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Syftet med studien är att undersöka lärares syn av 
individualiserad matematikundervisning.  Studien 
har sin utgångspunkt från det sociokulturella 
perspektivet med fokus på lärares syn på 
individualisering. En kvalitativ metod har använts 
genom att intervjua och observera fyra lärare i 
årskurs 1–3. I resultatet urskildes att lärarna har 
en gemensam syn om vad individualisering 
innebär. Individualisering innebär att 
undervisningen ska utgå från elevers olika behov 
och kunskaper. Det åstadkoms genom att lärarna 
varierar arbetssätt och arbetsformer. Resultatet 
visar även vilka ramfaktorer som påverkar 
individualiseringen.  Dessa ramfaktorer är tid, 
tillgång till resursperson och lärares egna 
kunskaper.  

The purpose of the study is to examine teachers 
approach to individualized mathematics teaching. 
The study is based on the sociocultural 
perspective, with focus on teachers views to 
individualization. A qualitative method has been 
used by interviewing and observing four teachers 
in primary school. The result distinguished that 
the teachers have a common view of what 
individualization means. Individualization means 
that the teaching must be based on students' 
different needs and knowledge. This is achieved 
by the teachers varying working methods and 
working methods. The result also shows which 
frame factors affect the individualization. These 
frame factors are time, access to resource person 
and teacher's own knowledge.

Sökord: individualisering, kvalitativ, sociokulturellt perspektiv, lärare, matematik, 
undervisning. 
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1 Inledning  

Den svenska skolan strävar efter att vara ”en skola för alla”. Skolan och lärare ansvarar för 

att möta alla elevers olika förutsättningar och behov i matematikundervisningen, således 

bör det finnas flera vägar att nå målen. Enligt läroplanen ska undervisningen bidra till att 

främja alla elevers utveckling och lärande, genom att den anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). Lärare står inför en pedagogisk utmaning att 

skapa en undervisning vars innehåll och utformning inte är identisk för alla elever, 

eftersom alla har olika lärandeförmågor. Hur kan lärare utforma och anpassa 

undervisningen för att ta hänsyn till alla elevers olikheter? Ett sätt att möta elevers olikheter 

är att individualisera undervisningen.  Individualisering innebär att ett ämnesinnehåll ska 

utformas och anpassas utefter varje elevs individuella förutsättningar så som förkunskaper, 

intresse och lärande (Löwing, 2006).  

Ur ett historiskt perspektiv har individualiserad undervisning varit i ständig förändring och 

utveckling (Vinterek, 2006).  Individualiserad undervisning är en didaktisk fråga, eftersom 

det berör hur lärare undervisar och arbetar med olika ämnesinnehåll tillsammans med 

eleverna. Individualiserad undervisning är omdiskuterad och svårtolkad då det inte är 

självklart hur individualiserad undervisning ska gå till. Individualiserad undervisning är på 

så vis lika komplicerad och diffus som nödvändig. Elevers matematiska kunskaper och 

uppfattningar varierar, likaså deras lärande (Löwing, 2004; 2006). Således är det en 

utmaning för lärare att kunna utforma en undervisning i matematik som tar hänsyn till 

samtliga elevers olikheter. 

Syftet med studien är att undersöka lärares syn på individualisering i 

matematikundervisningen samt hur de agerar när de individualiserar undervisningen. 

Vidare undersöks ramfaktorer som påverkar lärare till att individualisera undervisningen. 

Studien bygger på lärares syn på individualisering, därför har en kvalitativ metod 

genomförts i form av intervjuer och observationer. Studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv och ämnar till att bidra med kunskap och väcka funderingar hos läsaren inom 

ämnet om hur lärare individualiserar matematikundervisningen.   
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2 Bakgrund  

I bakgrunden presenteras tidigare forskning som är relevant för förståelse av studien och 

dess resultat. Bakgrunden inleds med definitioner av differentiering och individualisering 

i matematikundervisning. Därefter redovisas en historisk överblick av begreppet 

individualisering, individualisering i matematikundervisningen och avsnittet avslutas med 

studiens teoretiska anknytning.  

2.1 Differentiering och individualisering  

Skolan ska ansvara för att ge alla barn en likvärdig utbildning (Skolverket, 2018). Lärare 

ansvarar för att möta mångfalden i elevers prestationsnivåer i klassrummet, vilket har gjort 

det nödvändigt för lärare att anpassa sin undervisning. Ett sätt att ta hänsyn och möta 

mångfalden i elevers prestationsnivåer är att differentiera och individualisera 

undervisningen. Differentiering och individualisering är tillvägagångssätt som är tänkta att 

gynna alla elever. Båda begreppen är vanligt förekommande i matematik, både nationellt 

och internationellt sett (Löwing, 2006).   

Differentiering innebär att undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs lärande. Det 

kan handla om val av arbetsformer som innebär att eleverna tillfälligt eller under en längre 

period delas in i grupper utifrån exempelvis ålder, intresse och kön (a.a).  

Individualisering innebär att lärare anpassar undervisning och ämnesinnehåll till elevers 

olika individuella förmågor, behov och förkunskaper. Individualisering kan tillämpas och 

genomföras på olika sätt. Det väsentliga inom individualisering är att alla elever utifrån 

sina förutsättningar och potential får möta uppgifter och problem som utmanar och 

stimulerar (Löwing, 2006). Individualiseringens syfte är enligt Vinterek (2006) att elever 

ska ha rätt till att påverka undervisningen, i syfte att de ska göra sig delaktiga i sitt eget 

lärande. Det medför att elever ges större frihet att själva välja innehåll i sin undervisning. 

Genom att individualisera undervisningen främjas elevers personlighetsutveckling och 

inhämtande av kunskaper inom skolans alla ämnesområden. I en individualiserad 

undervisning är det önskvärt att lärare alltid reder ut vad som avses med individualisering, 

hur den ska genomföras i praktiken samt vilka motiv lärare har och vilka förväntade 

effekter de tror sig uppnå med individualisering (a.a).  
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2.2 Historisk överblick om individualisering  

Individualisering är ett begrepp som har genomsyrats i tidigare läroplaner, men som med 

tiden har förändrats, modifierats och anpassats efter den pedagogik som framhävts. 

Individualisering utifrån samtliga läroplaner handlar om olika sätt att nå kunskapsmål i ett 

ämne (Vinterek, 2006). 

Redan under 1900-talet var utgångspunkten i undervisningen hos den enskilda eleven. I 

utbildningsplanen för folkskolan 1919 beskrivs inte begreppet individualisering, utan 

istället beskrivs att undervisningen ska anpassas efter den enskilda elevens förmåga. I 

undervisningsplanen för 1955 beskrivs en definition av individualiserad undervisning där 

undervisningen ska utgå från elevers förutsättningar och intressen (Vinterek, 2006).   

I läroplaner för grundskolan på 1960-talet kom riktlinjer om att skolans arbete ska främja 

och ge elever en individuell fostran där lärare skulle ha kännedom om elevers individuella 

förutsättningar. Under 1960-talet är individualisering en egen rubrik tillhörande avsnittet 

om undervisning och arbetsformer (Vinterek, 2006).  Under denna tid styrs innehåll, 

undervisningsformer och skolans organisation av elevers individuella behov och 

utveckling i samhället. Det framgår att undervisningen ska bidra till arbetssätt som ger 

elever möjlighet att arbeta med samma studieinnehåll men i olika omfattning, i olika takt, 

med olika svårighetsgrad och olika mycket stöd av lärare. På 1960-talet var 

hastighetsindividualisering den vanligast förkommande individualiseringsformen. Det 

innebar att elever skulle arbeta självständigt styrda av ett undervisningsmaterial. Det 

medförde en stor kunskapsspridning mellan elever och lärare kunde således inte längre ge 

gemensamma instruktioner i helklass (Löwing, 2006).  Under senare delen av 1960-talet 

framhävs begreppet differentiering i läroplanen. Det innebar att eleverna skulle grupperas 

efter kunskapsnivå. 1960-talets läroplanstankar om individualisering utvecklas sedan 

vidare för grundskolans läroplan 1980 (Vinterek, 2006; Lindkvist, 2003).  

Under 1980-talet var fokus på elevers erfarenheter, kunskaper, behov och intressen. 

Elevers olika intressen fick större betydelse och skulle ligga till grund i planering av 

undervisningen (Lindkvist, 2003). I läroplanen för 1994 används inte begreppet 

individualisering, utan istället skrivs det fram att undervisningen ska anpassas efter den 

enskilda eleven. Trots att individualiserad undervisning inte nämns, genomsyras 

läroplanen av individualiseringstankar (a.a).  Tillvägagångsätt för hur undervisningen 
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skulle kunna anpassas individuellt framgår inte. I och med införandet av läroplanen för 

1994 försvann den organisatoriska differentieringen.  Från att gälla olika grupperingar var 

pedagogiskt fokus istället på arbetsformer och arbetssätt som läraren kunde använda för 

att individualisera undervisningen inom klassens ram (Löwing, 2004).   

 

Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 är den läroplan som ska styra undervisningen idag.  

Lgr 11 beskriver att skolan ska bidra till en likvärdig utbildning där undervisningen ska 

utgå från varje elevs enskilda behov och förutsättningar (Skolverket, 2018). Det ställs höga 

krav på läraren då undervisningen ska bidra till att elevers förmågor utvecklas. Det är 

viktigt att lärare har goda kompetenser för att kunna tillgodose elevers olika behov och 

följa styrdokumentens mål och riktlinjer (Löwing, 2006). De senaste läroplanerna för 

grundskolan fördjupar sig inte i hur undervisningen ska anpassas individuellt. Det framgår 

endast att undervisningen ska anpassas. Individualisering har ändrat karaktär genom åren, 

vilket har medfört att lärare har olika syn på individualisering (Vinterek, 2006). 

Läroplanerna genom tiderna har ändrat fokus och gått från att handla om olika 

undervisningsmetoder till fokus på den enskilda individens erfarenheter, intressen och 

behov (Lindkvist, 2003).  

