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Syftet med studien är att bilda kunskap om lärares uppfattningar av vad individualisering 

i matematikundervisningen kan innebära. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats 

som avser att ta reda på lärares uppfattning av vad individualisering är och hur de 

uppfattar att de arbetar individualiserat i matematikundervisningen. Det är en kvalitativ 

studie som grundar sig på semistrukturerade intervjuer med fem verksamma 

grundskollärare. Det teoretiska och metodologiska tillvägagångssättet i studien är 

fenomenografiskt.  

Resultatet visar att det finns olika uppfattningar av vad individualiserad undervisning 

innebär. Det övergripande är att en individualiserad undervisning krävs i skolan för att 

alla elever har olika bakgrund, erfarenheter och behov. En individualiserad 

matematikundervisning kan möjliggöra att alla elever får utvecklas utifrån sina 

kunskaper. Precis som forskning visar framgår det i studien att 

hastighetsindividualisering genomsyrar matematikundervisningen. Lärare visar en 

tendens till att matematikundervisningen är läroboksbunden men resultatet visar att lärare 

till viss del är medvetna om dess negativa effekter och att de därför försöker variera 

matematikundervisningen. Det finns en önskan om att individualisera mer men det finns 

faktorer som påverkar möjligheten till individualisering, främsta faktorn är tiden. Om 

lärare har de förutsättningar som krävs för att kunna individualisera 

matematikundervisningen så kan uppfattningen av vad individualisering är förändras och 

därmed sättet att undervisa.  
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ABSTRACT 

_______________________________________________________________________ 

Elin Billing 

Matematics teaching for everyone – A qualitative study on teachers’ perceptions of 
individualized mathematics teaching 

     Number of pages: 37 

_______________________________________________________________________ 

The purpose of this study is to form knowledge about teachers perceptions of what 

individualization of mathematics teaching can mean. Based on the purpose, questions 

have been formulated that intend to find out teachers perceptions of what 

individualization is and how they perceive that they work individualized in mathematics 

teaching. This paper is a qualitative study based on semi- structured interviews with five 

primary school teachers. The theoretical and methodological approach of the study is 

phenomenographic.  

Results show that there are several different perceptions of what individualized teaching 

is. Overall, individualized education is required in the education system because each 

student has a different background, experience and needs.  

Individualized mathematics education can enable each student to develop based on their 

own level of understanding. A common trend experienced throughout the classroom is 

the variety of time required for each individual to learn. This study correlates with 

previous studies that shows that teachers give pupils different amount of time to learn the 

desired task at hand. Teachers show a tendency to teach mathematics through textbooks 

and the result shows that primary school teachers are aware of its negative impact. 

Therefore teachers try to vary the methods of mathematical teachings based on an 

individual’s best ability to learn. There is a desire to continue this increase of 

individualizations, but certain factors often affect the possibility, the main factor being 

the time. If teachers had the environment and conditions required to be able to 

individualize the education of mathematics, then the overall perception of what 

individualization is can change, and thus the way of teaching individualized. 
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1 Inledning 
 

Det sägs ofta att den svenska skolan ska vara en skola för alla, vilket innebär att 

utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande. Undervisningen ska enligt 

läroplanen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov oavsett bakgrund, tidigare 

erfarenheter, kunskaper och språk (Skolverket, 2018). Det är en pedagogisk utmaning för 

lärare att skapa en undervisning vars innehåll och utformning inte är identisk för alla 

elever då alla lär på olika sätt. 

 

Att möta alla elevers förutsättningar och behov är olika svårt i olika ämnen men 

matematik är ett av de ämnen som anses svårare än andra (Wallby, Carlsson & Nyström, 

2001). Elever visar tidigt i skolgången stora individuella variationer kunskapsmässigt i 

ämnet matematik och skillnaderna ökar med elevers stigande ålder (Eriksson, 2008). 

Därför kan det vara betydelsefullt att lärare är medvetna om var undervisningens 

kunskapsnivå läggs. Flera forskare menar att lärare inte alltid är medvetna om elevers 

förkunskaper och det leder till att många elever arbetar med uppgifter som är av för svår 

karaktär (Löwing, 2006; Bentley, 2003 & Eriksson, 2008). Därmed kan man ställa sig 

frågande till om lärare undervisar på en låg kunskapsnivå som alla elever kan och ska 

uppnå? Eller prioriterar lärare en högre kunskapsnivå som endast ett fåtal elever kan 

uppnå? 

 

Lärarens roll som ledare i klassrummet har stor betydelse för inlärningsprocessen och 

individualisering har en stor roll i dagens skola. Av det skälet har jag valt att undersöka 

lärares uppfattningar av hur de anpassar sin matematikundervisning efter varje elevs 

behov och förutsättningar genom att individualisera. Jag anser att det är intressant att 

undersöka om den beskrivning forskare gör av individualisering överensstämmer med 

lärares uppfattning. Studien grundar sig i en fenomenografisk ansats och syftar till att 

bidra med kunskap om lärares uppfattningar av individualisering och hur de arbetar 

individualiserat i matematikundervisningen. Jag har valt att intervjua fem verksamma 

matematiklärare. Jag hoppas att föreliggande studie kan ge en större insikt i hur lärare 

kan arbeta individualiserat i framförallt sin matematikundervisning.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares uppfattningar av vad individualisering 

i matematikundervisning kan innebära. Studien ämnar undersöka verksamma lärare i 

årskurs F-3.  

 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

 Vad uppfattar lärare för möjligheter och svårigheter med individualisering?  

 Hur uppfattar lärare att de arbetar med individualisering i 

matematikundervisningen? 
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3 Bakgrund 

I kommande avsnitt kommer fakta att beskrivas för att underlätta förståelse för studien. 

