deras nivå inom aktuellt område anser lärarna också vara en 

individualisering (alla förutom respondent B) då de kan anpassa uppgifterna 

specifikt efter var grupperna med elever befinner sig. Endast en av lärarna 
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(respondent C) menade att eleverna också ska ta ansvar över sin egen 

individualisering men respondent D bidrog till detta synsätt då hen hade praktiskt 

material som eleverna själva fick hämta vid behov. Med andra ord hade eleverna 

ansvaret över anpassningen i matematiken. Detta finns det inte stöd för i 

forskningen som presenterats. Forsningen visar tvärtom att de har en negativ effekt 

på elevernas inlärningsprocess (Skolverket 2009).           

6.2 Lärarnas möjligheter och begränsningar  

De begränsningar som lärarna var överens om var brist på personal och lokaler. 

Brist på personal handlar om brist på speciallärare och fler vuxna i klassrummet 

som kan underlätta vid till exempel grupparbeten. Tid nämndes också som en 

begränsning, dels att det ingår för mycket i lärarens yrke idag att det inte hinns med 

att planera för individanpassad undervisning, istället uppgav in princip alla lärare att 

individualisering är något som sker improviserat i under lektionens gång. Men 

respondent A nämnde även tiden i schemat som en begränsning, att tiden då 

eleverna faktiskt hade schemalagd undervisning med hen var för lite för att ha alla 

möjligheter att tillgodose varje enskild elev. Forskningen visar att individanpassad 

undervisning också tar mer tid i klassrummet (Skolverket 2009, s.28) samtidigt som 

arbetet för lärarna har förändrats på de sättet att det har utvecklats fler 

arbetsområden (Arwedson 1998,s.14). Lärarnas upplevda begränsningar kan därför 

stödjas i dagens forskning kring individanpassad undervisning. Arwedson (1998) 

skriver också att lärarna ska ha kunskap om ämnets psykologi idag utöver 

ämneskunskaperna, de ska kunna upptäcka elevernas behov och då bidra med 

inlärningsstrategier (s.14). Detta sker i klassrummet enligt lärarna, de menar att det 

är lätt att upptäcka om en elev halkar efter eller behöver utmaningar och då kunna 

bidra med lösningar under lektionen. Men ingen lärare nämnde något om en 

långsiktig lösning eller individualisering utan lärarna menade att om till exempel en 

elev behöver en utmaning inom ett område i matematiken kunde de lätt hänvisa 

eleven till material som var kopplat till matematikboken som innehöll svårare 

uppgifter. Det gjordes ingen plan för de starkare eleverna vad resultatet visar 

förutom på skolan där Respondent C arbetar där de hade en grupp som kallades 

”specmatte”. Där ingick de eleverna som var väldigt starka i matematiken och en 

gång i veckan fick de gå iväg med en lärare för att utmanas och utvecklas. Karlsson 
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och Kilborn (2015) skriver dock att om eleverna går iväg i en speciell grupp sker det 

inte automatiskt en individualisering utan det sker en differentiering, men 

differentieringen kan leda till en individualisering (s.37). Respondent C såg det som 

en individanpassad undervisning eftersom gruppen kom till efter att arbetsgruppen 

diskuterat fram att eleverna hade ett behov av att utmanas i matematiken. Lärarna 

kände trotts begränsningarna som nämnts att de hade möjlighet att individanpassa 

undervisningen men inte fullt ut. De som framgick av intervjuerna som en möjlighet 

var framför allt materialet de hade tillgång till. Som nämndes i resultatet hade lärarna 

ipads, mini whiteboards och praktiskt material, bland annat. De kände att det alltid 

fanns material till hands som möjliggjorde att de kunde tillgodose varje enskild elevs 

behov och på så sätt individualisera.        

6.3 Hur individualiserar lärarna sin matematikundervisning?  

Det centrala i matematikundervisningen var att lärarna använde matematikboken i 

stor utsträckning, väldigt lite tid gick åt till grupparbeten eller undervisning i helklass. 

Som påpekats innan var lärarna tydliga med hur bra matematikboken var på att 

individualisera för varje elev då de kunde välja svårighetsgrad efter vilken nivå de 

befann sig på. Enligt lärarna skedde det då en individanpassad undervisning men 

om man tittar på forskningen så säger Karlsson och Kilborn (2015) att för att en 

individualisering ska ske så måste det finnas en planering som möjliggör för de 

undervisningssättet samt att läraren måste ta reda på förkunskaper (s.37). En 

individanpassad undervisning inom matematiken måste innefatta konkretisering, att 

knyta an till elevernas världsbild och/eller erfarenheter för att sedan kunna vägleda 

eleverna till den abstrakta matematiken (ibid, s.38). Konkretisering var ingenting 

som lärarna ägnade tid åt om man tittar på resultatet från intervjuerna och att 

planera för individanpassad undervisning förekom väldigt sällan. Frågan är då om 

boken som används konkretiserar och använder förklaringar och exempel baserade 

på elevernas erfarenheter och världsbild. Denna studie täcker inte det området men 

det kan vara intressant som vidare forskning.  