2.3 Individualisering i matematik 

Flest dokumenterade individualiseringsförsök finns i matematikämnet för att tidigare 

forskning visar att matematikämnet lämpar sig särskilt bra för individualisering (Vinterek, 

2006). Den individualisering som sker i dagens klassrum är att elever får räkna enskilt i 

sin egen takt i läroböcker medan lärare går runt i klassrummet och handleder en elev i 

taget, en så kallad hastighetsindividualisering (Löwing, 2004; Pettersson, 2008).   

Kursplanen i matematik betonar vikten av att undervisningen ska syfta till att elever ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om matematik och dess användning i vardagen 

(Skolverket, 2018). Läraren ansvarar för undervisningens innehåll och att målen uppnås 

av eleverna. Det betyder att lärare behöver ha ett professionellt kunnande som innefattar 

att lärare kan behärska det matematikinnehåll som ska undervisas (Pettersson, 2008). Det 

betyder att lärare själva behöver förstå ett matematiskt innehåll och kan lösa uppgifter i 

relation till det innehåll som ska lära. (Löwing, 2004; Löwing, 2006). Lärare kan på så vis 

behärska ett innehåll utifrån ett elevperspektiv för att kunna möta olika elevers behov i 

undervisningen. Det pedagogiska dilemma som uppkommer är att olika elever har olika 
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förkunskaper och har olika motivation för att lära ett matematiskt innehåll. Lärare behöver 

således ha ett varierat språk för att kunna förklara på olika sätt och för att kunna 

konkretisera och verklighetsanpassa det ämnesinnehåll som ska förklaras för eleverna. Det 

innebär att lärare behöver kunna knyta samman formell och informell kunskap (Löwing, 

2004; Löwing, 2006). Skickliga lärare vet hur frågor som utgår från elevers tidigare 

kunskaper kan formuleras och ställas. Lärare bör utgå från elevers tidigare kunskaper för 

att kunna knyta nya idéer till tidigare kunskaper (Pettersson, 2008). Det är viktigt att lärare 

förmår att kunna ta ett lärarperspektiv, annars kan de få svårigheter att se samband mellan 

sin undervisning och elevers lärande (Löwing, 2006).  

För att lärare ska kunna få förståelse för individualisering behöver de ta hänsyn till elevers 

olika behov. Det kan exempelvis vara kunskap, uppmuntran, motivation men även 

kognitiva, fysiologiska och känslomässiga behov.  Lärare behöver se olika behov både 

utifrån grupp- och individnivå eftersom gruppens behov inte alltid stämmer överens hos 

den enskilda individen. Lärares arbete blir i högre grad mer utmanande och komplicerat 

när det finns olika förutsättningar i elevgruppen att ta hänsyn till (Vinterek, 2006).  

En kritisk aspekt i individualiserad undervisning i matematik är enligt Lindkvist (2003) att 

elever ofta arbetar enskilt i sin egen takt i ett läromedel. Vidare lyfter författaren att elevers 

olikheter inom klassens ram bör ses som en utvecklingspotential. Undervisningens innehåll 

bör således utgå från elevers olika omvärldserfarenheter och inte utifrån läroböckers 

innehåll. Lärare kan på så vis variera undervisningen med olika arbetsformer och arbetssätt 

för att få tid till att reflektera och diskutera då lärande sker i sociala sammanhang och inte 

enbart genom enskilt arbete (a.a). 

Villkoren för att genomföra och bedriva en god undervisning om matematikens 

baskunskaper är i första hand en fråga om att individualisera såväl mål som undervisning. 

När målen är formulerade är nästa steg att ta reda på var elever befinner sig 

kunskapsmässigt i förhållande till målen. De här förutsättningarna utgör ett underlag för 

en detaljplanering och val av undervisningsmetod (Löwing, 2006). För att uppnå en god 

individualiserad undervisning kan både lärare och elever förhålla sig till målet för det som 

skall läras och vilka olika vägar målen kan nås. Lärare bör ha kunskaper och erfarenheter 

om fördelar- och nackdelar med olika arbetssätt och arbetsformer med anknytning till 

förkunskaper och innehåll (Löwing, 2006). För att undervisningen ska främja elevers olika 

lärprocesser behövs olika typer av arbetsformer och arbetssätt (Granström, 2007). Elever 
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lär sig olika saker på olika sätt, genom individuellt arbete, grupparbete eller 

helklassundervisning. De olika arbetsformerna bidrar till att elever får samtala och 

diskutera samt arbeta laborativt.  Olika matematiska innehåll lämpar sig för olika 

arbetsformer i undervisningen. Lärande kan på så vis kopplas till olika arbetsformer, 

arbetssätt och kunskapsinnehåll. Således bör enskilda lärare hitta en passande kombination 

av innehåll, arbetssätt- och arbetsform i undervisningen (a.a).  

Matematikundervisningen syftar till att elever ska ges möjlighet att utveckla sitt intresse 

för ämnet och en förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2018). 

I en matematikundervisning där lärare tar hänsyn till elevers individuella kunskaper leder 

detta till att elever får ett ökat intresse för matematikämnet (Leonard, 2001,; Boaler, 2000). 

Elever skapar en positiv inställning till matematik där de uppskattar att få arbeta enskilt 

utifrån sin egen takt och med uppgifter med anpassad svårighetsgrad (Dimitriadis, 2011).  

2.4 Ramfaktorer  

Elevers olikheter kan både ses som en möjlighet och en svårighet i undervisningen. I 

undervisningen förekommer ramfaktorer som påverkar de didaktiska val som lärare gör i 

sin undervisning (Lindström & Pennlert 2009). Exempel på sådana ramfaktorer är tid, 

personal, gruppsammansättning, lokaler, ekonomiska resurser och skolorganisation. En 

skicklig lärare ska ha didaktiska-, sociala- och ämneskompetenser (a.a). Brist av sådana 

kompetenser beskriver Löwing (2004) som en ramfaktor som påverkar lärares möjlighet 

att kunna individanpassa undervisningen. Ytterligare en ramfaktor som påverkar är enligt 

Löwing läroböcker. Allt för ofta utgår matematikundervisningen från ett innehåll i 

läroböcker. Läroboken framställs enligt Löwing (2006) ofta som ett hinder i 

undervisningen. Läroböckerna i sig är inte ett hinder utan hur lärare förhåller sig till dem. 

Användandet av läroböcker i undervisningen kan leda till att eleverna arbetar mycket 

enskilt och i sin egen takt.  Enligt Löwing (2004) innebär det att alla elever arbetar med 

samma innehåll men blir färdiga med uppgifter vid olika tidpunkter, vilket medför att 

klyftorna mellan elevers prestationer ökar.   
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2.5 Sociokulturellt perspektiv  

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet, vilket har ursprung i Vygotskij 1 och 

hans arbete om lärande, utveckling och språk (Nilholm, 2018). Grundtanken i teorin är att 

kunskap bildas genom samspel mellan individer. Språket är enligt Vygotskij (1981) ett 

viktigt redskap. Genom att kommunicera med andra människor kan vi uttrycka oss, 

fördjupa vår förståelse och skapa förståelse för vår omvärld (Säljö, 2017).  Ur ett 

sociokulturellt perspektiv ses lärande som ett naturligt tillstånd och en del av mänsklig 

gemenskap. Skolan ska således bidra till att alla elever görs delaktiga i samhällets 

kollektiva kunskaper (Säljö, 2000).  

Artefakter är ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin. Artefakter kan vara 

uppsättningar av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som förvärvas genom 

interaktion med omvärlden (Kroksmark, 2011).  Artefakter är enligt Vygotskij (1981) 

redskap som människor använder för att kunna tänka, uttrycka, och kommunicera med. 

Människor ges möjlighet att ta till sig olika artefakter i olika sociala miljöer. Artefakter 

kan vara materiella föremål och icke materiella föremål. Materiella föremål är exempelvis 

laborativa material och icke materiella föremål är språk (Säljö, 2000).  

Mediering och appropriering är ytterligare två grundläggande begrepp inom teorin. Enligt 

Kroksmark (2011) syftar mediering till att människor använder språkliga och materiella 

redskap för att agera i och förstå sin omvärld. Redskapen kan vara symboler eller tecken 

som vi använder oss av för att tänka och kommunicera med exempelvis siffror, 

räknesystem och begrepp. Undervisningen ska ge elever förutsättningar att uttrycka 

matematik med hjälp av tecken, begrepp och symboler för att eleverna ska utvecklas i att 

kunna uttrycka, förstå och fördjupa sin förståelse för vår omvärld (Säljö, 2017).  

Appropriering används för att beskriva och förstå lärande (a.a). Det betyder att människan 

blir bekant med och lär sig använda kulturella redskap och förstå hur de medierar världen, 

det vill säga att människor lär sig nya saker. Det medför att skolan behöver komplettera 

med dessa typer av kunskaper där eleven får möta begrepp och redskap som är mer av 

abstrakt karaktär med ursprung från vetenskapen. Exempel på vetenskapliga begrepp kan 

vara begrepp inom geometri så som vinkel och Pythagoras sats. Sådana begrepp möter 

                                                
1 Vygotskij Lev, 1896-1934, sovjetisk psykolog. 
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människor inte i sin vardag. För att människor ska kunna tillägna sig dessa typer av begrepp 

behövs det förklaras av en mer erfaren person. Lärare behöver således utforma en 

undervisning där elever ges möjlighet att möta kunskaper och redskap som hjälper dem att 

förstå världen utanför deras egna erfarenheter (Säljö, 2017).   

Ytterligare ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är den närmaste proximala 

utvecklingszonen, ZPD (Säljö, 2000).  Det innebär avståndet mellan det ett barn kan med 

stöd av från en mer erfaren person till det barnet kan göra utan stöd. Exempelvis när en 

elev ska lära sig att räkna addition måste de till en början få stöd av en mer erfaren person, 

i det här fallet en lärare. Så småningom blir eleven säkrare och säkrare och läraren behöver 

bara ge stöd till eleven när det blir för svårt. Allteftersom kommer eleven klara av att räkna 

addition helt på egen hand. ZPD innebär att när människor behärskar en färdighet eller ett 

begrepp kan hen snart behärska ett nytt område. Exempelvis om eleven lärt sig att addera 

ensiffriga tal kan de efter en tid vara nära att appropriera de principer som gäller för att 

kunna addera tvåsiffriga tal. Kunskaper och färdigheter en människa äger står i relation till 

kommande kunskaper och färdigheter. Den proximala utvecklingszonen är på så sätt en 

övergång mellan två färdigheter. I den här zonen behöver lärare vägleda i hur de olika 

redskapen är betydelsefulla för elevers lärande. Vygotskij (1981) menar att lärare ska 

stödja elever i att använda dessa redskap som eleven redan besitter för att ta sig an nya 

delar av ett nytt område. 

