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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka fyra grundskolelärares uppfattningar och 

förhållningssätt till individualiserad undervisning i matematik. Frågeställningarna har 

framställts ur mitt syfte och har för avsikt att ta reda på lärares uppfattningar om 

innebörden av individualiserad undervisning, lärares egna erfarenheter av individualiserad 

undervisning i matematikämnet samt de faktorer som påverkar utfallet av 

utbildningsprocessen.  Jag har genomfört en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer 

med fyra lärare i de tidiga skolåren. Materialet har sedan analyserats utifrån 

fenomenografin och ramfaktorteorin.   

     Resultatet visar på en differentierad syn bland lärarna på vad individualisering innebär 

vilket också blir tydligt i lärarnas sätt att använda individualisering i sin 

matematikundervisning. Av resultatet framkommer att lärarna förknippar individualisering, 

eller individualiserad undervisning, till elever som är i någon form av behov och då främst 

lågpresterade elever. Lärarna anser även att det är av betydelse att kartlägga elevernas 

kunskaper för att veta på vilket sätt de ska arbeta och individualisera efter elevens behov. 

De elever som inte anses vara i någon form av behov blir mer läroboksbundna och elever 

med behov får en anpassad undervisning i form av hastighetsindividualisering och 

nivåindividualisering. Lärarna uttrycker en önskan om att kunna individualisera 

undervisningen mer men att det finns faktorer som påverkar möjligheten till 

individualisering, var av den främsta faktorn är tidstillgången men även gruppstorleken.       

     Slutsatsen av denna studie är att uppfattningen om vad individualisering är står i relation 

till sättet att undervisa. Sättet att undervisa står i sin tur i relation till de förutsättningar som 

läraren har och de ramfaktorer hon och undervisningen omges av. Har läraren de 

förutsättningar som krävs för att kunna individualisera undervisningen så kan 

uppfattningen om vad individualisering är förändras och därmed sättet att undervisa.  

 

 

Nyckelord: individualisering, kvalitativ intervju, matematikundervisning, ramfaktorer, 

fenomenografi, ramfaktorteorin. 
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1. Inledning 
 

Anledningen till att jag valde att göra en studie inom matematikdidaktik är att jag flertalet 

gånger under min utbildning fått höra att matematik är ett komplext ämne att undervisa i.  

Matematikämnet är, enligt min erfarenhet och utifrån det jag har hört från kursledare under 

min utbildning, det ämne som många elever har svårigheter med. Självklart berör detta inte 

alla men en stor del. Matematiken, till skillnad från de humanitära skolämnena, är ett ämne 

som har givna tal med tillhörande lösningar för att få fram ett svar. Inom de humanitära 

ämnena finns det synonymer för olika ord och ämnet erbjuder ett vidgat tankesätt. I 

matematikämnet finns det inte alternativa svar utan varje tal har ett rätt svar. Strategierna 

kan dock variera och enligt min mening är det därför viktigt att varje elev finner den 

strategi som passar en bäst. Många gånger har jag dock erfarit att lärare har en tendens att 

enbart lära ut en strategi för att få eleverna att komma fram till det rätta svaret, oftast den 

strategi som ges som exempel i läroboken. Eleverna har inte getts möjlighet till att lära sig 

fler strategier. Att som lärare bidra med variationer i undervisningen samt erbjuda olika 

synvinklar och tankesätt är för mig att individualisera.  

     Idag förväntas läraren arbeta på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att nå upp till 

kunskapsmålen. Med detta i beräkning måste läraren ta hänsyn till varje elev och varje 

elevs behov. Eleverna besitter olika förkunskaper, behov och intressen och det är lärarens 

uppgift att känna till dessa och på bästa sätt arbeta utefter dessa. Med en stor klass blir 

behoven många och därmed svårare för läraren att kunna tillgodose alla. Läraren har helt 

klart en utmaning framför sig.  

     Med detta i åtanke är det för mig intressant att undersöka hur lärare idag uppfattar 

individualisering i matematikundervisningen samt hur de arbetar på ett individualiserat 

sätt. Vidare ämnar jag ta reda på ifall det finns faktorer som påverkar lärarnas sätt att 

individualisera. Eftersom studien kommer att bygga på lärares uppfattningar har jag valt att 

intervjua fyra verksamma lärare som arbetar som lärare i matematik i grundskolan. Jag 

hoppas att denna studie kan ge en bättre insikt i hur lärare kan arbete med 

individualisering. Jag hoppas bidra till den matematikdidaktiska forskningen.  
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2. Bakgrund 
 

Det framgår tydligt i den senaste läroplanen att individualiserad undervisning bör 

genomsyra skolundervisningen. Lärare har ett ansvar att ge förutsättningar till eleverna så 

att var och en kan nå de mål som förväntas av dem. Vidare nämns att lärarens uppdrag är 

att uppmuntra alla elever till att upptäcka sin egenart för att de ska kunna utvecklas i 

samhället och på så sätt ta ansvar för sitt eget handlande. För att eleverna ska kunna 

upptäcka sin egenart bör de ges möjlighet till en varierad undervisning där de kan hitta de 

metoder och arbetssätt som passar dem bäst för att utveckla sina kunskaper (Skolverket, 

2011, s.7-8).   

     Kritiska röster framhåller dock att matematikundervisningen visar brister i detta. I fråga 

om individualisering kritiserar Johan Lithner, professor i matematikdidaktik, en 

”utantillinlärning” som han menar har präglat den matematiska undervisningen under flera 

år. Eleverna förväntas kunna ett svar utan att egentligen förstå innebörden (Umeå 

universitet, 2013-09-03). Kritik har också framkommit från politiskt håll där före detta 

utbildningsminister, Jan Björklund, underströk att elevers låga prestationer och de ökade 

klassklyftorna inom matematikämnet beror på ett ökat intresse för enskilt arbete i skolorna. 

Klyftan ligger i elevernas bakgrund och personliga mognad. De elever som gynnas mest i 

enskilda arbetsmiljöer menar Björklund är de elever som kan ta ansvar för sitt eget lärande 

och som får stöd hemifrån. (DN, 2011).  

     Ett skäl att kritisera svensk matematik undervisning synliggörs i PISAS undersökningar 

som görs var tredje år. Svenkars resultat i matematik har på längre sikt sjunkit. De senaste 

resultaten från 2015 visar dock en förbättring men inte upp till den nivå som Sverige en 

gång har legat på år 2003. Utifrån en statistisk undersökning i matematik genomförd av 

PISA 2012 framkommer det att Sverige, i jämförelse med de 64 andra undersökta länderna, 

placerades på 38:e plats i rangordningen vad gäller elevers matematikkunskaper.  PISA:s 

undersökning från 2009, visar däremot att Sverige låg på 26:e plats. Detta indikerar tydligt 

att elevernas matematikkunskaper har försämrats. De svenska genomsnittliga resultaten i 

matematik gjorde att Sverige placerades under OECD- genomsnittet och var enligt 

undersökningen det land där elevers resultat hade försämrats mest bland OECD- länderna 

(OECD, PISA 2012, s. 19,52,57; OECD, PISA 2009, s. 135). Däremot visar det att svenska 

elevers resultat har förbättras enligt PISA:s undersökning 2015 jämfört med resultaten från 

2012. Jämför man dock detta resultat med resultaten från 2003 så ligger Sverige 

fortfarande på en låg nivå med -15 poäng (Skolverket, PISA 2015, s.26). Resultatet bör 

väcka det svenska intresset till att analysera varför resultaten ser ut som det gör. 
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I takt med läroplaner som förnyats och fortbildningar som genomförts kontinuerligt menar 

Malmer (2002) att matematikundervisningen borde genomgått en större förändring. De 

tankar och idéer som finns inom matematiken idag är inte nya. Förespråkare betonade även 

under 1900-talet att symboliska tecken skulle introduceras efter att elever fått en 

förförståelse av vad matematiken verkligen handlar om och innebär (Malmer, 2002, 16- 

18). De förändringar som har genomförts, enligt Malmer, är att olika moment har 

förflyttats och att innehållet har uppmärksammats i en större utsträckning. Arbetsformerna 

har dock föreblivit detsamma (Malmer, 2002, s.5). 

     Vinterek skriver i sin avhandling (2006) att individualisering har funnits med i våra 

läroplaner sedan en lång tid tillbaka och som med tiden har ändrats, modifierats och 

anpassats efter den pedagogik som betonats. Redan i 1919 års undervisningsplan för 

folkskolan låg utgångspunkten i undervisningen hos eleven. Där nämns inte specifikt ordet 

individualisering utan meningar som uttrycker att undervisningen ska anpassas efter eleven 

och dennes förmåga. (Vinterek, 2006, s.26). Detta menar Vinterek är tecken på den 

pedagogik som då slog igenom, nämligen reformpedagogiken, också känt som 

barnpedagogik. Detta ledde fram till 1955 års undervisningsplansplan som visar tydliga 

individorienterade mål enligt Vinterek och där definitionen av individualiserad 

undervisning tydligt framhävdes men av samhälleliga intressen. (Ibid, 2006, s.26 -27).  När 

den första läroplanen, Lgr 62, sedan slog igenom i syfte att bilda gemensamma kurser och 

en obligatorisk nioårig grundskola, stod individualisering som en egen underrubrik till ett 

avsnitt som berörde undervisning och arbetsformer (Ibid, 2006, s.27). Här betonades 

skolans och lärarens ansvar i att hjälpa eleven i dennes utveckling. Termer som elevernas 

läggning, intressen och förmågor kom att omnämnas. Eleverna skulle arbeta med ett 

specifikt innehåll i samma studieområde anpassat efter omfattning, takt, svårighetsgrad och 

stöd från läraren. För att väcka elevernas intressen låg detta i lärarnas ansvarsområde och 

därvid i att stimulera, aktivera och motivera varje elev utifrån detta (Vinterek, 2006, s.28-

29). Lgr 69, som kom sju år senare och betonade en differentiering som innebar att elever 

skulle grupperas utefter elevernas kunskapsnivå. Eleverna förväntades arbeta individuellt 

och istället för att det var innehållet som skulle anpassas till eleven så var det eleven som 

skulle anpassa sig till innehållet (Lgr 69, s 56). 11 år senare kom Lgr 80 som har ett 

grundinnehåll som är lika för alla elever men där intresset ligger i elevernas förutsättningar 

och intressen, och då mer specifikt, enligt Vinterek, kollektiva intressen. Även de 

metodiska aspekterna är mindre i Lgr80 jämfört med de tidigare läroplanerna. I Lpo 94 har 

en ansvarsförskjutning gjorts från läraren till eleven. Termen individualisering nämns inte 

längre utan istället har en betoning gjorts på att undervisningen ska anpassas utefter den 
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enskilde eleven. Den metodikdel som skulle beskriva hur läraren skulle gå till väga för att 

anpassa undervisningen individuellt finns inte länge med (Ibid, s. 30-37).  Dagens läroplan, 

Lgr 11, betonar en likvärdig undervisning som ska utgå från varje enskild elevs behov och 

förutsättningar. Högre krav ställs på läraren då hon ska förväntas bidra till att elevernas 

förmågor utvecklas mot den proximala utvecklingszonen. Detta påvisar på att med dagens 

styrdokument får lärarens kompetens en större betydelse då också högre krav ställs på 

eleverna (Skolverket, 2011, s. 8). Löwing (2006) betonar vikten av att läraren innehar 

kompetens av hög kvalité för att på bästa sätt arbeta utifrån elevernas behov.  Samtidigt 

måste de följa de mål och riktlinjer som styrdokumenten anger och använda de resurser 

som finns tillgängliga.  