Först kommer begreppet individualisering att beskrivas och därefter hur begreppet har 

berörts i läroplanerna genom tiderna. Sedan redogörs vad det står om individualisering i 

aktuella styrdokument. Avsnittet avslutas med beskrivning av studiens teoretiska 

bakgrund, vilken är fenomenografi. 

3.1 Individualisering 

Individ och individualisering
1
 är ord som ofta förekommer inom skolans verksamhet. 

Begreppets betydelse kan tyckas enkelt, det vill säga att något ska anpassas till individen 

men det finns många olika sätt hur det här kan ske (Vinterek, 2006). Hon menar att 

elevers behov ofta är specifika, det kan röra sig om behov av kunskap eller behov av att 

undervisningen ska vara rolig och stimulerande. Genom att förändra olika faktorer i ett 

undervisningssammanhang kan lärare möta klassens olika behov.  

Individualisering kan vara av olika slag och kan gälla så skiftande saker som omfång, 

material, innehåll, arbetstempo, metod eller hur elevers arbete skall värderas. Det kan 

även handla om anpassning av miljön eller vilken grad av ansvar eleven ska ta för sitt 

eget lärande (Lindkvist, 2003). Det viktigaste att fokusera på vid en individualisering är 

undervisningens innehåll, det vill säga hur elever faktiskt lär det som skall läras samt hur 

lärare utformar undervisningen (Vinterek, 2006; Löwing, 2006). När lärare 

individualiserar har de ofta fokus på hastighetsindividualisering, det vill säga att lärare 

ger elever olika mycket tid med samma uppgift (Lindkvist, 2003). Även Bentley (2003) 

framhåller att hastighetsindividualisering är det vanligast förekommande i svenska 

skolan, vilket leder till att elever ofta sitter enskilt och arbetar i läroboken. 

Matematikundervisningen idag handlar i stort sett om att följa en lärobok från början till 

slut och lära det innehåll som boken behandlar. Trenden att läraren ska handleda istället 

för att undervisa har drabbat matematikämnet särskilt hårt på grund av det starka 

läromedelsberoendet (Bentley, 2003).   

                                                

 

1 Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde 

elevens förutsättningar, behov och intressen (individualisering, u.å.)  
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3.1.1 Anledningar till att individualisera 

Matematikämnet är det ämne där det finns flest dokumenterade individualiseringsförsök 

och flest forskningsresultat presenteras (Vinterek, 2006). Hon framhåller att anledningen 

till att matematikämnet intar en särställning i individualiseringsfrågan kan förklaras av att 

lärare anser att det är ett ämne där det lämpar sig särskilt bra att individualisera. Dels för 

att matematikundervisningen ofta uppfattas som ett ämne där arbetet ofta sker enskilt, 

dels för att gruppens kunskaper skiljer. Ur ett lärarperspektiv kan det beskrivas som 

problematiskt, störande och svårhanterat att elever visar skillnader i intresse, motivation 

och ambition inom klassen (Nyström, 2003). Det är många elever som har brister i de 

grundläggande kunskaperna i matematik. För att råda bot på det problemet räcker det inte 

endast att lärare ger elever tid eller ge vissa elever stödundervisning i matematik. Elever 

förstår och uppfattar även matematik på olika sätt, samtidigt som de har olika 

inlärningskapacitet och motivation till inlärning. Det är därmed många olika faktorer som 

påverkar lärares individualisering i matematikundervisningen. Barn har med sig 

kunskaper om tidig aritmetik redan innan de börjar skolan, vilket bidrar till att elevers 

matematiska förkunskaper skiljer från första skoldag (Eriksson, 2008). Han menar vidare 

att lärare inte tar hänsyn till elevers tidigare kunskaper utan innehållet i 

matematikundervisningen är ofta presenterat genom läroböcker för att passa alla barn i en 

åldersgrupps okända kunskapsutveckling. Läroboken bildar ofta utgångspunkten för 

såväl genomgångar som övningar. Löwing (2006) framhåller att 

matematikundervisningen skulle bli mer framgångsrik om lärare inte använde 

läroböckerna som om de var självinstruerande. Lärare bör istället introducera och samtala 

om begrepp med anledning att förvissa sig om att eleverna förstår dess innebörd. Genom 

att lärare tidigt ger elever möjlighet att utveckla en begreppsförståelse kommer det 

underlätta när de senare ska ta itu med uppgifter på egen hand (ibid). 

 

Nyström (2003) menar att i ett klassrum där lärare anpassar undervisningen till alla 

elevers kunskaper, som ett kollektiv, hamnar ofta undervisningen på medelnivå. Den 

undervisningsnivån upplevs för hög för vissa elever och andra upplever att det inte är 

tillräckligt utmanande. Flera forskare menar att en matematikundervisning där lärare 

fokuserar på elever som individer bidrar till ett större intresse för ämnet (Leonard 2001; 

Boaler, Wiliam & Brown, 2000). Genom att lärare undervisar på en lämplig 

svårighetsgrad för respektive elev och låter de arbeta i sin egen takt skapar sig elever en 

positivare bild av matematikämnet (Dimitradis, 2011). 
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I Skolverkets kvalitetsgranskningar från 2001 och 2002 framgår det att elevers lust att 

lära påverkas positivt av att de känner att de kan och förstår (Skolverket, 2003). Lusten 

ökar i samband med att elever lyckas med en uppgift och upplever att de lär sig. 