När en elev ska behärska ett kulturellt redskap inom ett nytt område behövs det till en 

början stöttning av lärare, för att eleven sedan ska kunna behärska det på egen hand. Den 

kunniga, i detta fall läraren, kan inte överta hela arbetet för att kunna lösa ett problem. 

Eleven måste själv ställas inför och förstå utmaningar för att ta sig vidare (Säljö, 2017). 

Om lärare vägleder elever för mycket finns risken att läraren lotsar i 

matematikundervisningen.  Alla elever har potential till utveckling att nå nästa zon i sin 

närmaste utvecklingszon (a.a). Det bidrar till att lärare kan organisera och anpassa 

undervisningen så att skolan kan möta alla elever, oavsett lärandeförmåga.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka lärares syn på begreppet individualisering i matematik. 

Syftet uppnås med hjälp av tre frågeställningar:  

• Hur resonerar lärare kring individualisering i matematikundervisningen? 

• Hur individualiserar lärare undervisningen i matematik?  

• Vilka ramfaktorer påverkar möjligheten att individualisera undervisningen? 
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4 Metod och material  

I följande avsnitt redogörs tillvägagångssätt för urval och materialinsamling. Vidare 

presenteras undersökningsmetoden och analys för datainsamling. Avslutningsvis 

presenteras de forskningsetiska aspekterna som tagits i beaktning.  

4.1 Urval och materialinsamling 

Inledningsvis kontaktades lämpliga intervjupersoner utifrån urvalskriterier via 

mailkommunikation. Deltagarna i studien valdes utifrån kontakter från 

verksamhetsförlagda utbildningar. Således genomfördes urvalet i linje med ett 

bekvämlighets- och målinriktat urval (Bryman, 2011). Flera skolor i två olika kommuner 

användes vid materialinsamlingen i syftet att uppnå en spridning i urvalet. Att uppnå en 

spridning i urvalet syftade till att uppnå en variation av hur lärare i grundskolans tidigare 

år ser på begreppet individualisering i matematikundervisningen.  

Urvalskriterier innefattade lärare som:  

1. Arbetar i årskurserna 1–3 

2. Har olika erfarenhet av läraryrket 

3. Undervisar i matematik 

Anledningen till det första kriteriet är för att det är av intresse hur lärare i grundskolans 

tidigare år individualiserar matematikundervisningen, samt att det är intressant för 

kommande yrkesprofession. Det andra kriteriet, att lärarna ska ha olika erfarenhet av 

läraryrket, syftade till att skapa en så sanningsenlig och bred bild som möjligt av lärares 

erfarenheter av individualiserad undervisning i matematik. Lärares olika erfarenheter kan 

påverka att de kan se olika på begreppet individualisering samt hur de individualiserar 

undervisningen. Det sista kriteriet, att lärarna skulle undervisa i matematik var för att säkra 

de matematikdidaktiska kunskaperna hos lärarna. Sammantaget intervjuades och 

observerades fyra lärare. De arbetar på tre olika skolor i två olika kommuner (Se Tabell 1). 

Lärarna i studien benämns som L1, L2, L3 och L4. 
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Tabell 1: Presentation över deltagande lärare  

Lärare nr.  Yrkeserfarenhet Årskurs Utbildning                          

Lärare 1-L1  20år Årskurs 3 1–7 lärare med 

inriktning matematik 

och NO. 

Lärare 2-L2  7år Årskurs 1 1–7 lärare med 

inriktning SO, svenska 

och matematik. 

Lärare 3-L3  24år Årskurs 2 1–7 lärare med 

inriktning so, svenska 

och matematik.  

Lärare 4-L4  33år Årskurs 1 Lågstadielärare F-3 

 

4.2 Undersökningsmetod och genomförande 

Deltagarna i studien fick ta del av en samtyckesblankett i samband med datainsamlingen 

(Bilaga 1 och 2). Studien är en kvalitativ undersökning genom att semistrukturerade 

intervjuer och ostrukturerade observationer användes. Studien innefattar på så vis 

triangulering, vilket innebär att olika datainsamlingsmetoder har tillämpats vid 

insamlingen av data (Patel & Davidsson, 2011). Utfallet vid en triangulering kan 

sammanfalla eller peka åt olika håll men båda utfallen kan vara av lika stort intresse. Det 

som lärarna uttrycker och säger i intervjun kan motsäga det som kommer fram av 

observationerna (a.a). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes (Bilaga 3) och jag som intervjuare hade ett 

frågeschema med teman som skulle beröras där ordningsföljden på frågorna kunde variera. 

Intervjupersonen har i en semistrukturerad intervju frihet att utforma svaren utifrån sitt 

eget sätt (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts användes även observation som 

datainsamlingsmetod. Observationerna utfördes efter intervjuerna och syftade till att få en 

bredare bild av hur lärare ser på individualiserad undervisning och hur den kommer till 

uttryck i praktiken. Ostrukturerade observationer användes (Se Bilaga 4), vilket syftar till 
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att ge en narrativt hållen beskrivning av de beteenden och utbyten som sker i 

klassrumsmiljö (Bryman, 2011). Ostrukturerade observationer tillämpas vanligtvis med 

icke-deltagande ansats, vilket betyder att observatören iakttar men inte deltar i det som 

sker i klassrummet. Vid observationerna förhöll sig observatören till förutbestämda 

observationspunkter. Observationspunkterna var till för att tydligt kunna koppla till 

studiens syfte och frågeställningar (Bilaga 4).  

Intervjuer och observationer har utgått från en intervju- och observationsguide (Bilaga 3 

och 4). Guiderna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar, vilket mynnade ut 

i fyra huvudteman med tillhörande underteman.  Utifrån dessa teman konstruerades frågor 

till intervjuer och fokus vid observationer, för att på ett tydligt sätt kunna koppla varje fråga 

till ett tema samt till studiens syfte. Intervjuerna pågick i ungefär 30 minuter och spelades 

in med hjälp av en applikation i en mobiltelefon. Innan intervjun påbörjades fick 

respondenterna ta del av de forskningsetiska principer som studien följer, samt läsa och 

skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 1 och 2). Under intervjun ställdes följdfrågor 

till lärarna för att få ett mer utvecklat svar från dem. Observationerna utfördes under fyra 

matematiklektioner och pågick i 40–60 minuter. Observatören satt längst bak i 

klassrummet och förde anteckningar utifrån observationspunkterna. Anledningen till att 

använda både intervjuer och observationer var för att få en så djup bild som möjligt om 

hur lärare använder sig av individualisering i matematik samt lärares syn om en sådan 

undervisning. De här metoderna valdes även för att jämföra lärarnas resonemang kontra 

hur lärarna individualiserar undervisningen.  Under observationerna synliggjordes lärarnas 

strategier och tillvägagångssätt som de använder för att individualisera 

matematikundervisningen. I intervjuerna framkom lärares erfarenheter och syn på 

individualisering. De båda metoderna har på så vis kompletterat varandra samt varit 

framgångsrika metodval för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

4.3 Analys och bearbetning av data  

Datainsamlingen från intervjuer och observationer har bearbetats utifrån en 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en analysmetod som innebär att man drar slutsatser av 

insamlat material från intervjuer och observationer (Bryman, 2011). Det innebär också att 

man söker efter teman i det analyserade materialet. Intervjuerna transkriberades och fokus 

vid transkriberingen var inte på hur lärarna uttryckte sig, utan vad de sa. Materialet 

färgkodades sedan utifrån tre huvudteman. Färgkodningen användes för att dela upp det 
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insamlade materialet på ett strukturerat sätt. De tre teman utgick från studiens syfte och 

frågeställningar, för att på ett tydligt sätt kunna koppla datainsamlingen till studiens syfte 

och frågeställningar. Analysen har utgått från det sociokulturella perspektivet vilket ledde 

till att fokus vid analys av insamlat material var att synliggöra lärares syn på 

individualisering och hur de arbetar med individualisering i matematik. Det datainsamlade 

materialet delades in i tre teman enligt följande; synsätt arbetssätt och ramfaktorer.   

Tema 1: Synsätt  

I det första temat analyserades lärares definition och syn på individualisering i 

matematikundervisningen. Lärarnas svar sammanställdes, och likheter och skillnader i 

lärarnas resonemang söktes. Det gjordes för att kunna urskilja hur lärarna resonerar om 

vilka möjligheter och svårigheter de upplever vid individualisering. Deras utsagor 

jämfördes dels med varandra, dels med informationen som finns i studiens bakgrund.  

Tema 2: Arbetssätt 

I det andra temat analyserades lärarnas utsagor och vad som framkommit från 

observationerna. Efter varje avslutad observation gick jag igenom mina fältanteckningar. 

Jag gick igenom alla observationsscheman enskilt för att urskilja likheter och skillnader i 

hur lärare individualiserar undervisning i matematik för att möjliggöra ett lärande hos 

elever. Det jämfördes och analyserades utifrån vad lärarna uttryckte i intervjuerna jämfört 

med hur de går tillväga för att individualisera undervisningen. Det analyserade temat 

utgick från tidigare forskning i bakgrunden om arbetssätt och arbetsformer. Det 

sociokulturella perspektivet användes även för att synliggöra hur olika lärare arbetar med 

individualisering. Det analyserades genom att söka efter förhållningssätt och metoder som 

bidrar till att elever lär i olika kontexter och relationer. Analysen utgick från det 

sociokulturella perspektivet genom att söka efter begrepp som är kopplade till teorin. 

Exempelvis hur lärarna appropriera för att eleverna ska utvecklas i att kunna uttrycka, 

förstå och fördjupa sin förståelse för vår omvärld (Säljö, 2017). Ytterligare begrepp som 

söktes var hur lärarna arbetar med materiella och icke materiella artefakter i 

undervisningen. Slutligen söktes vilka sätt den individualiserade undervisningen bidrar till 

att elever utvecklas i den proximala utvecklingszonen.  