 

Lärarna uppgav också att de individanpassade undervisningen genom att variera 

undervisningen som tidigare förklarades i analysen samt att de använde olika 

material som ipads, praktiskt material som eleverna kunde plocka med och mini 
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whiteboards. Allt användes för att antingen underlätta för de svagare eleverna eller 

för att utmana de starka eleverna. Eleverna som låg i fas däremot framgick det inte 

om fick använda sig av hjälpmedlen, det som kom fram i resultatet var att de 

eleverna fick bestämma själva om de ville hämta till exempel praktiskt material som 

hjälpmedel.             
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7 Slutdiskussion  

Innan denna studie påbörjades kände jag en oro kring individanpassad undervisning 

eftersom den beskrivs på ett sådant specifikt sätt, att det handlar om att varje enskild 

individs behov och förutsättningar måste tillgodoses och tillfredsställas. Frågorna 

var då många men framförallt undrade jag hur ser det ut i verkligheten? Vad är 

egentligen individanpassad undervisning? Hur gör lärare för att genomföra 

individanpassad undervisning? Genom studiens gång blev frågorna faktiskt färre. 

Det visade sig i denna studie att lärarna ser väldigt brett på begreppet, de beskriver 

begreppet mycket bredare än vad som framgår i Lgr11 och det ser jag positivt på 

efter denna studie. Allt är inte svart och vitt utan de finns flera olika sätt att 

individanpassa på samtidigt som det har kommit fram att läromedlet kan vara 

individanpassat och användas som hjälpmedel för alla elever, oavsett var de 

befinner sig nivåmässigt.   

 

En viktig upptäckt i denna studie var att individanpassad undervisning har resulterat 

i individuellt arbete eftersom lärarna har tolkat det så. Att individanpassad 

undervisning i slutändan resulterat i sämre resultat för svenska grundskoleelever 

kunde jag inte tro innan denna studie genomfördes.  

 

Lärarna som deltog i studien var allmänt besvikna över sig egen insats när de gällde 

att individualisera undervisningen efter varje elev, men intervjuerna visade snarare 

på användandet av olika metoder så som ipads, mini whiteboards, gruppindeningar 

och varierad undervisning som tyder på att lärarna lyckas individanpassa 

undervisningen. Det finns alltid förbättringsområden men en slutsats är att lärare 

faktiskt lyckas med individanpassad undervisning, ibland utan att de själva är 

medvetna om det. Det finns en bred uppfattning om att olika inlärningsstilar spelar 

en stor roll i elevernas lärandeprocess och detta har visat sig vara ett väldigt 

intressant ämne och frågan om olika inlärningsstilar faktiskt existerar. Denna studie 

har visat att både ur lärarnas perspektiv och i den tidigare forskning som 

presenteras så läggs det otroligt stor vikt på varierad undervisning vilket också 

bevisats ha effekt.       
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För att forska vidare inom området föreslås forskning om huruvida matematikboken 

faktiskt bidrar till individanpassad undervisning som lärarna påstår i denna studie. 

Ett annat intressant område är hur individanpassad undervisning påverkar eleverna 

och forska vidare kring Skolverkets sammanställning där de visats sig att 

individualiseringen har haft en negativ inverkan på eleverna.    
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9 Bilaga 1  

 
Individanpassad undervisning inom matematiken  
 

Intervjufrågor: 
 

1. Vad innebär individanpassad undervisning för dig?  

2. Anser du det viktigt att individanpassa undervisningen inom matematiken? 

3. Är du medveten om vilka olika inlärningsstilar det finns i ditt klassrum? 

4. Vet du hur man upptäcker olika inlärningsstilar? 

5. Utgår du ifrån olika inlärningsstilar när du undervisar?  

6. Reflekterar du och när reflekterar du i så fall kring olika elevers förutsättningar och 

behov? 

7. Känner du att du har möjlighet att individanpassa matematikundervisningen? På 

vilket sätt?  

8. Känner du att det finns begränsningar som hindrar dig från att individanpassa 

matematikundervisningen? Vilka är de? 

9. Har du metoder för att genomföra en sådan typ av undervisning i matematiken? 

Kan du berätta om dem.   

10. Hur ofta individanpassas undervisningen?  

11. När sker planeringen av ett sådant arbetssätt?  
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10 Bilaga 2 

Information om studien 
 
Jag är lärarstudent som går termin 6 på grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

 
Studien handlar om individanpassad undervisning och kommer endast undersöka 

lärares perspektiv på begreppet. För att avgränsa mitt område har jag valt att endast 

intervjua verksamma matematiklärare i mellanstadiet. Syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur lärare uppfattar begreppet individanpassad 

undervisning och vilka möjligheter och/eller begränsningar de anser finns för att 

genomföra en sådan undervisningsform samt exempel på hur lärarna använder 

individualisering i praktiken.  

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua deltagaren och även spela 

in intervjun. Datainsamlingen kommer att ske under november respektive december 

månad. Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Data 

kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter 

att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Madeleine Michaëlsson, Universitetslektor i didaktik 

E-post: madeleine.michaelsson@edu.uu.se  

 

2015-11-25 

 

Nicole Hallangen, nicole.hallangen.5690@student.uu.se  
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Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om individanpassad undervisning inom ämnet 

matematik, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien 

utförs av Nicole Hallangen som går termin 6 på grundlärarprogrammet 4-6, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till mitt deltagande i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 

intervjuas och spelas in. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och 

att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min 

medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

 
 
…………………………………………… 
Deltagarens mailadress 
 
 
.................................................................... 
Ort och datum    
 
 
 ...............................................                ………………………………………. 
Underskrift deltagare   Namnförtydligande 
  
 