     Det som Vinterek hävdar är att läroplanerna på senare tid inte fördjupar sig i hur 

undervisningen ska anpassas på ett individuellt sätt, utan snarare att undervisningen enbart 

ska anpassas. Vinterek betonar, i jämförandet av dessa läroplaner, att det har skett en 

förändring i hur undervisningen ska bedrivas och vad som ska betonas i undervisningen 

från de första läroplanerna fram till idag. Vinterek menar att de förändringar som har skett 

har bidragit till att nya kunskapssyner har bildats med åren och att dessa förändringar har 

bidragit till att ansvaret för undervisningen och undervisningsresultaten har varit olika 

(Ibid, 2006, s.36). Av detta kan tolkas att lärare då kan ha olika sätt att se på 

individualisering då den uttryckts i läroplanerna på olika sätt genom åren samt hur målen 

ska uppnås. Löwing betonar att undervisningens innehåll ska anpassas utefter elevernas 

kunskapsförmåga, behov och förutsättningar (Löwing, 2006, s.188). Vinterek ifrågasätter 

dock vad behoven syftar till. Hon menar att det finns olika behov att ha i åtanke. Det kan 

röra sig om behov av kunskap, uppmuntran och motivation, bekräftelse men även 

kognitiva, fysiologiska och känslomässiga behov (Vinterek, 2006, s.41). Behoven kan även 

se olika ut på gruppnivå samt på individnivå. Behoven i grupp, menar hon, 

överensstämmer inte alltid med de behov som finns hos eleverna individuellt. Även behov 

bland de enskilda eleverna kan hamna i konflikt med varandra. Vinterek menar att lärarens 

arbete blir mer utmanande och komplext när det finns olika behov i elevgruppen att 

tillfredsställa. Att individualisera undervisningen utefter elevernas behov och 

förutsättningar blir därmed en utmaning för läraren, inte minst då det kan tolkas på olika 

sätt (Ibid, 2006, s.41). Det är detta som ligger till grund för mitt arbete varför jag valt att 

undersöka olika lärares uppfattningar om individualiserad undervisning i matematik. 
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3. Litteraturöversikt  

 

I denna del kommer tidigare forskning om individualisering, som är relevant för denna 

studie, tas upp. Följaktligen kommer studiens teoretiska perspektiv att presenteras. 

3.1 Tidigare forskning 

 

Lättast att förklara individualiserad undervisning är genom att förklara dess motsatts. 

Vinterek förklarar motsatsen till individualiserad undervisning som en undervisning som 

utgår ifrån ett kollektivt perspektiv där det gemensamma betonas och där mål är anpassade 

utefter en grupp individer snarare än till en enskild individ (Vinterek, 2006, s.25). Vad 

gäller individualiserad undervisning, nämner Vinterek, att det finns olika typer av 

individualisering. Beroende på vilka behov hos den enskilde eleven som behöver 

tillfredställas kommer därför innehållet och/eller arbetsmetoden anpassas efter detta (Ibid, 

2006, s.44). Dessa behov, menar Vinterek, kan vara väldigt olika.  Det kan bland annat 

innebära behov som främjar den enskilde elevens kunskapsutveckling, men det kan också 

handla om att eleven är i form av behov där undervisningen måste anpassas utefter eleven. 

Behoven hos eleven kan då vara att undervisningen behöver vara mer stimulerande för att 

eleven ska kunna orka mer eller kognitiva och fysiologiska behov hos eleven. (Ibid, 2006, 

s.42-43).  

     I en studie av Pettersson (2011) framkommer att elever, när det kommer till behov, inte 

utmanats i den utsträckning som de skulle behöva (Pettersson, 2011, s.43) Även Löwing 

instämmer med detta. Hon menar att elever i behov av utmaningar har hamnat i skymundan 

för elever i behov av stöd. Med andra ord har mer prioriteringar gjorts för elever som på 

något sätt är i behov av stöd. Elever i behov av utmaningar har fått uppleva en improduktiv 

överinlärning. Med andra ord har de fått räkna fler uppgifter av samma karaktär vilket gör 

att de inte kan utvecklas utefter sin förmåga då nya kunskapsmål inte har erbjudits. Löwing 

menar att läraren bör ha varje elevs behov, förkunskaper, intressen och kunskapsnivå i 

åtanke vid planerandet av undervisningens innehåll (Löwing, 2004, s.251, s.41). 

     Eftersom behoven är olika, menar Vinterek, att det finns olika sätt att individualisera på 

(Vinterek, 2006, 42-43). Olika typer av individualisering nämns även i Ylva Ståhles artikel 

rörande elevroller vid individualisering (Ståhle, 2007). Vinterek nämner 

intresseindividualisering, innehållsindividualisering, omfångsindividualisering, 

nivåindividualisering, metodindividualisering, hastighetsindividualisering, 

miljöindividualisering, materialindividualisering och värderingsindividualisering. Ståhle 

nämner dock vilka individualiseringstyper som eleverna har inflytande över i hennes 
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artikel och där hon valt att kalla miljöindividualisering för platsindividualisering (Vinterek, 

2006, s.44; Ståhle, 2007, s.26-27). Intresseindividualisering beskriver Vinterek som en 

individualisering där uppgifter anpassas utefter den enskilde elevens speciella anlag och 

intressen. Denna individualiseringstyp kan också liknas till innehållsindividualisering som 

bygger på samma princip. Vinterek nämner sedan att innehållsindividualiseringen vidare 

kan delas upp i omfångsindividualisering som talar om en uppgifts omfång, det vill säga 

hur mycket en elev exempelvis ska arbeta med en uppgift och hur stor denna uppgift ska 

vara samt en nivåindividualisering som lägger uppgifter/arbetsmetoder på den nivå som är 

bäst lämpad för eleven beroende på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig (Vinterek, 

2006, s.44-46). Metodindividualisering är en fjärde typ utav dessa. Den utgår ifrån hur 

uppgifterna eller arbetsmetoden ska se ut för eleven och som Vinterek nämner innehåller 

en hur-aspekt. Denna individualiseringstyp kan sedan knytas till materialindividualisering. 

Denna individualiseringstyp talar om vilket material som ska användas. Ska eleven 

exempelvis använda miniräknare, laborativa material, lathundar etcetera (Ibid, 2006, s.46). 

Vidare nämns hastighetsindividualisering där undervisningen och uppgifter anpassas 

utefter vilken takt eleven arbetar i. Miljöindividualisering beskriver i vilken miljö eleven 

ska arbeta i, det vill säga var i lokalen som eleven ska arbeta. Ska eleven sitta i ett mindre 

grupprum eller behöver eleven sitta nära läraren för att arbeta så bra som möjligt. 

Individualisering kan också te sig i form av att eleven själv får bedöma sin egen prestation 

och välja hur framtida individuella mål ska se ut och hur arbetet på längre sikt ska se ut. 

Denna individualiseringstyp går under beteckningen värderingsindividualisering (Ibid, 

2006, s.45). Ståhle nämner även arbetsformsindividualisering som en av 

individualiseringstyperna i sin artikel som kan ses utifrån om eleven vill arbeta individuellt 

eller i grupp (Ståhle, 2007, s.27).  

     Individualisering har kommit att bli en del av undervisningen i våra skolor idag. Den 

uttrycker sig i form av eget arbete där eleven arbetar i sin egen takt. Fokus läggs mer på 

arbete med läroböcker, och kommunikationen mellan lärare och elever blir därmed mindre. 

Vinterek menar att den vanligaste formen av individualisering i dagens skola är 

ansvarsindividualisering. Detta blir tydligt i det ansvar som elever har över hur mycket 

arbete som ska göras under lektionerna. (Vinterek, 2006, s. 74; Skolverket, 2004, s. 53, 

114). Denna typ av individualisering kopplar Löwing ihop med hastighetsindividualisering 

då eleverna under eget ansvar antingen kan utnyttja tiden väl eller så kan det gå långsamt 

och eleven kan stanna av i sin läroprocess. Löwing problematiserar denna typ av 

individualisering och menar att eleverna inte erbjuds någon fördjupning genom att arbeta 

på detta sätt. Eleverna arbetar med samma uppgifter utifrån sin egen takt och alla blir 
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färdiga vid olika tidpunkter. Löwing menar fortsättningvis att detta arbetssätt snarare ökar 

klyftorna mellan eleverna då de starka eleverna alltid kommer att ligga ett steg före de 

svaga eleverna (Löwing, 2004, s. 104,187, 243, 265). 

     Lindström & Pennlert (2009) menar att det finns ramfaktorer som påverkar de 

didaktiska val en lärare gör för sin undervisning. Exempel så sådana faktorer är tid, 

personal, gruppsammansättning, lokaler, ekonomiska resurser, skolorganisation, 

betygssystem, närsamhälle, kulturer och föräldrar (Lindström & Pennlert, 2009, s.43-47). 

En lärare som saknar didaktisk-, social- och ämneskompetens saknar också förmågan att 

individanpassa sin undervisning. Denna brist på kompetens hos läraren räknas också som 

en ramfaktor. Hur läraren förhåller sig till läroböcker ses enligt Löwing som ytterligare en 

ramfaktor. Hon menar att eleverna på så sätt, oavsett vilken nivå de ligger på, förväntas 

arbeta med ett specifikt innehåll som redan är bestämt av läraren. Problemet med denna 

ramfaktor är dock inte läromedlet i sig utan hur läraren förhåller sig till läromedlet 

(Löwing, 2014, s.92,243,251). 