Tema 3: Ramfaktorer 

I det sista temat analyserades de ramfaktorer som lärarna anser påverka möjligheten att 

individualisera undervisningen och elevers lärande. Lärarnas utsagor jämfördes och 

analyserades utifrån de ramfaktorerna som beskrivs i studiens bakgrund.  
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4.4 Etiska ställningstagande  

Studien tar hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer tog varje 

deltagare i studien del av innan datainsamlingen påbörjades. Deltagarna i datainsamlingen 

skrev även under en samtyckesblankett som innehöll information om studiens syfte samt 

information om de forskningsetiska principer som studien följer.   

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnaren om studiens syfte 

och villkor för deras deltagande. Lärarna blev genom samtyckesblanketterna informerade 

om att deltagandet var frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan om så önskas 

utan någon vidare förklaring. Studien tar på så vis hänsyn till samtyckeskravet.  

Uppgiftslämnaren ska även ta del av vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2002). Det följdes genom att innan påbörjad intervju och 

observation förklarades det övergripande syftet med studien, samt intervjuns och 

observationens upplägg (Bilaga 1 och 2).   

Det tredje etiska ställningstagandet är konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter från 

deltagarna i studien ska behandlas konfidentiellt, vilket innebär att uppgifterna inte ska 

finnas tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). All datainsamling från 

uppgiftslämnarna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt materialet.  

Det fjärde och sista etiska ställningstagandet är nyttjandekravet som innebär att allt 

insamlat material i undersökningen får och skall endast användas i forskningssyfte 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Det innebär att de material och uppgifter som 

används i studien kommer endast användas för forskningsändamål. Ljudfiler och 

transkriberat material kommer att raderas efter avslutat arbete. Materialet analyseras endast 

av forskaren och är till för att svara på syftet.  Det följs även genom att deltagarna fick 

information om hur materialinsamlingen användes. 

 

 

 



15 
 

5 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat. Resultatet är uppdelat i rubriker; lärares resonemang 

om individualisering, hur lärarna arbetar och ramfaktorer som påverkar 

individualiseringen.  Uppdelningen valdes med grund i studiens syfte och frågeställningar. 

5.1 Lärares resonemang om individualisering  

Här presenteras lärares resonemang om sin syn på individualisering utifrån analys av det 

insamlade materialet. Vidare presenteras lärarnas resonemang om vilka möjligheter och 

svårigheter de upplever i samband med att de individualiserar undervisningen i matematik.  

De deltagande lärarna har en gemensam syn på vad begreppet individualisering innebär. 

Samtliga uttrycker att det innebär att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov 

och förutsättning. Lärarna menar att individualisering innebär att man ska anpassa 

material, uppgifter, arbetssätt och arbetsformer utifrån elevers individuella kunskaper i 

matematik. För att genomföra en individualisering uttrycker samtliga lärare att de behöver 

ha kännedom om elevers matematiska kunskaper. 

L2: Allt bygger på att man ska känna sina elever, man kan inte genomföra en 

individualisering utan att känna sina elever. Det innebär också att man inte kan 

köra samma race med alla elever, vi är olika individer och vi lär oss på olika sätt. 

 L4: Att individualisera handlar om att jag vet var varje elev befinner sig 

kunskapsmässigt och hur långt eleven har kommit i sin matematikutveckling så att 

jag kan möta och anpassa undervisningen efter det. 

Citaten från lärarnas utsagor belyser likheter i lärares syn på vad begreppet 

individualisering innebär, att undervisningen ska utgå från elevers kunskaper. Det medför 

att lärarna kontinuerligt måste kontrollera vad varje elev kan respektive inte kan. 

Kartläggning av elevers kunskaper sker genom att lärare bland annat använder skolverkets 

bedömningsstöd i matematik. Lärarna använder det centrala innehållet i läroplanen som 

utgångspunkt i arbetet att ta reda på elevers matematiska kunskaper. Lärarna reflekterar 

tillsammans med eleverna över deras lärprocess för att få dem delaktiga i sitt eget lärande.  

Som tidigare nämnts utgår lärarna från elevers olika matematikkunskaper när de 

individualiserar undervisningen. Undervisningen ska ge elever rätt förutsättningar till att 
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utmanas och stimuleras så att de lyckas nå så långt som möjligt. Lärarna resonerar kring 

att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas, stimuleras och få möjlighet att arbeta utifrån 

en högre nivå än vad eleverna är vana vid.  

L3: Det kan vara så att eleverna får se något material som finns i klassrummet, och 

det kan hända att det är uppgifter som är för svåra, men det kan också ibland vara 

bra att få möta svårare uppgifter för att det är inte farligt att utmanas.  

Citatet visar att läraren behöver utveckla sin undervisning så att fler elever ges möjlighet 

till att utmanas och utveckla sitt lärande. Lärarna menar att det är viktigt att eleverna kan 

ställas inför och förstå utmaningar för att utvecklas i den proximala utvecklingszonen.  

Vid en individualisering finns många olika behov att ta hänsyn till. Det är dels elevers 

matematiska kunskaper, dels elevers motivation och intresse.  

L2: Vissa elever får man lägga i underkant när det gäller kraven, man vet att de 

skulle kunna så mycket men vi lägger de på en lättare nivå för att dem inte orkar så 

mycket även om den kan det, den typen av individualisering behöver man också 

göra. 

Utsagan visar att en individualisering inte enbart bör utgå från elevers matematiska 

kunskaper. Läraren menar att elevers motivation till matematik är lika viktigt att ta hänsyn 

till som till elevers kunskaper. Trots att en elev har goda matematiska kunskaper kan det 

finnas brister i elevens intresse och motivation, vilket också behöver tas hänsyn till i 

undervisningen.  Elevers motivation och intresse för matematik är grundläggande för att 

elevers kunskaper ska kunna utvecklas.  

Det går att urskilja likheter i hur lärarna resonerar kring begreppet individualisering. 

Samtidigt finns en skillnad i lärarnas syn av individualisering. En av lärarna visar en 

uppfattning av att individualisering kan förknippas med extra anpassningar. Extra 

anpassningar innebär att lärare på olika sätt gör undervisningen mer tillgänglig för elever.  

L2:  Vi har en elev som får direkt arbeta med matteboken efter att min kollega har 

haft en liten genomgång innan och så får eleven sätta igång direkt och får lyssna 

med ett halvt öra under tiden jag har genomgång för det är en elev som behöver får 

göra saker. 
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Citatet bekräftar att läraren ser individualisering som en form av extra anpassning. Det kan 

visa sig genom att läraren ger vissa elever tydligare instruktioner, stöd att sätta igång ett 

arbete eller att elever får stöd av specialpedagog.  Läraren nämner inte ordagrant begreppet 

extra anpassningar, men hen kopplar individualisering till elever som är i behov av extra 

stöd, vilket är syftet med extra anpassningar.   

5.1.1 Möjligheter och svårigheter  

De deltagande lärarna resonerar kring möjligheter och svårigheter med att individualisera 

undervisningen. Lärarna anser att individualisering gynnar elevers lärande på olika sätt. 

Genom att individualisera undervisningen bibehåller eleverna sitt intresse för matematik 

vilket ger en ökad måluppfyllelse. Individualisering ska enligt lärarna syfta till att ge 

eleverna förutsättningar att ställas inför och förstå utmaningar utifrån sin egen 

kunskapsnivå för att ta sig vidare i sin utveckling.   

L3: Jag ser inga nackdelar med att arbeta med individualisering, i alla fall inte för 

eleverna utan det är mer en svårighet för mig som lärare. 

L4: Om man inte gjorde det skulle varje elev inte ges möjlighet att nå så långt som 

han eller hon kan, det är en nödvändighet. 

Lärarnas utsagor visar att det inte finns några nackdelar för eleverna med att individualisera 

undervisningen. Anledningen är att det är en nödvändighet för att elever ska ges möjlighet 

till att utvecklas så långt som möjligt i den proximala utvecklingszonen. Vidare belyser 

lärarna att det är lärarnas uppdrag som är en svårighet.  De menar att det är en utmaning 

att utforma en undervisning där alla elevers olikheter tas hänsyn till. Lärarna uttryckte att 

de upplever att i deras elevgrupper varierar elevernas kunskaper. Lärarna nämner hög- och 

lågpresterande elever. Högpresterande elever är de som är i behov av mer kognitiva och 

utmanande uppgifter, medan de lågpresterande är de som är i behov av extra stöd för att 

kunna nå kunskapsmålen. Lärarna resonerar kring att det hade varit enklare att ha en 

undervisning där alla elever har liknande kunskaper. Det framkommer i intervjuerna att 

lärarna riktar mer fokus på de lågpresterande eleverna när de individualiserar 

undervisningen.  

L2: Tyvärr är det ju så att måste man välja att individualisera undervisningen med 

dem som har det svårt eller dem som är i förväg så väljer man oftast dem med 



18 
 

svårigheter för att man vill lyfta alla så att ingen misslyckas och då blir det ju dem 

som är duktiga i matte som förlorar. 

Utsagan bekräftar att lärare står inför ett pedagogiskt dilemma angående hur 

undervisningen ska kunna tillgodose elevers olikheter i matematiken och som inte bara 

gynnar de låg-eller högpresterande eleverna. Ett dilemma som läraren upplever är att om 

undervisningen är på en enklare kunskapsnivå tappar ofta de högpresterande eleverna 

intresset, medan om undervisningen är för utmanande riskerar de lågpresterande eleverna 

att tappa motivationen. Resultatet belyser på så vis begreppet individualiseringens 

komplexa karaktär.  

5.2 Hur lärarna individualiserar matematikundervisningen  

Lärarna planerar och genomför undervisningen på olika sätt. Matematikundervisningen 

varieras med olika arbetssätt och arbetsformer som är tänkta att kunna tillgodose alla 

elevers lärande. Lärarna använder bland annat olika läromedel, laborativa material och 

digitala verktyg för att individualisera undervisningen. Följande rubrik är indelat i tre delar; 

arbetssätt, arbetsformer och läromedel.   