Skolverket (2003) betonar att lärare behöver ge elever möjlighet att arbeta med uppgifter 

som de har en chans att klara av, för att lusten och glädjen som uppstår i känslan av att 

lyckas med en uppgift är starkt motiverande. Lärare behöver skapa ett 

undervisningsinnehåll som upplevs relevant, begripligt och meningsfullt för att bibehålla 

elevers intresse och motivation. Det här kan uppnås genom att lärare individualiserar 

undervisningen. Att lärare anpassar uppgifters svårighetsgrad till enskilda elevers 

förmåga och låter de arbeta med matematiska problem som de lyckas lösa är en sporre till 

att gå vidare och lösa nya problem. Tvärtemot är det för de elever som ständigt stöter på 

misslyckanden, inte minst för matematik då elever snabbt förlorar motivation och lust att 

lära (ibid., 2003). 

3.1.2 Lärares kunskaper vid individualisering 

För att kunna individualisera undervisningen bör lärare vara medvetna om elevers 

förkunskaper (Vetenskapsrådet, 2013). Det möjliggör att läraren kan skapa uppgifter som 

är anpassade till elevers individuella förmågor. I annat fall leder det till att elever arbetar 

med uppgifter som är av för lätt eller svår karaktär. Individualisering kräver att lärare 

dels har didaktiska kunskaper om hur ett visst stoff kan behandlas på olika nivåer, dels 

har kunskap eller erfarenheter av för- och nackdelar med olika arbetsformer och 

arbetssätt (Löwing, 2006).  Det är betydelsefullt att lärare behärskar teorier för 

grundläggande matematikinlärning för att förstå hur elever lär, oavsett vilken årskurs 

undervisningen sker i (ibid., 2006). För att kunna individualisera undervisningen bör 

lärare vara väl insatta i undervisningens mål, vilket kräver att lärare behärskar någon 

form av teori som de kan ta hjälp av vid tolkandet och omsättandet av kursplanens mål. 

Det är för att lärare ska veta hur de på olika sätt kan få elever att nå kunskapskraven 

utifrån olika förkunskaper (Vetenskapsrådet, 2013). 

Lärares analytiska förmåga är även en viktig faktor i lärarkompetensen i arbetet med att 

stimulera elevers lärande (Eriksson, 2004). En av lärares svåraste uppgifter är att med 

hjälp av konkretisering och metaforer bygga en bro mellan elevers vardag och det 

komplexa innehållet i matematiken (Löwing, 2004). För att lärare ska kunna lyckas med 

det menar hon att lärare måste behärska ett rikt didaktiskt språk. Det behövs för att kunna 
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beskriva matematiska problem på olika sätt, på olika intellektuella och språkliga nivåer. 

Bentley (2003) menar att i de grupper där lärare tillämpar undervisning som bygger på 

individualisering, brister ofta lärares kunskaper i vad elever behärskar och förstår. Även 

Löwing (2006) kom i sin studie fram till att lärare ofta tar matematikinnehållet för givet 

och att de inte knyter samman didaktikens vad-, hur- och varför- frågor. Därmed kopplas 

innehållet sällan samman med elevers olika förförståelse och förmågor och elever får i 

stort sett samma förklaringar. Individualisering handlade i det här fallet således inte om 

att anpassa förklaringar och stoff till respektive elevs förkunskaper utan om att elever 

fick arbeta i sin egen takt (ibid., 2006).  Det kan vara ett resultat av att lärare under sin 

utbildning inte har fått tillräckliga kunskaper för att kunna planera och genomföra en 

fungerande individualiserad undervisning (ibid., 2006). Det är betydelsefullt för elevers 

lärande att lärare har kompetens i att organisera och kommunicera en kvalitativ variation 

av innehållet. Elevers lärande gynnas av att lärare kan förklara på olika sätt, vilket kräver 

att lärare har breda kunskaper inom det aktuella ämnet (Skolverket, 2009). 

I teorin kan det upplevas lätt att individualisera, att det bara är att ta reda på elevers 

förkunskaper och sedan anpassa undervisningen efter varje individs behov. Löwing 

(2006) betonar att problemet är större i verkligheten och att det är i princip omöjligt att 

bedriva en bra individualisering i en klass med 25 elever. Det handlar snarare om att 

finna undervisningsstrategier (ibid., 2006). 

 

3.2 Begreppet individualisering i läroplanerna genom 

tiderna 

Tanken att sätta individen i centrum fanns redan år 1919 i undervisningsplanen för 

folkskolan. I 1955 års undervisningsplan framgick det att skolan skulle utgå från den 

enskilde elevens egenart, studieförutsättningar och intressen i strävan att individualisera 

(Vinterek, 2006). Det framgick dock inte vad som avsågs med egenart eller vad som 

vägdes in i studieförutsättningar. 

1962 fattade riksdagen beslut om en nioårig obligatorisk grundskola som medförde 

införandet av den första läroplanen, Läroplan för grundskolan (Lgr 62). I läroplanen var 

gemensamma kurser den bärande tanken men begreppen individuell och 

individualisering var vanligt förekommande (ibid., 2006). Skolans arbete syftade till att 

ge alla elever möjlighet att få en allsidig utveckling. Det var både individens behov, 

utvecklingen i samhället och samhällets krav som styrde undervisningsformer, innehåll 
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och skolans organisation. Undervisningen skulle anpassas efter elevers mognad, 

läggning, förmågor och intressen inom klassens ram (Lindkvist, 2003). Trots att det 

framgick att skolan skulle anpassas efter elevers intressen anser Vinterek (2006) att 

anpassningarna i undervisningen istället hade fokus på elevers förmågor. I allmänna 

anvisningar för skolans verksamhet visas det tydligt att de anpassningarna som föreslogs 

i Lgr 62 var undervisningsformer och arbetsformer som skulle skapa möjligheter för 

elever att arbeta med i stort sett samma innehåll men i olika takt, omfattning, 

svårighetsgrad och med olika mycket stöd från lärare. Läroplanen för grundskolan 1969 

(Lgr 69) skiljde sig inte mycket från Lgr 62 i fråga om skrivningarna som var anknutna 

till begreppet individualisering (ibid., 2006). 