     Ståhle bygger sin artikel på en undersökning i hur elever i en specifik skola arbetar 

självständigt. I jämförelse med en traditionell undervisning menar Ståhle att elevernas roll i 

en individualiserad undervisning blir mer annorlunda. Här förväntas eleverna ta mer 

ansvar, och styr både över sig själva och sitt arbete, på ett mer underlättande sätt utifrån 

individuella arbetsformer. Dessa individuella arbetsformer kännetecknas enligt Ståhle av 

självständigt arbete, eget ansvar och egna initiativ. Genom att låta eleven styra över sitt 

eget arbete och låta dem få instruktioner, uppgifter, texter och redskap utifrån deras egna 

behov ges eleven möjlighet till att utifrån ett eget arbete lära sig individuellt (Ståhle, 2007, 

s.27).  

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

 

3.2.1 Fenomenografiskt perspektiv  
  

En av de teoretiska utgångspunkter som den här studien inspirerats ifrån är det 

fenomenografiska perspektivet. Den fenomenografiska forskningsinriktningen bygger 

enligt Kroksmark (2007) på företeelser som har olika innebörd för olika människor och där 

det uppfattade innehållet är det centrala (Kroksmark, 2007,s.4-5). Marton och Booth 

(2000) nämner att för att vi ska kunna förstå världen och andra människors hanterande av 

problem och situationer så måste vi ha kunskaper om hur människor hanterar problem och 

situationer.  



 12 

     Vi uppträder i världen utefter det sätt vi förstår den. Utgångspunkten för 

forskningsinriktningen är att erfara någonting, och där uppfattandet och innehållet därför är 

utgångspunkten. Forskningsinriktningen beskriver fenomen i världen utifrån hur andra 

betraktar den samt ger möjlighet till beskriva och skildra variationer inom den, inte minst i 

ett pedagogiskt sammanhang. Detta nämner Marton som ”The anatomy of awareness as 

seen from an educational point of view” (Marton & Booth, 2000, s.146). Att erfara 

någonting är att se det som erfars som ”någonting”. Det vill säga att urskilja något specifikt 

och koppla det till ett sammanhang. Fenomenografin identifierar, formulerar och hanterar 

specifika forskningfrågor och är enligt Marton en specialisering som uppmärksammar 

frågor som i en pedagogisk miljö möjliggör lärande och förståelse (Ibid 2000, s.147).   

    Individualisering står i den här studien som det betraktade fenomenet. Fenomenografin 

ska syfta till att finna och urskilja lärares uppfattningar om individualisering. Beroende på 

vilken relation läraren har till individualisering avgörs också hennes uppfattning kring detta 

samt hur hon väljer att undervisa. 

 

3.2.2 Ramfaktorteorin 

 

Ramfaktorteorin syftar till att förklara sambandet mellan undervisningens ramar och dess 

resultat. Dessa ramar är undervisningens innehåll och tid samt elevers beteenden, 

kunskapsnivå och prestationsnivå (Löwing, 2004, s.52-53). Dahlöf menar att begreppet 

ram kan tolkas med att det är faktorer som den som undervisar eller det som undervisas 

inte kan styra över, men som ändå kan ge en inverkan på undervisningsprocessen 

(Lundgren, 1989, s.233). I sin avhandling nämner Lundgren tre ramfaktorer varav den ena 

kopplas till styrdokumentet och står för de uppställda kunskapsmålen och kursplanerna. En 

annan ramfaktor innefattar lektionsinnehållet och i vilken ordning de olika ämnesområdena 

ska läras ut vilket går i hand med den tid, som är den tredje ramfaktorn, som eleverna 

behöver ha för att ta till sig detta innehåll (Broady, 1999, s.113). Denna teori används för 

att kunna belysa studiens resultat och analys.  
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4. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares, i de tidigare skolåren, uppfattningar om 

individualisering i matematikämnet och hur de anser att de i praktiken tillämpar det. Det 

frågeställningar arbetet fokuserar på är därför följande: 

Vilka uppfattningar har lärare om vad individualiserad undervisning i matematik är?  

Hur uppfattar lärarna att de arbetar för att uppnå individualisering i matematik? 

Vilka ramfaktorer uppfattar lärarna påverkar sitt val av individualiserad undervisning? 

5. Metod 
 

I denna del kommer jag diskutera studiens metod där jag beskriver vilken metod som 

använts vid insamling av data som denna studie utgår ifrån, urval, hur genomförandet av 

metoden gick till, databearbetningen som gjorts och den analysmetod som används, de 

etiska aspekter som går att koppla till studien och  de etiska överväganden som gjorts samt  

en reflektion över metoden.  

5.1 Datainsamlingsmetod  

 

Eftersom denna studie är en respondentundersökning, som bygger på lärares respons på 

vad individualisering i matematik är samt på vilket sätt de väljer att individualisera sin 

matematik undervisning och vilka faktorer som de anser påverkar deras sätt att 

individualisera, har jag valt en kvalitativ intervju som metod då jag anser att den metoden 

lämpar sig bäst för att besvara dessa frågeställningar (Esaiasson m.fl., 2012, s.228). Enligt 

Esaiasson m.fl. (2012) kan en intervju vara en fördelaktig metod utifall ens studie bygger 

på beskrivningar som människor själva har av sin livsvärld (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2012, s. 253). Vid utförandet av intervjun utgick jag ifrån en 

halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna var uppdelade under huvudteman 

och underteman som valdes till koppling med mitt syfte och mina frågeställningar. Kvale 

(2009) menar att en halvstrukturerad intervju kan ändra utfallet av frågornas form och 

ordningsföljd. Detta möjliggör att det blir lättare att följa upp svaren och anpassa frågorna 

utefter den respons som den intervjuade ger (Kvale, 2009, s.139-140). Frågorna i 

intervjuguiden är utformade på det sättet att de ger en kombination av öppna och fasta svar 

(Ibid, 2012 s. 264-267). Denna typ av intervju erbjuder en öppenhet och flexibilitet och är 

den typ av intervju som Trost (2011) och Esaiasson (2012) uppmuntrar att använda. 
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     I min intervjuguide har jag delat intervjun i huvudteman, i det här fallet fyra, vilket 

Esaiasson m.fl. menar kan vara till ens fördel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s.264). Dessa teman är: lärarens bakgrund, individualisering, 

individualiserad matematik undervisning och ramfaktorer. I det första huvudtemat har jag 

valt att ställa frågor som direkt fokuserar på intervjurespondenten och då frågor som har 

med hennes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet att göra. Jag anser att dessa frågor 

är av betydelse då de ger en förkunskap om vilken person det är jag har framför mig samt 

vilka grunder intervjurespondetens uppfattningar och tillämpningar är byggda på.    

     Genom att välja ett tema som startar med lärarens bakgrund kan det ge möjlighet till den 

intervjuade läraren att känna sig mer bekväm och avslappnad då frågorna ligger nära 

läraren. Detta skulle också kunna bygga på det som Esaiasson m.fl. kallar för 

uppvärmningsfrågor eller inledningsfrågor (Ibid, 2012, s.265).  De övriga tre huvudtemana 

behandlar mina frågeställningar. Det andra huvudtemat kan direkt kopplas till min första 

frågeställning. Det vill säga vilka uppfattningar lärare har om individualiserad 

undervisning. Det handlar om lärarens sett att se på individualisering, vad det innebär och 

vilken betydelse den har i undervisningen. Tema tre kopplar jag till min andra 

frågeställning som jag valt med avsikt att få en förståelse av hur den intervjuade arbetar i 

sin helhet. Detta ger den intervjuade möjlighet att själv beskriva sin verksamhet och hur 

läraren faktiskt arbetar på ett individualiserat sätt och hur hon motiverar sina arbetsval. 

Detta leder vidare till mitt fjärde tema, med utgångspunkt i min sista frågeställning, som 

berör ramfaktorers inverkan på individualisering i matematikundervisningen och hur 

läraren upplever detta. Detta tema avser begränsningar och möjligheter som kan påverka 

lärarens sätt att arbeta och individualisera. Det vill säga faktorer som både kan underlätta 

och försvåra lärarens arbete.  

 

5.2 Urval  

 

Jag har utifrån syftet med denna studie valt att intervjua fyra verksamma grundskolelärare. 

Kvale (2009) menar att det inte behövs många intervjurespondenter om syftet med studien 

är att ta reda på ett liten grupps uppfattningar om omvärlden (Kvale, 2009, s.129). Trost 

(2011) förespråkar att använda färre genomförda intervjuer, än fler intervjuer som inte 

håller samma mått. Materialet blir mer hanterligt och det blir lättare att se detaljer och 

urskilja olikheter ju färre intervjuer det är (Trost,2011,s.144). 

     Esaiasson m.fl. (2012) menar att kvalitén i en intervju ligger i intervjurespondenternas 
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tankekategorier som de förmedlar och inte i intervjurespondenten i sig. Därför är 

intervjurespondenter ersättbara med andra intervjurespondenter vars meriter stämmer 

överens med urvalskriterierna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.262). 

Urvalet av intervjurespondenter styrs av lämplighetssamplingen. Med denna 

lämplighetssampling väljs ett visst antal intervjurespondenter ut som lever upp till 

inklusionskriterierna (DePoy & Gitlin, 1999, s. 214, 215). De inklusionskriterier jag har 

använt mig av är att respondenterna i min studie är verksamma grundskolelärare från olika 

skolor inom Uppsala kommun som alla undervisar i matematik.  

     Intervjun tog cirka en halvtimme och spelades in via en smartphone. Detta gjorde att jag 

lätt kunde koncentrera mig på läraren och hennes svar och på de frågor som skulle frågas. 

Fördelen med att intervjun var inspelad är också att jag har möjlighet till att lyssna på 

intervjun fler gånger och uppmärksamma sådant som jag kanske inte tänkte på vid 

intervjuns gång. 

 

5.3 Genomförande  

 
Det första steget som gjordes var att kontakta lärarna via mejl. I mejlet gavs en kort 

presentation av mig själv, vad studien skulle komma att handla om samt de etiska aspekter 

som studien vilar på (se bilaga 1) (Esaiasson m.fl., 2009, s. 267). Jag ville inte ge en 

utförlig beskrivning av min studie i informationen som skickades i mejlet mer än att jag 

informerade om att studien skulle handla om individualisering i matematik. Esaiasson m.fl. 

(2009) betonar att inga begrepp ska nämnas i den information som skickas ut för att 

förhindra att resultatet ska påverkas i någon riktning. Det är lärarnas egna tankar och 

åsikter som står i fokus i denna studie (Esaiasson m.fl., 2009,s. 299; Trost, 2010, s. 125).  