5.2.1 Arbetssätt  
 
Lärarna startar lektionerna med gemensamma genomgång där mål och syfte för lektionen 

presenteras. Genom att lyfta lektionens mål och syfte blir eleverna medvetna om vad som 

förväntas av dem och att det finns olika vägar att nå målet för lektionen, vilket kan ses som 

att lärarna individualiserar undervisningen. Lärarna lyfter lektionens mål och syfte för att 

skapa förståelse hos eleverna. Eleverna kan då appropriera de kunskaper som krävs för att 

kunna lära sig nya saker. Lärarna använder laborativt material i sina genomgångar för att 

kunna visualisera och konkretisera det som är abstrakt i matematiken.  

L4: Om jag ska gå igenom ett nytt moment då vet jag att i den här klassen så finns 

det ett fåtal barn som behöver det konkreta materialet men då gör jag det konkret 

med material i min genomgång. För att det finns elever som behöver se det och då 

gör jag det för alla. Sen vet jag att det är ett fåtal elever som verkligen behöver det 

här på en helt annan nivå och då får jag ta något på den nivån också. 

Utsagan visar att läraren konkretiserar ett matematiskt begrepp eller sammanhang med 

hjälp av laborativa material. Användandet av laborativa material kan bidra till att alla 
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elever på ett enklare sätt kan förstå ett matematiskt innehåll, oavsett kunskaper. Det 

laborativa materialet erbjuder att alla elever får arbeta praktiskt. Utsagan visar att det finns 

en relation till användandet av artefakter i form av laborativa material och matematiska 

begrepp och sammanhang. Det visar sig genom att läraren konkretiserar matematiska 

begrepp och sammanhang med hjälp av artefakter.  

Lärarna resonerar om hur språk och det sociala samspelet mellan lärare och elever har en 

betydande roll för elevers lärande. De anser att det är genom samtal och kommunikation 

som undervisningen kan individualiseras. Det kan visa sig genom att läraren ställer olika 

frågor till olika elever. Samtal och kommunikation i undervisning ger eleverna möjlighet 

att få uttrycka sina kunskaper genom att synliggöra sitt tänkande.  

L2:  Språkutvecklingen i matten är jätteviktig. Eleverna kan förklara för varandra 

på sitt eget språk och oftast ligger de språkmässigt närmre varandra än vad jag och 

eleverna gör och då kan de förklara på ett sätt som är naturligt för dem själva och 

för kompisen. De får sätta ord på hur de tänker.  

L4: Individualisering sker ju även när jag låter olika elever komma till tals i 

undervisningen. Om jag vet vad elever kan och var de befinner sig kan jag låta olika 

elever förklara hur de tänker och på så vis kan man belysa det man vill få fram på 

olika sätt och olika nivåer. 

Utsagorna visar att språkutvecklande arbetssätt är till för att kunna utveckla elevernas 

ämnesspråk och begrepp för att få förståelse för matematiken.  Språkets funktion syftar till 

att skapa, kommunicera och samla kunskaper tillsammans. Likväl är det viktigt att elever 

med olika kunskaper får möjlighet att diskutera och prata matematik med varandra. Lärare 

har på så vis en betydande roll för att kunna modellera och ge elever språkliga verktyg och 

redskap för att de ska ges möjlighet att uttrycka och fördjupa sin förståelse inom 

matematik. Att elever får sätta ord på hur de tänker i interaktion med andra bidrar till att 

elever lär i samspel av varandra. Det kan visa sig genom att elever med goda matematiska 

kunskaper får förklara och handleda de lågpresterande eleverna.   

Som tidigare nämnts varierar lärarna undervisningen med olika arbetssätt, där ett exempel 

är att använda digitala verktyg. L3 och L4 använder sig av en-till-en undervisning. Den 

undervisningen innebär att varje elev utrustas med en dator eller Ipad och arbetar med olika 

applikationer och program. Applikationer som eleverna arbetar med är bland annat ”King 
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of Math” och programmet skolplus. Skolplus används framförallt av de elever som behöver 

färdighetsträning. ”King of math” är ett matematikspel som erbjuder varierande problem 

inom olika matematiska innehåll. Spelet börjar på en enkel nivå och svårighetsnivån ökar 

gradvis i takt med att eleverna klarar uppgifterna. Användandet av digitala verktyg är enligt 

lärarna ett sätt att individualisera undervisningen.  

L3: Så individualiseringen ligger i att alla inte arbetar på samma nivå på appen, 

eller olika appar, utan att jag kan detaljstyra varje elevs arbetsområde.  

En-till-en undervisning bidrar till att eleverna kan arbeta inom olika arbetsområden som är 

anpassade efter var och ens kunskaper, vilket individualiserar undervisningen. Lärarna 

anser att en-till-en undervisning är ett bra komplement till läroboken och den traditionella 

undervisningen. Det blir ett lustfyllt sätt att arbeta och som motiverar eleverna.  

5.2.2 Arbetsformer 

Lärarna varierar även olika arbetsformer i matematiken för att kunna stötta elevers olika 

lärandeförmågor. Genom grupp- och pararbete skapas goda förutsättningar för eleverna att 

arbeta tillsammans men ändå individualiserat. Gruppsammansättningarna kan se olika ut, 

beroende på vad eleverna arbetar med eftersom de har olika behov i olika 

matematikområden. Individualisering handlar även enligt lärarna om hur undervisningen 

organiseras. Det behöver finnas en balans mellan gemensamma genomgångar, 

diskussioner, enskiltarbete och grupparbete.   

L1: Ofta har man elever som har liknande kunskaper i gruppen som man kan 

gruppera. Grupperingarna kan man jobba utefter och där behöver det inte vara så 

att eleverna arbetar med olika uppgifter utan snarare samma uppgifter men på olika 

nivåer. 

Gruppindelningen av eleverna varierar beroende på vilket arbetsområde de ska arbeta med. 

Eleverna kan grupperas utefter sina kunskaper. Exempelvis att de lågpresterande eleverna 

arbetar tillsammans eller att en lågpresterande elev arbetar med en högpresterande elev. 

När elever grupperas efter olika kunskapsnivåer får de samarbeta och lära i interaktion med 

varandra som leder till att elever vägleds mot högre utvecklingsnivåer i sin proximala 

utvecklingszon. L1 menar att hen individualiserar genom att elever får arbeta med samma 

typer av uppgifter men som är anpassade till olika kunskapsnivåer.  
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L1: Till exempel om man övar de fyra räknesätten och istället för att sitta och räkna 

massa sådana uppgifter har vi istället skrivit upp på tavlan kanske talet 50 och 5. 

Eleverna ska komma på så många lösningar som möjligt som är lika med 50 eller 5 

med hjälp av olika räknesätt.  

Citatet visar att individualisering kan ske genom att elever får arbeta utifrån sin egen 

kunskapsnivå genom att använda olika metoder, arbeta i olika tempo och omfång. Det visas 

genom att elever får redovisa sina olika lösningar, där de får berätta hur de har tänkt och 

om det finns ytterligare lösningar till problemet. Det är till för att lyfta elevers olika 

tankesätt. Aktiviteten stärker elevernas förståelse för att tänka och prata matematik. 

Lärandet sker på så vis i interaktion med andra, där eleverna har förmågan att lära och 

utvecklas kollektivt och individuellt.  

5.2.3 Läromedel 

De deltagande lärarna använder en matematikbok som utgångspunkt i undervisningen, 

men de förhåller sig olika till läromedlet.  

L1:  Jag är en sån som inte använder matteboken så jättemycket, vi arbetar med den 

olika mycket i olika perioder.  

L1 använder matematikboken i perioder. Matematikboken är enligt L1 en bra grund för 

undervisningen att utgå ifrån. Läraren menar att det är viktigt att vara kritisk till 

läromedlens innehåll och komplettera med andra uppgifter och material som 

matematikboken inte avser beröra. Vidare resonerar läraren att eleverna måste få förståelse 

för att matematikundervisningen inte är lika med att arbeta i matematikboken. 

Matematikundervisningen handlar enligt läraren om att knyta ämnet till en kontext som 

kan innebära att man utgår från vardagsnära situationer som elever känner igen, vilket i sin 

tur skapar motivation och intresse.  

Tre av lärarna använder matematikboken som grund i undervisningen vid genomgångar. 

De ger exempel på tal och begrepp från kapitlen. Efter den gemensamma genomgången 

arbetar eleverna enskilt med uppgifter i matematikboken. L2 och L4 använder samma 

matematikbok för alla elever men kompletterar med annat material i form av olika 

matematikhäften som är anpassade till varje elev, vilket de båda anser är ett sätt att 

individualisera undervisningen.  
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L3 använder en matematikbok som utgår ifrån ett gemensamt matematiskt moment, 

samtidigt som hen ger eleverna möjlighet att arbeta med olika uppgifter som stimulerar 

och utmanar deras matematiska utveckling.  För vissa elever som behöver utmaningar finns 

ytterligare en bok som har samma lektionsinnehåll som grundboken men där utmaningarna 

ökar i svårighet. I början av varje lektion har läraren en gemensam undervisning där 

lektionsinnehållet presenteras. Vid enskilt arbete, arbetar eleverna utifrån olika läroböcker 

som är anpassade till elevernas kunskaper.  

L3: Först har jag alltid en genomgång och jag visar sidan för eleverna som vi ska 

arbeta med. Jag förklarar på olika sätt och tillsammans gör vi olika exempel och sen 

får eleverna arbeta själva vidare med uppgifter som är anpassade efter deras nivå. 

Lärarens utsaga visar att individualisering sker genom att elever efter lärarledd genomgång 

får arbeta med olika uppgifter utifrån sin egen nivå. Matematikboken är bra att arbeta med 

då den erbjuder färdighetsträning där elever ges möjlighet att träna på olika 

övningsexempel som ett kapitel eller arbetsområde berör. Varje kapitel avslutas med 

utmaningssida och en prövosida där eleverna själva får välja vilken sida de vill arbeta med.   

5.3 Ramfaktorer som påverkar individualisering 

I följande del redogörs de ramfaktorer lärarna anser påverka individualiseringen. De 

ramfaktorerna är; lärares kunskaper, tid och tillgång till resurs.  

5.3.1 Lärares kunskaper som ramfaktor 

Lärarna i studien betonar vikten av sina egna matematikkunskaper som en ramfaktor som 

påverkar individualiseringen. Vidare menar lärarna att de själva kan påverka och styra 

individualiseringen.  