Genom införandet av en ny läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) skulle skolan 

fokusera på en gemensam referensram och likvärdig grundutbildning för alla (ibid., 

2006). Det framgick att utöver det grundinnehåll alla skulle läsa, fanns det också ett 

innehåll som utgick från elevers egna intressen och förutsättningar. I 

kommentarmaterialet till Lgr 80 behandlades åldersblandad undervisning på låg- och 

mellanstadiet. Skolöverstyrelsen
2
 ställde sig positiv till organisationsformen och menade 

att den kunde vara ett steg i rätt riktning mot en önskvärd individualisering. I läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) som är den näst senaste läroplanen 

återfanns inte termen individualisering längre. Den innehöll däremot många skrivningar 

som underströk att undervisningen skulle utgå från den enskilde eleven. Den metodikdel, 

som tidigare avsett hur läraren ska gå tillväga för att anpassa undervisningen fanns inte 

längre med i Lpo 94 (Lindkvist, 2003). 

I Skollagen (SFS, 2010:800) 1 kap. 9 § framgår det att utbildningen inom skolväsendet 

ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Det genomsyrar 

även läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, som 

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

förutsättningar (Skolverket, 2018, s. 6). I dagens läroplan, Lgr 11, står därmed en 

individanpassad undervisning i fokus. Synen på individualisering har förändrats med 

tidens gång i läroplanerna men grundtanken att den ska gynna elever kvarstår. Det som 

                                                

 

2 Skolöverstyrelsen var en central myndighet för skolväsendet i Sverige 1920-

91(https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/skol%C3%B6verstyrelsen) 
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skiljer sig är att läroplanerna på senare tid inte fördjupar sig i hur undervisningen kan 

anpassas, utan enbart att undervisning ska anpassas (Vinterek, 2006). Vid jämförelse av 

de olika läroplanerna framkommer det att en förändring har skett i hur undervisningen 

ska utformas. Vinterek (2006) betonar att det har bidragit till att nya kunskapssyner har 

bildats med åren och att det har påverkat att ansvaret för undervisningen och 

undervisningsresultaten har varit varierande. En tolkning kan vara att lärare genom det 

här också har olika sätt att se på individualisering (ibid., 2006). 

3.3 Samtida styrdokument och lärares uppgift 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla ha lika tillgång till utbildning oberoende av 

geografisk hemvist och ekonomiska och sociala förhållanden. Varje elev ska så långt som 

möjligt undervisas och få särskilt stöd i den aktuella elevgruppen. Lärare ska organisera 

och genomföra undervisning med utgångspunkt att alla elever ska kunna utvecklas efter 

sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras så att de kan använda och utveckla 

hela sin förmåga (Skolverket, 2018). Skolan och undervisningen ska vara likvärdig men 

det betyder inte att den ska utformas på samma sätt. Det framgår i Lgr 11 (Skolverket, 

2018) att det måste finnas olika vägar att nå målen för utbildningen. Därmed kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla elever, vilket orsakar pedagogiska 

utmaningar för lärare. Det är en utmaning då lärare behöver skapa en undervisning vars 

innehåll och utformning inte är identisk för alla elever då alla lär sig på olika sätt. 

I kommentarmaterialet för matematik framgår det att lärare ska utveckla elevers intresse 

för matematik (Skolverket, 2017). Intresset för matematik underlättar elevers inlärning 

och deras intresse att söka nya kunskaper individuellt och tillsammans med andra. För att 

kunna skapa ett intresse måste undervisningen anpassas till varje elevs enskilda 

förkunskaper och behov. Därför krävs det att lärare dels behärskar en didaktisk 

ämnesteori för matematik, dels kan organisera undervisning (Löwing, 2006; Bentley, 

2003). Lärare bör också känna till olika elevers tankesätt vid arbete med matematik samt 

hur de kan besvara olika frågor på ett begripligt sätt för eleven (Löwing, 2006). I 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2018) betonas det att elever ska ges 

förutsättningar för att utveckla sina matematiska kunskaper, sitt intresse för matematik 

och tilltro till sin matematiska förmåga. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) 

framgår det att intresse för matematik underlättar inlärningen, vilket i sin tur leder till 

intresse att söka nya kunskaper, både själv och tillsammans med andra.  
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3.4 Fenomenografi 

Studien är fenomenografiskt inspirerad. Fenomenografin är en avbildande och 

beskrivande ansats, snarare än en teori (Marton & Booth, 2000; Kroksmark, 2007). 

Forskningsansatsen används främst inom pedagogisk och didaktisk forskning som 

förutsätter att det finns företeelser i världen som har olika innebörd för olika människor. 

Grundenheten i fenomenografisk forskning är ett sätt att erfara någonting, vilket är en 

intern relation mellan den som erfar och det som erfars (Marton & Booth, 2000).  

 

Ansatsen gör inte anspråk på att avtäcka hur något egentligen är utan intresserar sig 

istället i uppfattningen av något (Kroksmark, 2007). Det som är av högsta intresse i 

fenomenografiska studier är att finna variationen i människors sätt att erfara ett visst 

fenomen samt beskriva och kategorisera variationen i uppfattningarna (Marton & Booth, 

2000). Exempelvis kan fenomenet jorden beskrivas med skilda uppfattningarna av att det 

är ”ett klot”, ”en del av solsystemet”, ”en himlakropp” eller ”en boplats”. I 

fenomenografin riktas uppmärksamheten mot både subjekten och objekten i det som 

studeras och betonar att ett studieobjekt som i det här fallet är individualisering, har olika 

betydelse för olika grupper av individer (ibid., 2000). En individualiserad undervisning 

har en betydelse för någon och det som tolkas eller erfars kan ha olika innebörd för olika 

personer.  