     När lärarna hade accepterat min förfrågan om att bli intervjuade bestämdes både datum 

och tid för detta. Lärarna fick själva välja vart intervjuerna skulle genomföras. I det här 

fallet skedde intervjuerna på lärarnas arbetsplatser, tyst och lugnt i deras klassrum 

(Esaiasson m.fl. 2009, s.144). Intervjuerna startade med att jag kort presenterade mig själv 

som följdes av att kortfattat beskriva studiens syfte samt de huvudteman och 

frågeställningar som studien bygger på. Jag tog även upp etiska aspekter och de rättigheter 

som de intervjuade har. (Kvale, 2009, s.144). Därefter ställdes en fråga till lärarna rörande 

deras medgivande till ljudinspelning vilket de alla godkände. Detta gjorde att jag lätt kunde 

koncentrera mig på läraren och hennes svar och på de frågor som skulle frågas. Fördelen 

med att intervjun var inspelad var också att jag hade möjlighet till att lyssna på intervjun 

fler gånger och uppmärksamma sådant som jag kanske inte tänkte på vid intervjuns gång 
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(Ibid, 2009, s.194-195).  

     Under intervjuerna förhöll jag mig objektiv och opartisk. Jag ställde inga frågor som 

bidrog till framstyrda resultat hos de intervjuade. Viktigt var att få fram de intervjuades 

svar och åsikter (Esaiasson m.fl., 2011, s. 259). Dock var jag tvungen att ibland repetera de 

intervjuades svar för att se om jag uppfattat deras svar korrekt. Intervjuarna tog cirka 45-50 

minuter vardera. Efter varje intervju skrev jag ned egna tankar kring de svar jag fått och 

genomförde transkriberingen samma dag (Trost, 2010, s.76).  

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Samtliga fyra genomförda intervjuer spelades in. Ljudinspelningen kom till stor nytta 

eftersom jag kunde koncentrera mig på informanternas svar och slapp anteckna under 

samtalets gång. Detta gav möjlighet till att lyssna på intervjuerna flera gånger för att se om 

jag hade missat något, samt urskilja lärarnas betoning och röstlägen (Kvale, 2009, s. 194-

195). Efter transkriberingen skrev jag ihop en sammanfattning av lärarnas svar och sedan 

försökte jag koppla ihop gemensamma svar till olika teman. Studiens resultat och analys 

knöts sedan samman med den tidigare forskningen för att försöka framföra likheter och 

skillnader mellan dem. I analysen diskuterades frågeställningarna med koppling till det 

resultat som framkom i den föreliggande studien. Den analysmetod som använts i denna 

studie är att jag kopplat samman resultat och analys där tolkningen ligger i beskrivandet av 

resultaten. Detta är något som rekommenderas för kvalitativa forskningsstudier. Genom 

denna analysmetod görs en konkret analys utifrån det resultat som studien visar. Den 

fenomenografiska ansatsen ger inspiration till detta då Marton och Booth (2000) menar att 

erfara någonting är att se det som erfars som” någonting”. Det vill säga att urskilja något 

specifikt och koppla det till ett sammanhang (Marton &Booth, 2000, s.146). Det skulle 

också kunna gå att säga att kategorisering också använts som analysmetod då resultatet har 

kopplats till olika teman som jag ansett vara lämpliga utifrån de likheter och skillnader som 

framkommit i datainsamlingen. Denna typ av metod är något som den fenomenografiska 

ansatsen förespråkar (Esaiasson, Giljam, Osearsson & Wängnerud, 2012, s.271; 

Kroksamark, 2007, s.13).  

 

5.5 Etiska aspekter och etiska överväganden 

 

Då den metod som min studie bygger på är intervju är det viktigt att betona vilka etiska 

aspekter som kan kopplas till denna.  En aspekt som jag utgått ifrån är framför allt 
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individskyddskravet som betonar individens skydd mot kränkning, förödmjukelse och 

fysisk skada. De intervjuade ska därmed känna sig bekväma i intervjun och att dem inte 

kommer till skada varken fysiskt eller psykiskt. Därför fick lärarna själva bestämma plats 

och tid utefter deras förutsättningar, och gavs möjlighet till att sitta i lugn och ro. Därmed 

inledde jag samtliga intervjuer med uppvärmningsfrågor, så kallade personuppgiftsfrågor 

som bidrog till en god kontakt och en lugn och god stämning (Vetenskapsrådet, 1990; 

Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.265).  

     Innan intervjun sattes igång informerade jag de intervjuade om sådant som de bör känna 

till innan intervjun skulle sätta igång vilket ingår i informationskravet. De intervjuade fick 

kortfattat veta vad min studie handlar om, vad den syftar till, inom vilken ram min studie 

ingår i och vilka villkor de intervjuade själva har gentemot min intervju. Jag tydliggjorde 

också för dem att de kunde avbryta intervjun närhelst de kände för det och påminde att 

intervjun var frivillig och inte något absolut och påtryckande. (Vetenskapsrådet, 1990).  

Detta kopplar jag till samtyckeskravet som också betonar att de intervjuade själv får välja 

om de vill svara på frågorna eller inte, vilka frågor de vill svara på och hur länge de vill 

medverka i intervjun (Ibid, 1990). Samtliga lärare svarade på alla frågorna och påvisade 

ingen obekvämhet gentemot att svara på frågorna.  

     I en diskussion med de intervjuade kom det fram att lärarna ville att jag skulle erbjuda 

konfidentialitet, vilket också ska vara helt frivilligt för de intervjuade, och som jag själv 

inte anser har någon betydelse för min studie. Detta är något som tas upp i 

konfidentialitetskravet som understryker att information som kommer fram i intervjun inte 

delas till obehöriga, vilket är något som jag respekterat och har tagit hänsyn till i min studie 

(Ibid, 1990). 

 

5.6 Reflektion över metoden 

 

Denna studie har sin grund i den fenomenografiska ansatsen där studieobjektets 

uppfattningar står i fokus. Kroksmark (2007) menar att hur människor uttrycker sig står i 

relation till hennes uppfattningar (Kroksmark, 2007, s.29). Således anser jag att mitt val av 

metod lämpar sig för studiens syfte och frågeställningar. En god validitet enligt Kvale 

(2009) innebär att forskaren väljer den metod och data som är relevant för studien samt att 

detta sammanställs på sådant sätt att det är trovärdigt (Kvale, 2009, s.264). 

      Jag hade som avsikt att lärarna skulle känna sig bekväma i att prata om det som stod 

inom ramen för min intervjuguide. Genom väl utvalda följdfrågor från mig kunde 

respondenterna föra större och djupare resonemang (Esaiasson m.fl., 2009, s. 236). 
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Respondenternas genomtänkta svar kunde sedan granskas och analyseras. Då de 

intervjuade var helt främmande för mig kunde jag upprätthålla en vetenskaplig distans 

genom att vara öppen och inte bedöma eller värdera deras utsagor. Den vetenskapliga 

distansen blir också mer trovärdig då jag anser att intervjuguiden även fungerade bra som 

stöd under intervjuerna vilket på så sett tillförde att jag kunde hålla mig till en röd tråd 

(Esaiasson m.fl., 2011, s. 259).  

     Kvale (2009) menar att ens studies validitet är förhållandesvis hög när resultatet av 

studien mäter de ställda forskningsfrågorna, vilket mina resultat till stor grad påvisar 

(Kvale, 2009, s.164).  Resultatet till den föreliggande studien besvarar mina 

forskningsfrågor då syftet med denna studie var att ta reda på vad individualisering i 

matematik innebär för de intervjuade lärarna, och inte vad de generellt tänker om 

individualisering.  

     Jag har självklart ingen garanti på att svaren som respondenterna gav var uppriktiga, 

men chansen är ganska stor att de var det. Innan intervjuerna sattes igång var jag noga med 

att informera om de krav som vetenskapsrådet förespråkar i hopp om att lärarna på så sätt 

kunde känna sig mer trygga och svara mer uppriktigt. 

     Reliabiliteten förs samman med den framliggande studiens resultat, dess struktur och 

trovärdighet vilket tillför att val av metod och genomförande bör ifrågasättas. Interaktionen 

mellan intervjuaren och respondenten samt människan i sig är inte statisk. Då alla 

människor är olika och inte delar samma tankemönster. Med detta i åtanke kräver en 

studies reliabilitet eftertanke och reflektion (Kvale, 2009, s. 263). Resultatet framkommer 

av fyra lärares uppfattningar och erfarenheter som lyftes upp under intervjuerna. Kvale 

(2009) menar att uppfattningar och erfarenheter inte ser likadana ut människor emellan.     

     Skulle jag eller någon annan forskare föra exakt samma studie igen så är det inte säkert 

att samma resultat skulle framkomma (Ibid, 2009, s.263). Reliabiliteten i min studie kan 

vidare höjas då lärarna i min studie arbetade på olika skolor. Risken är därför ganska liten 

att de känner varandra samt har haft en inverkan på varandra. Transkriberingen av 

intervjuerna tar tid vilket kan vara en av anledningarna till att jag valde färre respondenter. 

En alternativ metod till den studie hade kunnat varit enkät. Dock hade jag då inte haft 

möjlighet till att ställa frågor eller att få förtydligande svar.  
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6. Individualisering i det matematiska klassrummet – 

Resultat och analys 
 

I denna del kommer resultaten från denna studie presenteras och analyseras. Kapitlet inleds 

med en kortfattad presentation av lärarna. Därefter redovisas och analyseras resultaten 

utifrån teman jag ansett vara lämpliga. Dessa teman har valts utifrån likheter och skillnader 

i datainsamlingen.  Resultat och analys har kopplats samman och tolkningen ligger i 

beskrivandet av resultaten. En konkret analys har gjorts utifrån det resultat som studien 

visat. Respondenterna i studien kommer omnämnas som L1, L2, L3 och L4. 

 

6.1 Lärarpresentation 

 
L1 är en utbildad lärare från förskoleklass till klass 3 i matematik och svenska samt 

engelska och SO. Hon har arbetat som lärare i 13 år och arbetar nu som lärare i klass 3 som 

hon har följt sedan de gick i klass 1. Skolan ligger i Uppsala kommun och är en kommunal 

skola som har två parallellklasser för varje årskurs upp till klass 6.  

     L2 har en lärarexamen för klass 1 till 7 med inriktning i svenska, SO och matematik. 