L4: Man måste som lärare kunna sitt ämne (matematik), man ska ha 

ämneskunskaper som räcker långt, man måste kunna så mycket mer än sina 

lågstadieelever och betydligt mer, så att man kan se vart eleverna ska en vacker 

dag, hur långt de ska komma så att man kan ha det i sikte när man undervisar på en 

lägre nivå.  

Utsagan visar att lärares kunskaper i matematik har en betydande roll för att kunna 

tillgodose alla elevers olika behov. Läraren uttryckte åsikten att det är viktigt att man kan 
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analysera sin elevgrupp för att kunna anpassa undervisningen. Flera lärare betonar att man 

måste kliva ur sitt eget vetande och gå in i hur elever tänker och analysera vad som till 

exempel kan göra att ett matematiskt innehåll upplevs som svårt.  

Lärarna i studien poängterar även andra viktiga egenskaper en matematiklärare bör ha. 

Exempelvis att olika matematiska innehåll ska kunna förklaras på olika sätt, exempelvis 

med hjälp av laborativt material. Med stöd av artefakter så som laborativt material kan 

lärare konkretisera det som är abstrakt i matematiken. Lärarna resonerar även kring hur 

matematikundervisningen bör utgå ifrån elevers vardagskunskaper. Vidare beskriver 

lärarna att elevers lärande och intresse utvecklas genom att matematikundervisningen är 

vardagsanknuten. Lärarna poängterar att det är ett sätt för eleverna att appropriera genom 

att eleverna får ta till sig och bli förtrogna med ny kunskap. Lärarna beskriver att deras 

stöttning och vägledning är viktig för att elever ska kunna ta till sig och hantera olika 

metoder och verktyg. Det leder till att eleverna till slut kommer kunna använda metoderna 

på egen hand i andra kontexter.  Slutligen nämner även lärarna att deras eget intresse för 

matematik har en betydande roll för undervisningen. Intresse för matematik skapar goda 

förutsättningar för att kunna utforma en lustfylld undervisning för eleverna.  

5.3.2 Tid som ramfaktor 
 
Ytterligare en ramfaktor lärarna anser påverka individualiseringen är tiden. Det finns 

emellertid flera aspekter av tid som påverkar lärarna.  

L2: Det kräver mer planeringstid, plocka fram material och hitta passande uppgifter 

till alla.  

Utsagan visar på flera tidsaspekter som påverkar möjligheten till att individualisera 

undervisningen. Planering av undervisningen upptar mycket tid då det inte enbart är 

matematikundervisningen som ska individualiseras. En annan aspekt som lärarna upplever 

är tidskrävande är att hitta uppgifter som kognitivt utvecklar elevernas ämnes- och 

språkliga kunskaper. Läraren menar att hen ofta får konstruera egna uppgifter och material 

vilket anses vara tidskrävande. Elever har olika inlärningsförmågor och ska på så sätt ges 

möjlighet att arbeta med varierande material som stödjer deras lärande.   
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Ytterligare en tidsaspekt lärarna nämner är att det måste finnas tid för att kunna sitta enskilt 

med varje elev. Lärarna önskar mer tid för att kunna diskutera individuellt med eleverna 

för att få en inblick i var de befinner sig kunskapsmässigt.  

L4: Det är ofta man känner att man inte har hunnit med att prata och sitta med alla 

elever som man skulle vilja sitta med. Vissa barn skulle man vilja sitta mycket mer 

med enskilt eller i mindre grupper, så tiden påverkar jättemycket. 

Utsagan bekräftar att tiden har en avgörande roll för att kunna sitta enskilt med varje 

elev. Genom individuella samtal med eleverna ges lärarna möjlighet att kunna anpassa 

undervisningen efter elevers olika kunskap och lärande.  

5.3.3 Resurser som ramfaktor 
 
Utifrån lärarnas beskrivningar är resurser en ramfaktor som påverkar individualisering.  

Dessa resurser handlar om personal och tillgång till lokaler. Resurser i form av personal 

innefattar tillgången till specialpedagogiska insatser och andra lärare. Speciallärares 

kompetens är enligt lärarna till stor hjälp för att kunna kartlägga elevers kunskaper i 

matematik.   

L4: Jag hade önskat mer speciallärarresurs, vi har i princip ingenting av det. Det 

beror delvis på att vi bara har en speciallärare på hela skolan.  

Det är skolans ekonomiska situation som är en av anledningarna till att skolan inte har 

tillgång till speciallärare eller specialpedagog. Läraren anser att specialpedagogiska 

insatser är till stor hjälp för att kunna kartlägga elevers kunskaper i matematik. Ett 

samarbete med speciallärare efterfrågas i syfte att få tips och idéer på hur hen kan utveckla 

sin egen undervisning och hjälpa de elever som är i behov av extra stöd.  

Tillgång till resurspersoner är en önskan av alla lärare då de anser att de har många elever 

som är i behov av stöttning. Lärarna menar att det är svårt att som ensam lärare hinna med 

att upptäcka varje elevs kunskaper. De nämner återigen att de högpresterande eleverna är 

de som hamnar i kläm och får ofta arbeta självständigt, vilket i sin tur påverkar 

individualiseringen.  

L1: Vi har fler elever som behöver mer vuxenstöd och där är man ju tyvärr för få 

resurser för att kunna räcka till.  
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Läraren anser att det krävs mer tillgång till personal för att kunna individualisera 

undervisningen. Det hjälper lärarna att hålla koll på var varje elev befinner sig 

kunskapsmässigt och möjligheten att få sitta enskilt med eleverna. Lärarna önskar att få 

samverka och arbeta tillsammans med andra lärare för att på ett enklare sätt kunna 

individualisera undervisningen. Exempelvis att elever med utmärkande kunskaper i 

matematik får samarbeta med andra elever i högre årskurser.  En av lärarna lyfter att det 

finns personal att tillgå men som tyvärr inte är lärarutbildad, vilket påverkar möjligheten 

att individualisera.   

Tillgång till funktionella lokaler är även en ramfaktor som lärarna anser påverka 

individualiseringen. Tillgång till fler lokaler ökar möjligheten till att kunna gruppera 

eleverna, där eleverna kan arbeta tillsammans med elever som har liknande kunskaper i 

matematik. Undervisning i mindre grupper leder till att man kan lägga undervisningen på 

en nivå som tillgodoser alla elevers olika lärande och kunskaper.  

L4: Jag önskar mer tillgång till grupprum så man kan ha matte i halvklass. 

L2: Nackdelen här är att vi inte har tillgång till fler lokaler så att man kunde dela 

upp eleverna och att de fick arbete i mindre grupper. 

Lärarna önskar mer matematikundervisning i halvklass för att få mer tid att sitta med varje 

elev och uppmärksamma deras kunskaper. Anledningen till att undervisa i halvklass 

underlättar dels för att kunna dela in elever som är på ungefär samma kunskapsnivå, dels 

för att eleverna ska få arbeta i lugn och ro.  Lärarna framhåller möjligheten att mer kunna 

sitta tillsammans med eleverna, enskilt eller i mindre grupper och att det påverkas av 

tillgången till fler lokaler.  

5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet av undersökningen visar att lärare har en gemensam syn om vad 

individualisering innebär. Individualisering innebär att undervisningen ska utgå från 

elevers olika behov och kunskaper. Det åstadkoms genom att lärarna varierar arbetssätt, 

arbetsformer och artefakter för att tillgodose att elever utvecklas i sin proximala 

utvecklingszon. I undersökningen resonerar lärarna även kring ramfaktorer som påverkar 

möjligheten till att individualisera undervisningen. Ramfaktorerna är tid, tillgång till 

resurser samt lärarnas egna kunskaper. 
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6 Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens metodval och resultat. I metoddiskussionen diskuteras 

studiens val av metod och datainsamling. Vidare diskuteras studiens resultat med 

utgångspunkt i tidigare forskning och studiens syfte och frågeställning. 

Diskussionsavsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning av individualiserad 

matematikundervisning och hur studien bidragit med kunskap till min kommande 

profession.  

6.1 Metoddiskussion  

Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet med fokus på lärares syn, 

kunskaper och arbete med individualiserad matematikundervisning. Det sociokulturella 

perspektivet valdes också för att undersöka hur lärare resonerar att de tar hänsyn och 

utvecklar elevers lärande i den proximala utvecklingszonen.  

Studiens bakgrund, metodval, intervju- och observationsguide, resultat samt diskussion 

utgår från studiens syfte och frågeställningar. En kvalitativ ansats i form av ostrukturerade 

observationer och intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilket jag anser är 

passande för studiens syfte och teoretiska bakgrund eftersom jag ville studera lärares 

resonemang om individualiserad undervisning. Studien innefattar på så vis en 

triangulering. Vid intervjuerna fanns utrymme till att ställa passande följdfrågor för att få 

ett mer utvecklat svar av lärarna vilket belyser en av fördelarna med mitt metodval. Genom 

att använda två datainsamlingsmetoder ökar studiens trovärdighet samtidigt som det var 

ett rikt material att analysera och bearbeta. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är hur 

studien utfördes. Studiens resultat kan ha påverkats av att jag valde att intervjua lärarna 

innan observationerna. Om observationerna utförts innan intervjuerna hade jag kunnat 

följa upp mina intervjufrågor på ett bättre sätt med sådant som jag sett under 

observationerna.  

En annan viktig aspekt att belysa är studiens urval av deltagande lärare. Urvalet är tämligen 

litet, då endast fyra lärare deltog. Det finns både för-och nackdelar med att urvalet var litet. 