 

Studien fokuserar på andra ordningens perspektiv, det vill säga, hur någon uppfattar 

något. Människor uppfattar, förstår, handlar och orienterar sig på kvalitativt olika sätt och 

det är det som utgör grunden i fenomenografin. Därför är det i studien inte fråga om att ta 

reda på huruvida något är sant eller falskt, utan ta reda på individens uppfattning av vad 

som är sant eller falskt. Utgångspunkten för fenomenografin är att skilja på hur något 

faktiskt är och hur något uppfattas. Ansatsen gör därmed skillnad på uppfattning av och 

uppfattning om något. Utanför fenomenografins perspektiv på uppfattningar av något, 

finns uppfattningar som har en annan betydelse. Det kan handla om att ha åsikter om 

något, vilket betyder att lägga en värdering på något (Marton & Pang, 2005). Att ha 

åsikter om något betyder att ha uppfattning om något, vilket inte fallet är inom 

fenomenografin (ibid., 2005). I fenomenografin fokuseras uppfattningar av ett visst 

fenomen, i det här fallet individualisering. 

 



10 
 

4 Metod 

Det här avsnittet behandlar hur studien har genomförts genom beskrivning av hur urvalet 

gått till, vilken metod som använts vid insamling av data, hur databearbetningen utförts 

samt vilka ställningstaganden som togs utifrån etiska aspekter.  

4.1 Undersökningsmetod 

Studien är en respondentundersökning med kvalitativ ansats där syftet är att undersöka 

lärares uppfattningar av vad individualisering i matematikundervisning kan innebära. 

Undersökningsmetoden syftar till att det är respondenterna själva och deras tankar som är 

studieobjektet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012). Marton och Booth 

(2000) framhåller att en kvalitativ metod i form av intervju är lämplig att använda i syfte 

att undersöka vilka uppfattningar som finns av ett visst fenomen. 

Studien har inte i syfte att finna generella svar utan snarare skapa en djupare förståelse av 

ett fenomen, i det här fallet lärares uppfattningar av individualisering. För att kunna 

besvara studiens frågeställningar har enskilda semistrukturerade intervjuer valts som 

metod vid datainsamlingen. Enligt Esaiasson et al. (2012) är intervju en fördelaktig 

metod när man vill veta hur andra människor uppfattar sin värld eller ett specifikt 

fenomen, vilket samverkar med den fenomenografiska ansatsen som studien utgår ifrån.  

4.2 Urval 

Inledningsvis togs kontakt med lämpliga respondenter utifrån urvalskriterier via 

mailkommunikation och personlig kommunikation. Det gjordes utifrån kontakter från 

verksamhetsförlagda utbildningar och verksamma lärare jag mött i samband med 

utbildningen. Urvalet gjordes dels utifrån bekvämlighet, dels utifrån ett målinriktat urval, 

i önskan att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna i studien 

(Bryman, 2011). Kriterier för urvalet innefattade lärare som:  

a) Har lärarlegitimation för årskurs F-3 eller mer.  

b) Undervisar i matematik.   

c) Har olika lång erfarenhet av läraryrket. 

Alla respondenter arbetar som lärare i årskurs F-3 i en kommun i södra Sverige men 

lärarna arbetar på tre olika skolor. Några av respondenterna har tidigare varit verksamma 



11 
 

lärare i andra kommuner och undervisat i högre årskurser. Det urvalet gjordes med syfte 

att uppnå en spridning i urvalet, snarare än att jämföra hur olika skolor eller kommuner 

arbetar. Det andra kriteriet, att respondenterna undervisar i matematik, syftar till att säkra 

att lärarna har didaktiska kunskaper som berör ämnet matematik. Det tredje kriteriet, att 

respondenterna har olika lång erfarenhet av yrket, det vill säga att de har arbetat som 

lärare olika länge. Kriteriet syftar till att skapa en så bred och sanningsenlig bild som 

möjligt av lärares uppfattningar av att individualisera undervisningen. Kort beskrivning 

av lärarna som av forskningsetiska skäl har avidentifierats i studien presenteras i tabell 1. 

Vidare i arbetet benämns alla respondenter som hon, oavsett kön.  

Tabell 1. Översikt av intervjuade lärare som medverkar i studien.  

 Erfarenhet Utbildning Jobbar 

Lärare 1 – L1 21 år Lärare grundskolans 

tidigare år 1-7 , 
inriktning Ma/No+ 

extra teknik. 

Årskurs 3 

Lärare 2 – L2 22 år Lärare grundskolans 

tidigare år 1-7, 
inriktning Ma/No. 

Förstelärare i svenska 

Årskurs 3 

Lärare 3 – L3 6 år  Lärare för tidiga 
skolåren F-6. Även 

behörig i idrott och läst 

till ytterligare 

matematikkurser. 

Årskurs 1 

Lärare 4 – L4 5 år  Lärare för tidiga 

skolåren F-6. 

Årskurs 2 

Lärare 5 – L5 14 år  Lärare grundskolans 

tidigare år 1-7. 