Hon har även behörighet i att undervisa i bild och musik för klass 1 till 7. L2 har varit 

verksam lärare i 18 år och arbetar nu som lärare i klass 5. Hennes nuvarande arbetsplats är 

en kommunal skola som ligger i Uppsala kommun med förskoleklass upp till klass 9.  

     L3 är utbildad förskolelärare men har läst vidare till lärare i svenska och matematik men 

även SO och NO för klass 1 till 6. Hon har varit verksam lärare i 7 år och arbetar nu som 

lärare för klass 2. Skolan ligger, precis som de andra intervjuade lärarna, i Uppsala 

kommun. Denna skola är en kommunal skola och har 2 parallellklasser inom varje årskurs 

från klass 1 till 6.  

     L4 har en lärarexamen för förskoleklass till klass 6 och har engelska som inriktning men 

är även behörig i svenska och matematik. Hon har arbetat som lärare i 5 år och arbetar idag 

som lärare för klass 1. Skolan är kommunal och ligger liksom de andra i Uppsala kommun. 

 

6.1.1. Grupporganisering 

  

Gruppstorleken och tillgång till resurs bland de verksamma lärarna varierar. L1 har 25 

elever och har helklasstimmar på alla hennes matematiklektioner och är den enda som har 

tillgång till en resurs bland de intervjuade lärarna. Däremot har L2 halvklasstimmar på alla 

hennes matematiklektioner med 14 elever åt gången. L3 har 22 elever och har 
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helklasstimmar på alla hennes lektioner. Det som skiljer henne från L1 är att hon inte har 

någon resurs i klassen samt att hon inte har följt denna klass från start utan fick ta över 

denna klass när den förgående läraren gick på mammaledighet. L4 har 25 elever i sin klass 

och har 2 halvklasstimmar i veckan och 3 helklasstimmar. Även hon står utan resurs.  

 

 

6.2 Lärarens benämning av begreppet individualisering 

 

Lärarna delar samma tanke kring vad begreppet individualisering innebär. Samtliga utav 

dem menar att individualisering är att utgå ifrån varje elevs behov och kunskapsnivå vid 

planering av undervisningen. De menar att det är viktigt att anpassa material, läxor och 

uppgifter utifrån elevernas arbetstakt och kunskapsnivå samtidigt som det är lika viktigt att 

uppmuntra dem till att utmana sig själva.  

För att individualisering ska vara möjligt menar samtliga lärare att läraren måste ha god 

kännedom om elevernas förkunskaper. Lärarna anser att en kartläggning är nödvändig för 

att läraren ska ha ett grepp om elevernas kunskapsnivå och på så sätt kunna individualisera. 

Dessa kartläggningar menar dem görs vid terminsstart både på höstterminen och 

vårterminen. Två av lärarna lägger även till att de kontinuerligt kan göra en avstämning av 

elevernas kunskaper genom att det finns en diagnosdel i varje kapitel i läroboken som de 

använder. L3 menar att det blir ännu viktigare att göra ett test av elevernas förkunskaper 

när läraren tar emot en ny klass.  

 

    Den klassen jag har nu fick jag ta över av en annan lärare… så jag fick börja med att göra ett test      

    av elevernas förkunskaper med hjälp av Tummen upp kartläggningsbok i matematik för att ha en  

    blick i vart de befinner sig i matte och sen planera utefter det (L3). 

 

 

Läraren menar att varje elev och elevgrupp inte är den andra lik därför är det extra viktigt 

att göra en kartläggning i ett tidigt skede eftersom det gynnar elevernas kunskapsutveckling 

på sikt.  

 

     … ju tidgare man arbetar inom utvecklingszonen desto bättre (L3). 

 

Här framhävs betydelsen av att arbeta inom den proximala utvecklingszonen för att 

kunskapsutvecklingen ska vara fördelaktig. Lärarna som alla anser att det är viktigt att göra 

en kartläggning i ett tidigt skede menar att det även är gynnsamt att göra kontinuerliga 
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diagnoser för att förhindra elever att inte stanna av i utvecklingsprocessen. Av de 

intervjuade lärarna uttrycker en utav dem en problematik i att inte göra kartläggningstester. 

Hon menar att eleverna kan få så kallade kunskapsluckor som är svårupptäckta och som 

förhindrar eleverna att utvecklas framåt. Dessa kunskapsluckor kan sedan visa sig vid ett 

senare skede menar hon och då är det viktigt att göra en kartläggning för att ta fasta på vart 

problematiken ligger för att kunna ge rätt individanpassning och vägledning. 

 

    Allt kan gå jättebra. Eleverna räknar sida efter sida i matteboken och varje tal är rätt… men sen när  

    man pratar  med eleven upptäcker man att han eller hon inte alls förstår någonting. De kan få de här        

    kunskapsluckorna som man  pratar om. Grunden finns inte där och det är det som måste lagas (L2). 

 

 

Läraren vill därmed förmedla betydelsen av att tidigt göra en kartläggning av elevers 

förkunskaper, att erbjuda dem en stabil grund för att de på ett underlättande sätt ska kunna 

utvecklas vidare och på så sätt undvika möjliga kunskapsluckor som kan skapa problematik 

i ett senare skede.  

     Samtliga lärare förknippar olika kunskapsnivåer, grupperingar, med individualisering. 

Dessa elevgrupperingar utgår ifrån elever som är i någon form av behov. Det är 

högpresterande och lågpresterande elever som framför allt omnämns av informanterna. 

Högpresterande elever som är i behov av utmaning och svårare uppgifter samt 

lågpresterande elever som behöver extra hjälp och verktyg för att kunna nå kunskapsmålen. 

Lärarna beskriver att det i deras klasser finns olika nivåer gällande elevernas kunskaper. 

Vilket påvisar på en ojämn kunskapsfördelning i klassen. Lärarna menar att de känner ett 

visst ansvar och en irritation över detta.  

 

     Individualisering är ett ganska laddat ord. Jag menar att man ska ju få alla att nå målen …och  

     så ska man hjälpa dom här svagare eleverna som är i behov av stöd. Så då ska man hjälpa de  

     här som har det svårt och samtidigt ska jag hälpa dom här starka eleverna… men också ta hand  

     om de här eleverna som liksom ligger i mitten. Det kräver ju oerhört mycket från mig (L1).  

 

     Det gäller att ha med alla på tåget… annars får man försöka hitta lösningar för att kunna få med  

     alla … och det kan ta tid (L4). 

 

Lärarna förknippar därmed individualisering med att försöka tillfredsställa alla elevers 

behov samtidigt som det sätter en känsla hos läraren i form av ett ökat tryck, en press, för 

att kunna lyckas med detta.  

     Det blir tydligt att urskilja två innebörder på vad individualisering innebär utifrån 

lärarnas utsagor. Den första definitionen nämner betydelsen av arbeta utefter elevernas 

kunskapsnivå genom att först göra en kartläggning av elevernas kunskaper och ta hänsyn 
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till resultaten i den pedagogiska planeringen. I den andra definitionen blir elevernas behov 

omdiskuterade i en större bemärkelse. Vid individualisering behöver elevers behov 

tillvarartas. Högpresterande elever är i behov av utmaning och lågpresterande elever är i 

behov av stöd. Lärarna är eniga om att individualisering är en process som kräver mycket 

tid och arbete.  

 

6.3 Individualiserad undervisning i matematik 

 

I den här delen presenteras resultatet och analysen utifrån min andra frågeställning som 

innefattar lärarnas uppfattningar om hur de individualiserar sin undervisning.  

 

6.3.1 Arbetssätt  

 

De intervjuade lärarna startar sina lektioner med en genomgång som syftar i att repetera 

något från läroboken eller ta upp ett nytt arbetsområde. Lärarna upplever att det tar längre 

tid att gå igenom ett nytt mattematiskt område än att repetera något som eleverna redan är 

bekanta med. Fördelningen av lektionen och sättet av genomgång ser dock annorlunda ut 

mellan lärarna. L1 brukar alltid börja med en genomgång när matematiklektionen börjar. 

Hon menar att en repetition är ett sätt att stämma av elevernas kunskaper samtidigt som 

elever som finner matematik svårt har chans att se hur andra elever tänker och löser olika 

tal. L2 menar att det är vid genomgångar som hon kan använda laborativt material och vill 

gärna att eleverna är delaktiga.  

 

     Jag är mycket för det här… att man lär genom det kommunikativa. Att eleverna faktiskt lär av  

     varandra, att dom kan tillföra saker till varandra och samtidigt träna på att lyssna, vänta  

     och låta någon annan tala (L1).  

 

     Det står ju i läroplanen - eleverna ska redogöra för hur de tänker, analysera och faktiskt  

     samarbeta… då måste de få möjlighet att göra det (L2). 

 

Både L1 och L2 finner samspelet mellan lärare och elever som en viktig del i 

genomgången och där de båda menar att det är av betydelse att få prata matematik. L2 

brukar ha längre genomgångar med den ena halvklassgruppen, och med den andra 

halvkassgruppen brukar hon låta eleverna fördjupa sig mer genom att låta eleverna få 

arbeta med fördjupningsuppgifter inom det arbetsområde som klassen befinner sig på.  L3 

förhåller sig mer abstrakt och brukar ta upp givna tal från läroboken. Lösningarna som hon 



 23 

beskriver för eleverna är de som omnämns i läroboken. Hon menar att hon alltid utgår ifrån 

läroboken och sedan brukar använda konkreta laborativa material när hon märker att det är 

någon eller några elever som inte förstår. L4 utgår precis som L3 från läroboken vid 

genomgångar men brukar utgå ifrån de tal som hon vet eleverna har mest svårigheter med. 

Hon menar att hon under lektionens gång alltid brukar gå runt och stämma av med eleverna 

vart de ligger i läroboken och får då en uppfattning av vad som är svårt för de flesta. Detta 

använder hon sedan som underlag vid genomgångar. Hon framför även att det är av 

betydelse att låta eleverna veta syfte och mål i varje arbetsområde och hur de ska arbeta för 

att uppnå målet.  