Å ena sidan går studiens resultat inte att generalisera eftersom urvalet av deltagande lärare 

var få. Å andra sidan var det en fördel med att ha få deltagande lärare i studien för att kunna 

fokusera och ägna tid till varje intervju och observation. Två av de deltagande lärarna 

arbetar på samma skola och i samma årskurs vilket kan påverkat studiens resultat. I det här 
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fallet hade lärarna inte samtalat med varandra, vilket resulterade i att de resonerade olika 

och bidrog till olika synsätt och arbetssätt om individualisering. Jag anser att det var bra 

att lärarna arbetade i olika årskurser i lågstadiet då de hade olika utgångspunkter i hur de 

ser på individualisering. Jag anser att urvalskriteriet yrkeserfarenhet var positivt för 

studiens resultat eftersom jag utgår från att lärares olika erfarenheter påverkar deras syn på 

individualiserad undervisning i matematik. Studiens resultat kan ha påverkats av att urvalet 

har utgått från ett bekvämlighetsurval. Lärarna i studien har jag haft kontakt med under 

verksamhetsförlagda utbildningar och andra arbeten vilket i sin tur kan ha påverkat 

studiens resultat eftersom jag kände lärarna sen innan.  

Vid kvalitativa undersökningar finns två begrepp att ta hänsyn till; validitet och reliabilitet 

(Bryman, 2011). Båda är viktiga när man bedömer en studies kvalitet. Validitet innebär 

hur väl en studie mäter det som avses mätas (Bryman, 2011). För att uppnå god validitet 

med den här studien var studiens syfte och frågeställningar en viktig del under hela 

processen. Intervjufrågor, observationspunkter samt innehållsanalys av datainsamlingen 

har haft sin utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar för att analysera hur lärare 

resonerar kring individualisering i matematik samt hur de individualiserar undervisningen. 

Analysen var till för att på ett tydligt sätt koppla samman den insamlade datan med studiens 

syfte och frågeställningar.  

Begreppet reliabilitet motsvarar studiens tillförlitlighet som innebär huruvida en studies 

resultat kan vara likvärdigt om studien skulle utföras vid ett nytt tillfälle (Bryman, 2011).  

Inom kvalitativa studier går det inte att anta att resultatet skulle varit detsamma om 

undersökningen skulle genomförts på nytt vid ett annat tillfälle då deltagarnas åsikter och 

platsen för intervju och observation har ändrats.  Om intervjuerna och observationerna 

skulle genomföras vid ett nytt tillfälle med andra lärare hade resultatet antagligen haft en 

liknande karaktär men med nya infallsvinklar av hur de ser och använder sig av 

individualiserad undervisning i matematik. En annan aspekt som kan ha inverkan på 

studiens reliabilitet är utformandet av intervjufrågor och observationspunkter. Vid 

intervjuerna och observationer har jag haft ett neutralt förhållningssätt genom de frågor jag 

ställt. Reliabiliteten innebär också att studiens resultat kan ha påverkats av hur intervjuerna 

genomförts, genom hur kroppsspråk och betoning på ord kan påverka lärarnas resonemang. 

Vid genomförandet av både intervjuer och observationer valdes flera lärare för att öka 

studiens tillförlitlighet och jag har försökt att undvika slumpmässiga eller tillfälliga 
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resonemang och åsikter. För att öka studiens tillförlitlighet ytterligare har jag intervjuat 

lärare med olika utbildningar och olika lång erfarenhet. Lärarna i studien arbetar på flera 

skolor i olika kommuner vilket ökar studiens reliabilitet för att de flesta av lärarna inte 

kände varandra eller haft inverkan på varandra.  

6.2 Resultatdiskussion  

I det här avsnittet diskuteras delar av resultatet som är intressanta att belysa och som kan 

ställas mot varandra och tidigare forskning.  

6.2.1 Lärares resonemang om individualisering  

Resultatet av lärarnas utsagor visar att de har en gemensam syn om vad begreppet 

individualisering innebär. Samtliga lärare anser att individualisering innebär att ta hänsyn 

till elevers olika behov och förutsättningar i matematikundervisningen, vilket även går att 

styrka i läroplanens tankar om att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättning och behov (Skolverket, 2018). En av lärarna i studien likställer 

individualisering med extra anpassningar. Extra anpassningar sker genom att läraren ger 

vissa elever tydliga instruktioner, att elever får stöd att sätta igång ett arbete eller att en 

elev har stöd av specialpedagogiska insatser. Extra anpassningar handlar främst om att 

lärare ska ge elever rätt förutsättningar för att kunna uppnå kunskapsmålen. 

Individualisering är till för alla elever, oavsett lärandeförmåga eller kunskapsnivå, medan 

extra anpassningar är till för de elever som är i behov av extra stöd. Det kan vara 

problematiskt att lärare väljer att koppla individualisering med extra anpassning då det 

motsäger vad lärarna säger i intervjun om individualiseringens syfte. En möjlig förklaring 

till att individualisering och extra anpassningar likställs kan vara för att lärare har olika 

kompetenser och erfarenheter om individualisering vilket påverkar deras syn på begreppet.  

Lärarna i studien är eniga om att undervisningen ska utgå från elevers kunskapsnivå. Det 

innebär att lärarna kontinuerligt behöver bedöma elevers kunskaper i matematik för att 

kunna anpassa undervisningen. Lärarnas resonemang om att kartlägga elevers tidigare 

kunskaper i matematik stämmer överens med Löwings (2004) resonemang om 

individualisering, att undervisningen ska anpassas utifrån elevers kunskaper. Samtliga 

lärare menar att de i sin undervisning tar hänsyn till elevers olika behov. För att få förståelse 

av hur individualisering ska kunna förstås, bör hänsyn tas till olika slags behov. De kan 

handla om behov av till exempel kunskaper, motivation och känslomässiga behov 
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(Vinterek, 2006). Genom att analysera sin elevgrupp och att ta hänsyn till olika behov 

väljer lärarna olika arbetssätt och arbetsformer för att tillgodose elevers olika behov. En av 

lärarna i studien resonerar kring sin egen elevgrupp och hur olika behov påverkar 

möjligheten till att individualisera undervisningen. Läraren lyfter behov av motivation, 

intresse och uthållighet som är behov som man i första hand måste ta hänsyn till för att 

individualisera undervisningen. En tolkning av lärarens resonemang är att 

individualisering måste utgå från olika behov och inte enbart elevers matematiska 

kunskaper. Tidigare forskning visar att elever har olika förkunskaper och olika motivation 

för lärande (Löwing, 2004). En problematik är dock att lärarna anser att individualisering 

främst är till för de elever som är lågpresterande i matematik. En möjlig förklaring till 

resonemanget är för att lågpresterande elever ska uppnå kunskapsmålen. Det visar sig 

genom att lärarna ger mer vuxenstöd åt de lågpresterande eleverna. Generellt sett arbetar 

de högpresterande eleverna mer enskilt med eget material jämfört med de lågpresterande 

eleverna. Det är en problematik då undervisningen faktiskt inte anpassas efter alla elevers 

olika behov och kunskaper. Det stämmer heller inte överens med vad lärarna uttrycker i 

sina intervjuer. De högpresterande eleverna har lika rätt till mer utmaning och stöttning av 

läraren i undervisningen som de lågpresterande eleverna har av lärarens stöd. Lärare som 

låter de högpresterande eleverna arbeta enskilt med enskilda uppgifter är inte ett sätt att 

individualisera undervisningen. De eleverna ges inte tillräckligt med utmaning och kan 

därför inte utvecklas i den utsträckning som de har rätt till.   

6.2.2 Läroboken  
 
Det går att urskilja likheter hur lärarna förhåller sig till matematikboken idag jämfört med 

hur lärare arbetade med läroboken för några år sedan.  Av resultatet framgår det att de 

flesta lärarna i studien använder en matematikbok och planerar undervisningen utifrån 

bokens innehåll. Lärarna anser att matematikboken erbjuder att elever får arbeta med 

färdighetsträning och utmanande uppgifter. Konsekvensen av att matematikboken är i 

fokus kan vara att elever arbetar enskilt i större utsträckning än i andra ämnen. En slutsats 

skulle kunna vara att läroboken kan ses som en ramfaktor då den har en betydande roll för 

lärares undervisning, vilket även går att styrka i Löwings (2004) resonemang om 

lärobokens betydelse i undervisningen. Matematikboken används i syfte att eleverna ska 

uppnå kunskapsmålen. Undervisningens innehåll bör utgå från elevers olika erfarenheter 

och inte utifrån lärobokens innehåll (Löwing, 2004).  Av resultatet går det att tolka att 

hastighetsindividualisering används. Det visar sig genom att eleverna får arbeta med olika 
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sidor eller olika läroböcker i sin egen takt där lärarna handleder eleverna. Det medför att 

klyftorna mellan elevers prestationer ökar (Löwing, 2004). En stor kunskapsspridning 

mellan elever påverkar lärares arbete med att bedriva en undervisning som når till alla 

elever. En slutsats kan vara att helklassdiskussioner utesluts och att eget arbete i matematik 

genomsyrar undervisningen. Det är en motsats till hur lärarna i studien resonerar om hur 

individualiserad undervisning bör utövas. Det stämmer heller inte överens med det hur 

lärande synliggörs eftersom lärandet sker i samspel med omgivningen och miljö, vilket är 

ett lärandeperspektiv som ligger till grund i läroplanens mål och riktlinjer (Säljö, 2000).  