Årskurs 3 

 

4.3 Datainsamling 

I samband med datainsamlingen fick respondenterna ta del av och skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 1). Intervjuerna som genomfördes var kvalitativa och 

semistrukturerade där en intervjuguide, med huvudteman och underteman, var utformade 

med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Intervjuguiden 

skapades utifrån studiens frågeställningar för att underlätta analys av materialet, vilket 

föreslås av Bryman (2011). En semistrukturerad intervju erbjuder flexibilitet och 

öppenhet och ger respondenten utrymme att utveckla sina svar, vilket gör det lämpligt att 

använda i föreliggande studie. Bryman (2011) framhåller att kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer ofta väljs om intervjun har någorlunda tydlig avsikt och en 
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rik datainsamling efterfrågas, vilket är fallet i den här studien. Målet med intervjuerna var 

att bilda kunskap om lärares uppfattningar av individualisering i 

matematikundervisningen. Vid intervjuerna utgick jag från intervjuguidens teman och 

underteman. Majoriteten av frågorna var öppna, vilket innebär att inget givet svar 

förväntades.  Ordningen på frågorna var delvis rörlig och kunde förändras beroende på 

respondentens svar. Det möjliggjorde även att följdfrågor kunde ställas för att underlätta 

för respondenten och analysen. Alla intervjuer spelades efter respondenternas 

medgivande in med hjälp av en mobiltelefon. Ljudinspelningarna möjliggjorde att jag 

kunde fokusera på att lyssna under intervjun, fokusera på att ställa följdfrågor och kunna 

observera kroppsspråk och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2004). Intervjuerna 

pågick i ungefär 30 minuter. De genomfördes med mig och respondenten i ett avskilt 

rum.  

 

Jag valde att transkribera mina intervjuer för att det underlättar en detaljerad analys av 

vad respondenterna sagt (Bryman, 2011). Transkripten skrevs samma dag som respektive 

intervju genomfördes. Egna anteckningar skrevs även ned direkt efter intervjun. Att 

transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan (Kvale & 

Brinkmann, 2004). Utskrifterna av intervjusamtalen medför att rösten, intonationen och 

andningen går förlorade, transkripten är därmed avkontextualiserade återgivningar av 

intervjuerna. Fördelen med att transkribera är att materialet blir mer lättillgängligt för 

analys och att det framgår vad som sagts ordagrant, vilket medför att man kan citera 

respondentens uttalanden exakt (Bryman, 2011). En nackdel med att transkribera är att 

det är tidskrävande. För att öka läsbarheten har jag i ett fåtal fall bedömt det nödvändigt 

att korrigera respondenternas uttalanden, för att det i annat fall hade varit svårt att tyda.  

4.4 Kvalitativ analys 

Analysarbetet påbörjades redan under datainsamlingen där jag sökte efter olika 

uppfattningar av fenomenet individualisering. Efter att ha genomfört alla transkriberingar 

lyssnade jag igenom dem igen och läste dem var och en för sig. Som en del i analysen 

granskades transkripten flera gånger, eftersom Marton och Booth (2000) framhåller att 

olika delar av innehållet upptäcks vid olika tillfällen. Under läsningen färgmarkerades de 

delar i transkripten som ansågs kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Utifrån 

de likheter och skillnader som upptäcktes skrevs en sammanfattning av respektive lärares 
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svar för att finna eventuella mönster och kunna koppla ihop gemensamma uppfattningar 

till olika kategorier. Det gjordes för att lättare kunna ”jämföra” respondenternas svar och 

få en större överblick. Bryman (2011) betonar att det underlättar för kommande analys att 

ha en tydlig struktur i materialet.  

Kategorierna som bildades är direkt kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 

Avsikten med databearbetning inom fenomenografin är att finna kvalitativt skilda 

kategorier där uppfattningarna kan beskrivas (Marton & Booth, 2000). Det betyder att 

göra en åtskillnad mellan vad respondenterna beskriver att de uppfattar och hur de 

beskriver det. Under analysen framkom det olika sätt för lärare att uppfatta begreppet 

individualisering. Datamaterialet visade både att vad- och hur aspekter fanns uttryckta på 

ett antal skilda sätt i de beskrivna uppfattningarna. Uppfattningarna som beskrev vad- 

och hur- aspekter resulterade i kategorier. Som underrubriker till kategorierna framkom 

ytterligare hur-aspekter, vilka beskriver hur en viss aspekt visar sig och de aspekterna 

kan variera. När jag kommit fram till kategorierna lästes datamaterialet återigen igenom 

för att det gäller att inte nöja sig med de första resultaten man kommer fram till utan 

kritiskt granska de kategorier som formulerats. Det styrks av Larsson (2010) som menar 

att arbetet med att gestalta variationen i lärares uppfattningar kräver läsning och 

reflektion, flera gånger om. Nedan presenteras de kategorier som framkommit i 

materialanalysen, de är indelade i studiens två frågeställningarna.  

Frågeställning 1 - vad aspekter: 

Kategori 1: Individualisering som verktyg för elevers matematikutveckling 

Kategori 2: Individualisering som självförtroendestärkande 

Kategori 3: Individualisering som tidskrävande 

Frågeställning 2- hur aspekter: 

Kategori 4: Individualisering genom anpassade läromedel 

Kategori 5: Individualisering genom varierad matematikundervisning 
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4.5 Etiska överväganden 

Att samla in material med hjälp av intervjuer medför skyldigheten att uppmärksamma 

olika etiska aspekter. Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra grundläggande krav på 

forskning: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2010). I enlighet med informationskravet har jag informerat 

respondenterna i förväg, via mail och personlig kontakt, om studiens övergripande syfte 

och upplägg. I enlighet med samtyckeskravet har respondenterna genom 

samtyckesblanketten (se bilaga 1) blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Bryman, 2011). 