     L1 brukar ha 10 minuter genomgång, därefter arbetar eleverna enskilt i sina 

arbetsböcker fram till den stoppsida som hon satt för lektionen. När de kommit fram till 

stoppsidan och det finns tid kvar kan de arbeta med så kallade fördjupningsböcker, ur 

samma serie som arbetsboken, eller arbeta med uppgifter med arbetsområden som de 

behöver träna mer på. Arbetsboken som de använder brukar börja med lättare 

grundläggande uppgifter som sedan avslutas med en diagnos. Utifrån hur de gick på 

diagnosen får elever som hade svårt, arbeta med de blå enklare sidorna och de elever som 

klarade av diagnosen får arbeta med mer utmanande uppgifter på röda sidor. Hon menar att 

det är i diagnosen som hon ser om eleverna förstått det som nämnts i boken och på 

genomgångar. Att eleven får välja riktning efter diagnosen menar hon är ett sett för eleven 

att analysera sina egna kunskaper och styra över sin egen inlärning. Nivån blir på så sätt 

individuell. L3 och L4 som båda uttrycker att de låter arbetsboken få styra nämner att de 

ibland låter elever får hoppa över tal om de upptäcker att eleverna redan har tillräckliga 

kunskaper inom det område som talen ingår i för att fortare komma framåt och befästa 

andra kunskaper. L2 individualiserar sin undervisning genom att låta högpresterande elever 

få fördjupningsuppgifter från ett annat arbetsmaterial, än den gemensamma 

matematikboken, medan de väntar in de andra eleverna.  

 

     Ibland går det riktigt fort för en del elever - plötsligt är dem färdiga med alla tal i kapitlet.  

     Då är det viktigt att stämma av och inte låt dem få vänta in de andra eleverna – utan de  

     får arbeta med liknande fördjupande uppgifter i en annan bok (L2). 

 

 

  

L3 betonar att det är av betydelse att låta eleverna få arbeta på sin egen nivå när det 

kommer till individualisering. Hon menar att förväntningarna på läraren idag är större än 

vad de någonsin varit. Läraren ska besitta tillräckliga kunskaper inom varje ämne, hon ska 

planera på gruppnivå men även på individnivå och ta varje elev i beräkning samt följa de 

mål och riktlinjer som står i kursplanen och hjälpa eleverna att uppnå dessa mål.  
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      Det är så mycket som förväntas av lärare idag. Det här ska man hinna med och det här ska 

      man hinna med – att det är lätt att gå fort fram och kanske inte nivåanpassa i den  

      utsträckning man önskar (L3). 

       

 

Samtliga lärare betonar vikten av att arbeta utefter elevernas kunskaper och behov genom 

att nivåanpassa och hastighetsanpassa undervisningen. Det är tydligt att det enskilda arbetet 

är det som lärarna uppfattar individualiserad undervisning står för. De anser att laborativt 

material är ett bra stöd i undervisningen och ett hjälpmedel för att öka elevernas förståelse. 

Dock varieras användingen utav detta. Två av lärarna menar att förutom enskilt arbete är 

det av betydelse att låta eleverna få prata matematik under lektionerna och lära av varandra 

som en del av den individuella utvecklingsprocessen. En del elever gynnas i sitt lärande av 

att få redogöra sina kunskaper likaså av att ta del av andras kunskaper. Ett meningsfullt 

utbyte av kunskaper. De andra två lärarna menar att gemensam undervisning inte är 

gynnsam för alla elever på grund av att eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer. 

Därmed måste de även få nivåanpassade uppgifter för att kunna utvecklas i sin egen 

riktning.  

 

6.3.2 Läroböcker  

 

Samtliga lärare använder en matematikbok som arbetsmaterial och stöd i undervisningen. 

Lärarna nämner även alla att de utgår ifrån Lgr11 i den pedagogiska planeringen och 

många anser att läroplanen tar upp de kunskaper som eleverna ska kunna. Användingen av 

läroboken varierar dock mellan lärarna. L3 och L4 använder matematikboken som grund 

till sina genomgångar och tar upp relevanta tal från boken i sina genomgångar. L1 låter 

sina elever arbeta till olika stoppsidor och kompletterar sedan matematikboken med 

uppgifter från andra läromedel.  Även för L2 är det viktigt att komplettera matteboken med 

fördjupningsuppgifter från ett annat material men då främst för högpresterande elever. 

Anpassat material till de lågpresterande eleverna nämner hon inte. Hon menar att det är 

viktigt att vara insatt i vad matematikboken tar upp för att på så sätt veta vad som fattas och 

vad som kan vara nödvändigt att låta eleverna fördjupa sig i. Samtliga lärare följer 

matematikboken på ett eller annat sett och det finns därför skäl till att tro att de anser att 

matematikbokens struktur är fördelaktig för deras undervisning.  

        Matteboken använder jag på det sättet att jag tar upp de områden som den tar upp. Den har  

       ju med sig alla delar som det står i kursplanen att eleverna ska kunna (L2).  
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       En del lärare använder inte matteböcker alls… men jag tycker den är bra att använda och  

       stödja sig mot (L3). 

Samtliga lärare kompletterar även matematikboken med att använda annat material om det 

är något område som matematikboken inte tar upp tillräckligt mycket. L1 menar att hon 

främst kompletterar matematikboken när det kommer till det matematiska område som tar 

upp enheter.  

       Det är en sak att se bilder i matteboken på föremål där eleven exempelvis ska jämföra  

       volym än att faktiskt visa dem de här måtten och föremålen i verkligenheten – så att de 

       kan få ta på matte och inte bara se det i boken. Dom behöver ha det mer konkret (L1). 

 

 

L3 menar att arbete med matematikboken också kan ses som en färdighetsträning där hon 

menar att det är viktigt att eleverna tar eget ansvar och försöker använda de strategier och 

lösningar som nämnts vid genomgångar. L1 upprepar att matematikboken som hon 

använder sig av tar upp de matematiska områdena i en bra ordningsföljd och ser det som en 

fördel att eleverna, efter avslutad diagnos, kan välja den nivå de vill arbeta med. Hon 

menar att mattematikboken i sig erbjuder ett individuellt upplägg, utifrån det val som 

eleven gör. Vilket hon menar också kan ses som en individualisering.  

 

6.4 Inverkande faktorer 

 

6.4.1 Tid och gruppstorlek som ramfaktor 

 

Samtliga lärare anser att tiden har en avgörande roll när de gäller planering och 

möjligheten till individualisering. De menar att de inte har möjlighet att individualisera i 

den utsträckning som de hade önskat då tiden inte alltid räcker till. Orsakerna för detta är 

bland annat att de under sin planeringstid måste dokumentera, skriva omdömen och i vissa 

fall åtgärdsprogram, utvärdera IUP:er, åtgärdsprogram och studieresultat, sitta i möten, 

planera och utföra utvecklingssamtal och föräldramöten, skriva veckoplaneringar samt 

varje vecka lämna nödvändig information för en eventuell vikarie. Samtliga lärare 

beskriver att de i första hand gör en generell veckoplanering för klassen som helhet. Med 

stora elevgrupper menar de att tiden inte finns för att sitta och planera för varje enskild 

elev. Dock är detta en önskan och något de i framtiden vill sträva för att uppnå. En annan 

orsak är att lärarna upplever att de inte har tiden för att sitta ned med en elev åt gången i 

lugn och ro. Detta menar de behövs för att lättare få en inblick i vart eleven befinner sig, 

hur eleven behöver utmanas samt vilket typ av stöd eleven behöver. L2 uttrycker en 

problematik med att ha lite tid och en stor elevgrupp. Hon menar att läraren kan 
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missbedöma elevens egentliga kunskapsnivå vilket gör att eleven antingen får för höga 

eller för låga krav på sig. Detta innebär att den individualisering som då gjorts för eleven 

inte är tillförlitlig. L1 uttrycker att hon under sina första år som lärare brukade göra 

individuella scheman för eleverna som de arbetade utifrån. Därmed såg också 

arbetsfördelningen olika ut mellan eleverna. Hon använde individualisering i en högre 

utsträckning. Idag menar hon att den möjligheten inte finns.  

Efter varje år var det mer saker man skulle göra. Pedagogiska planeringar skulle skrivas in  

i datorn vilket man inte gjorde förut – och ju mer saker man fick att göra och ansvara för  

desto mindre tid hade man för att verkligen göra enskilda scheman. Idag är det så mycket 

mer som läraren ska göra (L1).  

 

 

En annan orsak lärarna upplever hänger ihop med den bristande tiden är storleken på 

elevgruppen. Samtliga lärare menar att på grund av att elevgruppen är så stor, varpå de alla 

har mer än 20 elever, är det svårare att ha enskild tid med varje elev. Samtlig lärare menar 

att konsekvensen med detta blir att mer fokus riktas mot de lågpresterande eleverna som är 

i behov av extra stöd, och därmed mer stöd av läraren för att kunna nå kunskapskraven. De 

högpresterande eleverna får vänta och blir mer åsidosatta. Detta på grund av tidsbristen. 

Det finns inte utrymme för att kunna arbeta enskilt med var och en utav eleverna, kunna 

planera utifrån deras nivåer och kunna samtala med dem.  

 

6.4.2 Resurser som ramfaktor 

 

Utifrån samtliga lärares utsagor går det att urskilja tre olika faktorer som jag kopplar in 

under rubriken resurser och som kan påverka individualiseringen. Dessa är personal, 

möjlighet till halvklassundervisning samt lokaler och material. Med personal menas 

tillgång till eller avsaknaden av fritidspedagog, speciallärare och 

elevassistent/resursperson. L1 är den enda bland lärarna som har tillgång till en 

resursperson i klassrummet. Däremot har samtliga lärare tillgång till en speciallärare på 

skolan. L1 uttrycker att det är en stor tillgång att ha en resursperson i klassrummet som kan 

hjälpa de lågpresterande eleverna att utvecklas framåt samt som bidrar till att hon lättare 

kan individualisera. Övriga lärare menar att det finns ett behov av att vara två i 

klassrummet på matematiktimmarna. Alla elever ligger inte på samma nivå. Fördelen med 

att vara två i klassrummet menar dem är att det blir lättare att se elevernas behov och 

därmed kunna stödja dem utefter dessa. L2, L3 och L4 berättar att de har nära kontakt med 

fritidspedagogerna på sina skolor och att de ibland brukar få hjälp utav dessa. Däremot 
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skulle de vilja han resursperson på alla deras matematiktimmar men att det inte finns 

möjlighet för det på grund av skolans ekonomi. 

     Eftersom eleverna ligger på olika nivåer anser L2 och L4 att det är till deras fördel att ha 

halvklasstimmar på schemat. L2 menar att hon under sina halvklasstimmar hinner med att 

gå runt och hjälpa var och en utav eleverna, också då hon inte har tillgång till någon 

resursperson. L4 menar att hon medvetet delat in eleverna i en starkare grupp och en 

svagare grupp så att hon under halvklasstimmarna kan ägna sig åt de elever som år i behov 

av extra stöd för att de ska uppnå kunskapskraven samt de elever som behöver utmaningar 

och mer fördjupande uppgifter. Hon menar att det blir lättare att på så sätt kunna 

individualisera undervisningen.  