Enligt tidigare forskning kan individualisering leda till att elever får arbeta mer enskilt 

(Löwing, 2004). Det genomsyras även i lärarnas undervisning genom att eleverna får 

arbeta med olika material som är anpassade efter olika kunskapsnivåer. Det motsägs i 

forskning om det sociokulturella perspektivet som visar att individualisering inte innebär 

att eleverna ska arbeta enskilt, utan att lärandet sker kollektivt i interaktion med andra 

(Säljö, 2000).  Enligt lärarna individualiseras undervisningen genom att eleverna får arbeta 

med olika läromedel. Det går att ifrågasätta eftersom det inte är läraren i sig som 

individualiserar undervisningen utan läromedlen. Det betyder att elever inte får den 

individanpassningen som de är i behov av. På så vis går det att ifrågasätta varför 

matematikboken används i så pass stor utsträckning. Lärarnas användande av 

matematikboken skiljer sig från läroplanens tankar om att undervisningen ska utgå från 

elevers förutsättningar och behov (Skolverket, 2018). En matematikbok utgår inte från 

elevers förkunskaper i matematik och är därför inte ett sätt att individualisera 

undervisningen. Å ena sidan nämner en av lärarna att anledningen till att matematikboken 

används i så pass stor utsträckning är på grund av elevers intresse att arbete i boken. Kan 

en möjlig förklaring vara att matematikboken används för att eleverna anser att det är ett 

lustfyllt arbetssätt? Matematikboken skapar lust och intresse för matematik vilket är lika 

viktigt att ta hänsyn till när lärare individualiserar undervisningen. Ytterligare en 

problematik med att matematikboken genomsyrar undervisningen är att elever inte ges 

möjlighet att arbeta språkutvecklande. Det går även att ifrågasätta då somliga lärare anser 

att språkutveckling har en betydande roll för matematikundervisningen. Lärare ska ge 

elever möjlighet att utveckla icke materiella artefakter (språk) vilket inte möjliggörs om 

matematikboken används i så pass stor utsträckning. Artefakterna är ett redskap som elever 

behöver använda för att tänka, uttrycka och kommunicera med (Vygotskij (1981).   Både 

språk och kommunikation bildar en länk mellan eleven och omgivningen. Det är genom 
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interaktion som elever får lyssna till hur andra elever talar om föreställningar, vilket gör 

att elever kan uppfatta och urskilja vad som behövs approprieras=läras, vilket heller inte 

möjliggörs om matematikboken genomsyrar undervisningen. Det motsäger vad som 

kommer fram i intervjuerna. Lärarna betonar vikten av att den muntliga kommunikationen 

behöver kompletteras med att kunna sätta ett matematiskt innehåll i en kontext för att knyta 

an kunskaper till elevers tidigare erfarenheter genom att använda olika artefakter som till 

exempel laborativa material vilket även framgår av Säljö (2000).  

Av resultatet framkommer tid som en ramfaktor som lärarna anser påverka 

individualisering. Lärarna upplever att individualisering är tidskrävande på olika sätt. De 

nämner exempelvis att det är tidkrävande att planera undervisningen individuellt, 

förbereda material samt upptäcka elevers kunskaper i matematik. En möjlig förklaring till 

att matematikboken utgör en stor del av undervisningen kan vara på grund av tidsbrist och 

att lärarna inte hinner förbereda annat material. En problematik är att användningen av 

matematikboken kan ses som en tidsbesparing, då lärarna inte hinner individualisera 

undervisningen i den uträckning som de önskar att göra. Dock belyser detta en tydlig 

problematik då bristande förutsättningar inom olika ramfaktorer, i detta fall tid, kan utgöra 

hinder i undervisningen.  

6.2.3 Lärares kunskaper  
 
I resultatet framgår det att lärarna anser att deras egna kunskaper kan vara en ramfaktor 

som påverkar möjligheten till att individualisera undervisningen. En tanke som jag har är 

att lärares ämnes- och didaktiska kunskaper är den mest avgörande ramfaktorn. Lärares 

kunskaper och erfarenheter påverkar deras syn på individualisering och hur de väljer att 

anpassa undervisningen. En problematik kan vara styrdokumentens formulering att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättning (Skolverket, 2018). 

Styrdokumenten skriver endast att undervisningen ska anpassas. Det framgår faktiskt inte 

hur undervisningen ska anpassas vilket kan påverka lärares olika syn på individualisering. 

Lärarna kan tolka sitt uppdrag på olika sätt vilket påverkar hur de faktiskt arbetar med 

individualisering. Individualisering har med tiden ändrat karaktär i styrdokumenten vilket 

också kan påverka lärares olika syn på individualisering. En problematik är dock att lärarna 

har olika syn på individualisering för att det leder till att utbildningen inte blir lika för alla 

elever. En fråga som väcks är om det inte vore idé att förtydliga hur lärare ska anpassa 

undervisningen i styrdokumenten. Det är lärares kunskaper som har en betydande påverkan 
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för hur undervisningen kan stötta elevers olika kunskaper. En tanke är att lärare behöver 

få mer förståelse för sitt eget arbete och behöver reflektera över de val som görs för att 

kunna nå alla elever i matematikundervisningen.  

6.3 Framtida yrkesroll och fortsatt forskning om individualisering  

Studien har varit givande för min kommande yrkesroll. Den har bidragit till kunskaper om 

hur man kan utforma en matematikundervisning som gynnar elevers lärande och som tar 

hänsyn till varje elevs förutsättning och behov. Jag tar med mig olika arbetssätt som jag 

sett att lärarna använder i sin undervisning till min kommande undervisning.  Studien har 

även bidragit till hur viktigt det är att reflektera över sina egna kunskaper som lärare och 

vikten av att reflektera och analysera de val som görs i undervisningen för att kunna möta 

alla olika elever i deras lärande. Fortsatt forskning om individualisering skulle kunna vara 

att undersöka hur elever upplever individualisering.  Hur upplever eleverna att de ges 

möjlighet att utvecklas efter sina kunskapsnivåer? Hur anser eleverna att 

matematikundervisningen tar hänsyn till elevers kunskaper i matematik genom olika 

arbetssätt och arbetsformer? Ytterligare hade det varit intressant att undersöka hur lärarna 

arbetar med den formativa bedömningen när de ska bedöma elevers kunskaper i 

matematik.  

Avslutningsvis vill jag ägna ett stort tack till de medverkande lärarna i studien. 
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Bilaga 1 Samtyckesblankett för deltagande lärare 

Hej! 

Mitt namn är Maja Engsund och jag studerar min sista termin på grundskollärarprogrammet med 

inriktning F-3. Nu söker jag lärare som kan/vill delta i en undersökning om individualiserad 

undervisning i matematik. Undersökningen ingår i mitt examensarbete. Om du väljer att sälla upp i 

min undersökning vill jag gärna observera dig under en matematiklektion samt intervjua dig. 

Observationerna kommer inte att spelas in, men däremot har jag önskemål om att med ditt 

godkännande spela in intervjun. Datainsamlingen från intervjun och observationen kommer endast 

användas i forskningssyfte. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när 

som helst utan att ge någon förklaring.  

 
Med vänliga hälsningar  
Maja Engsund  
 
_______________________________________________________________________ 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien?  

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien 

Namn:                                                                   Namnförtydligande: 

_________________________________            ________________________________ 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett till föräldrar 

 
Hej! 
 
Mitt namn är Maja Engsund och jag studerar min sista termin på grundskollärarprogrammet med 

inriktning F-3. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om individualiserad undervisning i 

matematik.  Jag kommer att observera en matematiklektion där jag enbart fokuserar på läraren och 

dess undervisning. Men eftersom att observationen sker i klassrummet behöver jag ditt/ert 

godkännande om att ditt/ert barn kommer att befinna sig i klassrummet under observationen. 

Observationen kommer inte att spelas in. Datainsamlingen från observationen kommer endast 

användas i forskningssyfte.  

 
Deltagandet är frivilligt och du/ni har rätt att avbryta ditt/ert barns deltagande när som 
helst och utan att ange någon anledning.  
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta mig: mail: x tel: x  
 
Med vänliga hälsningar Maja Engsund  
 
______________________________________________________________________________
____ 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

3. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i studien. 

4. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte att mitt barn deltar i studien. 

Barnets namn: 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande: 

__________________________________ _________________________________ 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

Huvudtema1: Lärares utbildningsbakgrund 
Undertema 1: utbildning  
Vad har du för lärarutbildning? 
När tog du lärarexamen? 
Undertema 2: arbetslivserfarenhet 
På hur många skolor har du arbetat under tiden som lärare? 
Vilken årskurs undervisar du i? Hur många elever finns i din klass? 
Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
Huvudtema 2: Individualisering 
Undertema 1: matematikundervisning 
Vilka egenskaper bör en bra matematiklärare ha, anser du? 
Hur är en bra matematiklektion enligt dig? Ge exempel på hur ett undervisningspass i matematik 
i din klass kan se ut? 
Undertema2: innebörd av individualisering  
Berätta vad innebär begreppet individualisering för dig? 
Berätta vilka svårigheter du upplever med att individualisera undervisningen? Ge exempel utifrån 
din elevgrupp.  
Berätta vilka möjligheter det finns med att individualisera undervisningen i din klass? 
Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov, Hur 
märks det här i din klass? Ge exempel? Hur ställer du dig till det?  
Undertema 3: syftet med individualisering? 
Varför behövs individualisering? 
På vilket sätt gynnar individualisering elevers lärande? 
 
Huvudtema 3: Individualiserad undervisning i matematik 
Undertema 1: individualiserade arbetssätt  
Ge mig några konkreta exempel på hur du arbetar med individualiserad undervisning i 
matematik? 
Vad baserar du ditt val av individualisering för en viss elev/vissa elever? 
Berätta vilka hänsyn du ta vid planering för att individualisera i matematik? 
Undertema 2: Elev och elevgrupp 
Enskilt eller grupparbete? Hur resonerar du? 
Hur stor del av din lektion brukar eleverna ägna åt matematikboken? 
Hur är fördelningen mellan lärarledda genomgångar och enskilt- eller grupparbete? 
 
Huvudtema 4: ramfaktorer 
Undertema 1: tid 
Hur många matematiklektioner har eleverna per vecka? 
Hur anser du att tiden kan påverka individualiseringen i din undervisning? 
Underteman 2: skolan 
 Har skolan någon extra satsning på matematik? Vad och hur sker detta?  
 Hur ser samverkan mellan lärare vad gäller matematikundervisning?  
Underteman 3: ekonomi  
Behövs det extra resurser för att kunna individualisera undervisningen? Och i så fall varför 
behövs det extra resurser? 
Hur ser du på tillgång till extra resurs?  
Vilka resurser har du tillgång till för att lättare kunna individualisera undervisningen för 
eleverna?  
Underteman 4: andra faktorer 
Kan du ge exempel på om det finns några andra yttre faktorer som påverkar din möjlighet till att 
individualisera matematikundervisningen? 
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Bilaga 4 Observationspunkter  

Undersökningen är till för att se hur olika lärare individualiserar undervisningen i matematik. Det 
som jag kommer att titta efter är:  
 
- hur läraren agerar i klassrummet tillsammans med eleverna  
- vilken kontakt läraren har med varje elev  
- ger läraren individuella uppgifter till någon/flera elever  
- ger läraren individuella instruktioner till någon/flera elever  
-förekommer hastighetsindividualisering? 
- hur varierar läraren med olika arbetssätt och arbetsformer? 
-använder lärarna med laborativa material? 
 

 