Samtyckesblanketten innehöll även mina kontaktuppgifter för att underlätta om 

respondenterna ville avbryta sitt deltagande under studiens gång eller sökte mer 

information om studien. Enligt Bryman (2011) kan en samtyckesblankett avskräcka från 

att delta, men jag valde ändå att använda det för att jag ansåg att blanketten ger 

respondenterna trygghet och bevis på sin rättighet att avbryta deltagandet om det skulle 

önskas. Konfidentialitetskravet innebär att datamaterialet som är insamlat från 

respondenterna ska vara oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2010). Det innebär 

också att information som kan leda till att respondenternas identitet avslöjas inte 

publiceras. Det kravet följs genom att transkripten gjordes anonyma och att lärarna och 

skolorna benämns med andra namn i arbetet, för att uppnå största möjliga 

konfidentialitet. Även formuleringar som kan vara personliga och kopplas till en viss 

skola och därmed utmärka individen utelämnades eller omformulerades. Materialet 

används endast i forskningssyfte enligt nyttjandekravet, som är det sista grundläggande 

kravet (Vetenskapsrådet, 2010). Ljudfilerna och transkriberingarna kommer att raderas 

direkt efter att arbetet är slutfört. I enlighet med nyttjandekravet analyserades 

datamaterialet endast av mig och enbart för att besvara studiens syfte. Det fick 

respondenterna information om genom samtyckesblanketten.   
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5 Resultat 

I det här avsnittet kommer studiens resultat presenteras. Resultatet har delats upp i två 

huvudrubriker utifrån studiens frågeställningar: Möjligheter och svårigheter med 

individualisering (5.1) och individualisering i matematikundervisningen (5.2). Resultatet 

presenteras genom de kategorier som framkommit utifrån likheter och skillnader i 

lärarnas uppfattningar vid analysen av det insamlade materialet. Avsnittet avslutas med 

resultatsammanfattning. Respondenterna i studien kommer omnämnas som L1, L2, L3, 

L4 och L5.  

5.1 Möjligheter och svårigheter med individualisering 

I följande del presenteras vad lärare uppfattar som möjligheter och svårigheter med en 

individualiserad undervisning. Ur analysen har det framkommit tre olika uppfattningar av 

hur lärare uppfattar individualisering. De uppfattningar som har framkommit under 

analys är att individualisering är ett verktyg för att ge alla elever möjlighet att utvecklas, 

att det är självförtroendestärkande samt att det är tidskrävande. Kategorierna synliggör 

vad som uppfattas och de utgör rubriker. Rubrikerna följs upp med förtydligande av hur 

uppfattningarna visat sig.  

5.1.1 Ett verktyg för att ge alla elever möjlighet att utvecklas 

En av uppfattningarna av individualisering som framkom är att det är ett verktyg för att 

ge alla elever möjlighet att utvecklas. Genom att lärare anpassar sin 

matematikundervisning och möter alla elever på respektive nivå ges eleverna möjlighet 

att utvecklas. Det framhålls att utgångspunkten i både planering och undervisning bör 

vara elevers olika kunskapsnivåer för att alla elever ska få möjlighet att utvecklas. På 

frågan ”vad är individualisering enligt dig?” svarade L4:  

Individualisering för mig handlar väl egentligen om att skolan ska vara en plats för 

alla elever. Oavsett vad man har för svårigheter eller om man har någon 

funktionsnedsättning så ska man kunna gå i grundskolan… Sen att individanpassa 

det är ju det som sker i klassrummet. (L4)  

Citatet visar en uppfattning av att individualisering är ett stort begrepp. Det kan kopplas 

till att utbildningen ska vara tillgänglig för alla och att alla ska få möjlighet att gå i 

skolan. Skolan ska anpassa sig efter sina elever, eleverna ska inte behöva anpassa sig. L4 
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skiljer på begreppen individualisering och individanpassning. Hon uppfattar att 

individualisering handlar om att skolan ska vara en plats för alla, oavsett svårigheter eller 

funktionsnedsättning. Vidare uppfattar L4 att begreppet individanpassning handlar om 

det som sker i klassrummet, i mötet med elever och när man förbereder sina lektioner så 

att alla elever ska kunna arbeta med samma eller olika saker. 

Lärare visar en uppfattning av att individualisering krävs i skolan oavsett ämne för att 

alla elever har olika bakgrund, erfarenheter och behov. Det bör tas tillvara i 

undervisningen och utbildningen i sin helhet för att ge alla elever möjlighet att utvecklas. 

I samtal om vad individualisering är och varför det behövs, framkom uppfattningarna 

nedan.  

De är inte stöpta i samma form de här barnen utan de har ju också olika bakgrund. 

Familjer och sådant, alla får kanske inte samma stöd hemifrån, så för mig är det 

därför självklart att man ska individualisera undervisningen. (L5)  

Det handlar ju mycket om att försöka få varje elev att utvecklas utifrån där de är, 

tänker jag är individualisering. Vilken nivå är du på, kan jag få dig att komma en bit 

till… En förmåga att få alla att utvecklas utifrån där de är. (L1)  

Citaten visar en uppfattning av att individualisering innebär att varje barn ska få 

möjlighet att utvecklas utifrån sina kunskaper. Lärare behöver därmed skapa sig en 

uppfattning av elevers förkunskaper för att kunna utmana alla elever. För att kunna göra 

det betonar L1 att är det viktigt att lära känna eleven och ha en dialog. Flera lärare 

nämnde att de under gemensamma genomgångar använder sig av små whiteboardtavlor 

som eleverna får skriva sina svar på för att kunna få en överblick över elevernas 

kunskaper. Det framkom också att lärarna baserar sin individualisering på elevers resultat 

på diagnoser och allmänna observationer i klassrummet.   

En uppfattning som framkom under analysen var att begreppet individualisering går att 

koppla samman med extra anpassningar. Som en fortsättning på frågan ”vad är 

individualisering enligt dig?” svarade L1:  

Jag tänker också på något sätt att extra anpassningar går in i individualiserad 

undervisning. Att de får en förförståelse innan, att jag kan ha berättat att nu ska vi 

prata om det här, känner du till de här begreppen? (L1) 
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Citatet visar en uppfattning av att extra anpassningar används för att på olika sätt göra 

undervisningen mer tillgänglig för eleverna, vilket kan ses som en form av 

individualisering. L1 nämner att det kan handla om att en elev får arbeta enskilt med en 

lärare eller att elever får information om vad som kommer ske under lektionen. Det kan 

även handla om att elever får extra tydliga instruktioner, stöd för att sätta igång arbetet 

eller anpassade läromedel.  