     Samtliga lärare menar även att vilket material läraren har tillgång till påverkar utfallet 

av att kunna individualisera. Eleverna, menar de, ligger på olika nivå och lär sig på skilda 

sätt därför behövs också varierat material. Mer än en dator i klassrummet, ipads, fler 

datorprogram, plockmaterial, ritmaterial, fler arbetsböcker och mätinstrument är några 

exempel på material som lärarna lyfte fram under intervjuerna. L3 poängterar att hon gärna 

skulle vilja fler datorer i klassrummet så att fler elever kan få arbeta digitalt och på så sätt 

inte vara så bunden till matematikboken. Dock menar hon att det är skolans ekonomi som 

avgör vilket material hon har tillgång till. Samtliga lärare betonar vikten av att spara 

material, både de som hittas men även det som görs av en själv. L4 är medveten om att 

laborativa material är dyra därför försöker hon skapa liknande egna material. Samtliga 

lärare understryker att de måste göra noggranna överväganden av vilket material de ska 

använda vilket leder till att en del material priorites mer än andra. Bland annat påpekar de 

att läroböckerna är en av de material som är dyrast. L2 menar att hon har bra material att 

tillgå då hon oftast får beställa de hon önskar.  

     L1 menar att tillgång till lokaler kan påverka utfallet av i vilken grad lärarna kan 

individualisera undervisningen. Hon menar att hon på hennes skola har tillgång till 

grupprum där eleverna kan sitta och arbeta enskilt och ostört. Alla lärare har dock inte den 

möjligheten. L1 och L3 menar att det med stora elevgrupper ibland kan vara skönt att låta 

elever som ligger på samma nivå få arbeta enskilt eller i grupp i ett närliggande grupprum. 

Dock saknar båda lärarna tillgång till detta i sina skolor.  

 

6.4.3 Läraren och eleven som ramfaktor 

 

Samtliga lärare anser att de själva kan påverka individualiseringen i undervisningen. De 
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menar att de besitter olika kunskaper och har olika lärstilar och preferenser som visar sig i 

deras sätt att undervisa. Läraren är den som själv kan påverka och styra graden av 

individualisering i hennes undervisning. När de diskuterar hur lärare som undervisar i 

matematik bör vara nämner de alla olika förmågor. Förmågan att kunna fånga varje elev, 

urskilja deras enskilda behov och arbeta utifrån dessa. De menar även att läraren behöver 

inneha god kompetens inom det matematiska området för att kunna erbjuda olika 

synvinklar och strategier för eleverna. L1 påpekar att beroende på vilket intresse läraren 

själv har för ämnet och på vilken nivå läraren väljer att lägga undervisningen kommer 

eleverna uppleva ämnet på olika sätt. Sätter läraren undervisningen på en låg nivå kommer 

de högpresterande eleverna förlora intresset. Sätter läraren däremot undervisningen på en 

hög nivå får de högpresterande eleverna mer utmaning men de lågpresterande eleverna 

kommer däremot riskera att tappa intresset då det blir för svårt för dem, menar hon.    

     Samtliga lärare är eniga i sina svar om att läraren behöver hitta en balans som funkar för 

alla elever. L2 och L4 uttrycker att de skulle vilja individualisera i en högre utstreckning än 

vad de gör men att de på grund av tidsbrist och en stor elevgrupp inte förmår sig på det. L3 

betonar vikten av att utmana eleverna framåt i deras utveckling och vikten av att som lärare 

alltid utgå ifrån elevernas behov och förutsättningar. Hon menar att detta kan gå till genom 

att prata mer matematik, att få utbyta kunskaper elever emellan och jämföra tankesätt.  

Samtliga lärare nämner också eleven som en ramfaktor. De menar att elevens inställning 

till matematikämnet kan påverka lärarens sätt att undervisa och då möjlighet till att 

individualisera. L4 menar att en del elever enbart vill arbeta med matematikboken och 

upplever att det är det som ska göras under lektionerna medan andra elever gärna vill fly 

från matteboken och vara mer kreativa och använda kroppen. Detta menar hon beror på hur 

eleverna är lärda från början och vad de är vana vid. Dessa känslor hos eleverna, menar 

lärarna, gror ur lärarens sätt att undervisa. L1 förklarar att en del elever har en dålig 

inställning till mattematik på grund av att det finner ämnet svårt. Hon menar att det är 

lärarens uppdrag att förenkla och förtydliga matematiken för eleverna så att de kan förstå 

utifrån sin nivå och samtidigt få dem intresserade.  
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7. Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer resultatet och analysen att disskuteras med stöd av bakgrunden, 

den tidigare forskning som gjorts i ämnet samt de teoretiska utgångspunkter som jag har 

presenterat i denna studie.  

    Det som framgår i den fenomenografiska forskningsinriktningen är att uppfattningar och 

handlingar kompletterar varandra. Detta synliggörs i lärarnas uttalanden om de 

uppfattningar de har om individualiserad undervisning samt i deras sätt att undervisa. I 

Lgr11 poängteras att en likvärdig undervisning ska utgå från varje enskild elevs behov och 

förutsättningar (Lgr11, 2011, s.8). Vinterek menar att dessa behov kan vara väldigt olika 

vilket är varför det finns skilda uppfattningar om vad som menas med individualisering 

(Vinterek, 2006, s.42-43). Utifrån resultatet framkommer två definitioner om vad lärarna 

har för uppfattningar om innebörden av individualisering. I den ena definitionen nämns att 

läraren individualiserar genom att ta hänsyn till den enskilde elevens behov. Det ena 

behovet innefattar att undervisningen ska anpassas utifrån den enskilde elevens 

kunskapsnivå och det andra behovet innefattar att elevernas skilda inlärningsstilar ska tas i 

beräkning i undervisningen.  

     I den andra definitionen, av vad som menas med individualisering, omnämns betydelsen 

av att arbeta utefter elevernas kunskapsnivå genom att först göra en kartläggning av 

elevernas kunskaper och utifrån dessa individualisera. Lärarna menar att läraren måste ha 

god kännedom om elevernas förkunskaper för att individualisering ska vara möjligt. Det 

här resultatet överensstämmer med den tidigare forskning som bland annat Madeleine 

Löwing gjort inom ämnet. Hon menar att det inte bara är elevernas behov som läraren ska 

ha i åtanke för att underlätta individualisering utan även elevernas förkunskaper (Löwing, 

2004, s.251, s.41). En tolkning som görs av detta är att den information läraren får fram 

från kartläggningen kan vara användbar vid val av individualiseringsform. När läraren vet 

vilka behov och kunskaper eleven har kan hon välja den individualiseringsform som passar 

eleven bäst. Denna tolkning förstärks från den tidigare forskning där Vinterek menar att 

behoven är olika och därför finns det också olika individualiseringsformer (Vinterek, 2006, 

s.42-43). 

     De vanligaste individualiseringsformer som framgår i resultatet är 

hastighetsindividualisering och nivåindividualisering. Löwing menar att det finns för och 

nackdelar med hastighetsindividualisering. Antingen kan eleverna utnyttja tiden väl eller så 

kan det gå långsamt och eleverna kan stanna av i sin läroprocess (Löwing, 2004, s. 

104,187, 243, 265). Den hastighetsindividualisering som lärarna använder ter sig i form av 
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enskilt arbete i läroboken och arbete i egen takt. Det visar sig bland annat i L3 och L4 

beskrivning om långsamma elever som får hoppa över sidor om de visar förståelse för 

innehållet. L2 visar det genom sin beskrivning där högpresterande elever får arbeta med 

fördjupningsböcker när de kommit till den aktuella stoppsidan som en lösning för att inte 

behöva vänta in de andra eleverna. Madeleine Löwing problematiserar denna typ av 

individualisering och menar att eleverna inte erbjuds någon fördjupning genom att arbeta 

på detta sätt. Eleverna arbetar med samma uppgifter utifrån sin egen takt och alla blir 

färdiga vid olika tidpunkter. Löwing menar fortsättningsvis att detta arbetssätt snarare ökar 

klyftorna mellan eleverna då de starka eleverna alltid kommer att ligga ett steg före de 

svaga eleverna (Löwing, 2004, s. 104,187, 243, 265). Detta kan kopplas till studiens 

bakgrund där före detta utbildningsminister Jan Björklund uttrycker en problematik med 

enskilt arbete i skolorna. Han menar att de elever som gynnas mest i enskilda arbetsmiljöer 

är de elever som kan ta ansvar för sitt eget lärande och som får stöd hemifrån. 

     När det gäller nivåindividualisering visar resultatet att två av lärarna menar att eleverna 

efter avslutad diagnos kan välja den riktning i läroboken som passar en bäst, en sorts 

individuell riktning. En enklare riktning och en svårare riktning. Nivån blir på så sätt 

individuell. Detta sätt att individualisera går att koppla ihop med ansvarsindividualisering 

då eleverna själva ansvarar för den nivå de vill lägga sig på. Dock går det inte att 

konstatera att denna individualiseringsform genomsyrar undervisningen.  En del lärare 

nivåindividualiserar genom att anpassa undervisningen utefter en halvklassgrupp och 

menar att det är fördelaktigt. Detta kan förklaras med att när antalet elever minskar blir det 

lättare för läraren att hinna med att individualisera då även spridningen mellan eleverna 

och deras kunskaper inte är lika stor som när de är i helklass. 

    Av resultatet framgår att lärarna nämner att eleverna ska ges möjlighet till utmaningar 

och till att förklara hur de tänker. Detta aktualiseras vid lärarnas genomgångar. Både L1 

och L2 finner samspelet mellan lärare och elever som en viktig del i genomgången och där 

de båda menar att det är av betydelse att få prata matematik. L1 menar att en repetition är 

ett sätt att stämma av elevernas kunskaper samtidigt som elever som finner matematik svårt 

har chans att se hur andra elever tänker och löser olika tal. L2 menar att det är vid 

genomgångar som hon kan använda laborativt material och vill gärna att eleverna är 

delaktiga. Det är rimligt att koppla detta till en av studiens teoretiska utgångspunkt, 

ramfaktorteorin, där det sociokulturella perspektivet omnämns som ser kommunikationen 

fördelaktig i den sociala interaktionen, då eleverna genom att interagera med andra kan 

synliggöra sitt tänkande. Genom att sätta ord på tankarna visas också kunskaperna (Säljö, 

2000, s.152). Utav det som framgår i resultatet verkar det vara vid genomgångar som 
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eleverna får möjlighet till samarbete och interaktion.  

     En övervägande stor del av lärarna utgår ifrån matematikboken i undervisningen. Av 

resultatet går det att urskilja ett samband. Lärarna som anser att individualisering innebär 

enskilt arbete och arbete i egen takt, är de lärare som använder matematikboken mycket i 

undervisningen. Dessa lärare kompletterar genomgångar, som bygger på områden och 

kapitel från läroboken, med laborativt material men också med fördjupningsböcker till de 

högpresterande eleverna. Det går att ifrågasätta varför läroboken har så stor betydelse i 

deras undervisning när Lgr11, som nämns i denna studies bakgrund, menar att 

undervisningen ska utgå från alla elevers behov och förutsättningar (Skolverket, 2011, s. 

8). Kanske är det inte att arbeta utifrån alla elevers behov och förutsättningar genom att låta 

läroboken få styra undervisningen. Som lärare L2 uttrycker i resultatdelen så står det också 

i läroplanen att eleverna ska ges möjlighet till redogöra för hur de tänker, analysera men 

också samarbeta vilket kan begränsas när arbete med läroboken är det som genomsyrar 

undervisningen. Detta kan vara svårt att antyda då lärarna inte heller uttrycker i vilken grad 

de låter eleverna få samarbeta.  

     Med den fenomenografiska ansatsen i åtanke kan sättet att indvidualisera påverkas av 

de uppfattningar som lärarna har av individualisering. Lika så kan lärarens erfarenheter och 

förutsättningar, i form av ramfaktorer, styra lärarens möjlighet till att individualisera.     

     Av resultatet går det att urskilja tre ramfaktorer som är av större vikt. Dessa är tid, 

gruppstorlek och tillgång till resursperson. Samtliga lärare menar att den tid lärarna har för 

individualisering bland annat påverkas av storleken på elevgruppen.  Med en stor 

elevgrupp går det åt mycket tid till att kunna förbereda individuellt material samt till den 

individuella planeringen. Den tiden menar de flesta lärarna att de inte har. Kanske är det 

just på grund av tidsaspekten som lärarna väljer att låta läroboken få styra undervisningen. 

Lärare L2 menar att läroboken tar upp de matematiska områden som det står i läroplanen 

att eleverna ska kunna. Detta kan tolkas med att lärarna kanske använder läroboken i 

undervisningen för att spara tid och låta läroboken som stödjer kursplanen få styra. Utifrån 

detta dras slutsatsen att läroboken kan ses som en ramfaktor då den är en betydande faktor 

bland samtliga lärare i undervisningen. Läroboken används som medel för att få eleverna 

att uppnå kunskapsmålen. Detta stöds i den tidigare forskning där Lundgren (1989) menar 

att olika faktorer ger inverkan på undervisningsprocessen (Lundgren, 1989, s.233). 

     En annan faktor som påverkar lärarens sätt att individualisera undervisningen är 

tillgången till resursperson. Finns det en resursperson kan lärarna få mer tid till att kunna 

arbeta med varje enskild elev och dennes behov. Vid en stor elevgrupp och brist på 

personal blir individualiseringen begränsad.  
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8. Konklusion 
 

Resultatet av denna studie visar att uppfattningar och handlande i undervisningen vad 

gäller individualisering kan te sig på olika sätt och påverkas av olika ramfaktorer. 

Individualisering definieras med att arbeta utefter elevernas behov, kunskapsnivå och 

inlärningsstilar. För att på bästa sätt kunna individualisera och erbjuda rätt 

individualiseringsform till eleverna kan en kartläggning av elevernas kunskaper vara 

nödvändig.  

     Det går att se en likhet med hur lärare idag arbetar i jämförelse med hur lärarna tidigare 

arbetat, då lärare idag fortfarande arbetar utefter läroboken. Läroboken ses som ett 

hjälpmedel i undervisningen och används mycket under lärarnas lektioner. En sorts 

färdighetsträning som nämns bland de flesta av lärarna. Konsekvensen blir dock att det 

enskilda arbetet får en större omfattning. Detta leder istället till att klyftorna mellan 

eleverna ökar. Utifrån detta dras slutsatsen att läroboken kan ses som en ramfaktor då den 

är en betydande faktor bland samtliga lärare i undervisningen. Läroboken används som 

medel för att få eleverna att uppnå kunskapsmålen.  

    Utifrån resultatet går det att tolka att de ramfaktorer som är av större vikt är tid, 

gruppstorlek och tillgång till resursperson. Samtliga lärare uttrycker en önskan om att 

kunna individualisera i en större grad men menar att tidsbegränsningen på grund av den 

stora klasstorleken begränsar lärarens möjlighet till individualisering. Större elevgrupper 

och större personalgrupper skulle kunna bidra till att lärare kan individualisera i en högre 

grad. Mer tid skulle ges till varje enskild elev samt till individuella planeringar. Slutsatsen 

som görs av detta är att har lärarna de förutsättningar de behöver för att lättare kunna 

individualisera undervisningen så kan lärarna individualisera i en högre grad och lärarens 

uppfattning om vad individualisering innebär kan komma att ändras då läraren kommer 

arbeta mer utefter varje enskild individ och förhoppningsvis inte så mycket utefter 

elevgruppen som helhet.  

     Det går att dra slutsatsen att begränsat material i ens studie försvårar möjligheten till 

generalisering. Den fenomenografiska ansatsen menar dock att uppfattningarna inte 

behöver vara många för att generalisering ska vara möjligt. Det handlar om att urskilja 

något specifikt och koppla det till ett sammanhang. Då intervjurespondenterna i denna 

studie inte är många blir det svårare att kunna generalisera resultatet, däremot visar 

resultatet ett par uppfattningar som ändå existerar i dagens skola. Det är intressant att se att 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet också speglas i resultatet av denna studie.  
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     Utifrån denna studie blir det intressant att forska vidare om hur elever uppfattar att de 

blir erbjudna individualisering då denna studie enbart baserar sig på lärares uppfattningar. 

Hur förhåller sig lärarna till elevernas individuella utvecklingsplaner enligt eleverna och i 

vilken grad anser eleverna att det blir erbjudna ett arbetssätt som möjliggör att de når upp 

till kunskapsmålen och de kortsiktiga mål som står med i de individuella 

utvecklingsplanerna.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Mail till lärarna 

 

Hej! 

Mitt namn är Alexandra Lindberg och jag studerar min sista termin på lärarprogrammet på 

Uppsala Universitet och kommer snart att själv få arbeta som lärare i de lägre åldrarna. 

Denna termin skriver jag mitt examensarbete som kommer handla om lärares uppfattningar 

av sin egen undervisning i matematik. Det skulle därför vara av stor betydelse om jag 

kunde få intervjua Dig. Intervjun genomförs där det passar dig bäst, gärna på din 

arbetsplats. Jag anpassar mig utefter vad som blir bäst för Dig. Det vore bra om jag skulle 

kunna få spela in intervjun, detta eftersom det underlättar för mig i mitt senare efterarbete. 

Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter. Jag tar med den här intervjun hänsyn till de 

etiska riktlinjer som finns utsatta för den här typen av studier, vilket innebär att Du kan 

avbryta intervjun när Du helst känner för det och vill. Du kommer också vara anonym, 

vilket innebär att ditt och skolans namn inte kommer offentliggöras i mitt arbete.  

 

Tacksam för svar, och hoppas på att snart kunna få intervjua Dig! 

 

Med vänlig hälsning 

Alexandra Lindberg 
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10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Huvudtema 1: Lärarens bakgrund 

Undertema 1: Utbildning 

Vad har du för lärarutbildning?  

När tog du din lärarexamen? 

Undertema 2: Arbetslivserfarenhet 

Har du arbetat på fler skolor innan du började arbeta på den här skolan? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vilken årskurs har du hand om nu? Hur många elever består klassen av? 

 

Huvudtema 2: Individualisering 

Undertema 1: Allmänt 

Vilka egenskaper bör en bra matematiklärare enligt dig ha? 

Hur ser en bra matematikundervisning ut enligt dig? Förklara hur ett vanligt 

undervisningspass kan se ut. 

Undertema 2: Begreppet individualisering 

Vad är individualisering enligt dig? Berätta.  

Vilka fördelar finns det med individualisering, tycker du? 

Vilka nackdelar finns det med individualisering, tycker du? 

Lgr11 tar upp att elevens behov och erfarenheter ska tillvaratas i undervisningen. Hur 

ställer du dig till det? 

Undertema 3: Syftet med individualisering 

Varför behövs individualisering, tycker du? 

Hur mycket försöker du individualisera din undervisning? 

 

Huvudtema 3: Individualiserad undervisning i matematik 

Undertema 1: Lärarens sätt att arbeta individualiserat 

Hur arbetar du på ett individualiserat sätt i matematik? Ge konkreta exempel. 

Vad baserar du ditt val av individualisering för en viss elev? 
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Hur ser diskussionen ut i arbetslaget gällande individualisering? 

Vad tar du hänsyn till vid planering? 

Finns det utrustning/material du kan använda dig av när du behöver det? Vad och hur 

använder du det? 

Undertema 2: Eleven och elevgruppen 

Enskilt eller grupparbete? Hur tänker du? 

Hur stor del av lektionen ägnar dina elever åt arbete med matematikboken? 

Hur fördelar du tiden mellan lärarledda genomgångar och enskilt arbete/grupparbete under 

dina lektioner? 

Undertema 2: Lärarens syn på individualisering 

Vad betyder individualiserad undervisning för dig? 

Vilka fördelar finns det med att arbeta på ett individualiserat sätt?  

Upplever du att det finns svårigheter i att individualisera undervisningen i matematik? Om 

JA, vilka? Om NEJ, vilka möjligheter finns? 

 

Huvudtema 4: Ramfaktorer 

Undertema 1: Tid 

Hur många lektioner i matematik har eleverna i veckan? 

Hur anser du att tiden du har till förfogande  kan påverka individualiseringen i din 

undervisning? 

Undertema 2: Skolan 

Vad har skolan för profil eller inriktning? 

Har skolan någon extra satsning i matematik? Hur ser det ut? 

Hur ser samarbetet mellan matematiklärare ut? 

Undertema 3: Ekonomi 

Hur ser du på tillgången av extra resurs? 

Vilka resurser använder du för att lättare individualisera undervisningen? 

Undertema 4: Andra faktorer 

Finns det ytterligare några faktorer som påverkar ditt sätt att individualisera 

matematikundervisningen? I sådana fall vilka? 