Individualiseringen är ett verktyg för att få alla elever att lyckas och flera lärare 

understryker att det gäller på alla nivåer, både de som har det lätt och de som har det 

svårt för matematik. Individualisering kan exempelvis ske genom att lärare har olika 

nivåer på genomgångar, genom att ställa frågor med olika svårighetsgrad. Frågorna 

anpassas därmed till varje enskild elev för att de ska känna att det kan, vilket i sin tur 

stärker deras självförtroende. 

Enligt mig är det att läraren anpassar undervisningen så att den ska nå till alla barn 

liksom, eller alla elever. Både högt och lågt. För ofta kan jag tycka att man pratar 

om individualisering just för de svagare eleverna men man får inte heller glömma 

att det är individualisering för de lite starkare också. Att man liksom får med alla på 

tåget. (L3) 

Citatet visar att en uppfattning av begreppet individualisering är att lärare anpassar sin 

undervisning för att nå alla barn på sin nivå och hon understryker att det är för alla 

elever, både starkare och svagare. Det handlar om att alla elever ska få en möjlighet att 

förstå och utvecklas genom att läraren exempelvis förklarar på olika sätt eller att elever 

arbetar med olika uppgifter. Det görs för att alla elever till slut ska kunna nå sina mål och 

komma framåt i sin matematikutveckling. Flera lärare betonar att individualisering inte 

handlar om att lärare ska ha olika start på lektionen eller undervisning för alla elever, för 

det är omöjligt.  Det skiljer sig från grupp till grupp hur mycket läraren behöver 

individualisera och det kan exempelvis vara mängdmässigt eller hastighetsrelaterat. 

5.1.2 Självförtroendestärkande 

Samtliga medverkande lärare nämner att individualisering kan stärka elevers 

självförtroende och att det är en av anledningarna till att de individualiserar sin 

undervisning. Genom att elever får möta en undervisning som är anpassad till individen, 

det vill säga uppgifter som för eleven är lösbara, stärks deras självförtroende. 
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 Det är som jag brukar säga ibland, hur kul är det att vara i en uppförsbacke och 

börja på den högsta växeln, det blir ju jättejobbigt och det är lätt att man ger upp. 

Än om man får börja på en lite lägre växel och jobba sig in i det. Så det är 

jätteviktigt för självförtroendet för eleverna. Att de ser att de kan. (L1)  

L1 visar en uppfattning av att det är betydelsefullt att elever känner att de kan och har 

självförtroende för att kunna lyckas. Genom att individualisera blir elever utmanade på 

sin kunskapsnivå och får därigenom känna att de kan och att de förstår. L2 framhåller att 

ett sätt att förbättra elevers självförtroende är genom att anpassa sina genomgångar och 

ha olika nivåer på sina frågor. Hon har i sin planering tänkt ut frågor med olika 

svårighetsgrad som hon ”slumpmässigt” ställer till eleverna. I själva verket väljer hon 

vilken fråga hon ställer till vilken elev, för att alla elever ska känna att de kan svara och 

på det sättet öka deras självförtroende och intresse för matematiken. Det förstärker även 

L3 som svarar på frågan ”vilka fördelar finns det med individualisering, tycker du?”:  

För det handlar ju också om i individualisering, kan jag ju också tycka att bibehålla 

intresset. För tycker man något är för svårt eller att något är för lätt så tycker man 

inte heller att det är roligt. (L3)  

Självförtroendet och intresset är en stor del av elevers matematikutveckling. Har elever 

ett intresse för matematik vill de också lära sig mer. L2 betonar att om en elev hamnar 

snett i sin matematikutveckling redan i lågstadiet påverkar det resten av skolgången. Det 

är även något som L3 nämner, att det är viktigt att elever får de grundläggande 

matematiska kunskaperna som krävs för att kunna utvecklas ytterligare.   

Där kan jag ju ibland tycka att det är svårighet framförallt i matten att den är så gå-

påig. Att man måste se till att de befäster och hinner med, vilket inte alltid är så lätt. 

(L1)  

I citatet framkommer det att matematik är ett ämne där undervisning går snabbt framåt 

och elever behöver förstå ett område för att kunna gå vidare till nästa. Därför kan det 

uppfattas som viktigt med individualisering i matematik just för att se till att alla elever 

har förstått innan man går vidare till nästa område. Har en elev inte förstått grunden i 

matematiken blir det svårt att utvecklas ytterligare och skapa intresse.  

5.1.3 Tidskrävande 

Visst material synliggör på olika sätt en uppfattning av individualisering som 

tidskrävande. En aspekt som urskilts i samband med uppfattningen att individualisering 
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är tidskrävande är att det är planeringen och reflektionen som tar tid, det vill säga hur 

lärare ska anpassa sin undervisning till alla elever. På frågan ”vilka nackdelar finns det 

med individualisering, tycker du?” Svarade L1:  

Det kräver ju rätt mycket av mig som pedagog. Tid, tid till att tänka igenom 

planeringarna. Innan tänka igenom hur kanske den här eleven reagerar eller tänker 

och hur jag kan förbereda för det då. Eller hur jag tar tag i det efter. Hur ska jag 

fånga upp den här, så den kan hänga med när vi går vidare. Det är ju krävande. 

(L1)  

Ur ett lärarperspektiv så är den stora nackdelen att det är ju otroligt tidskrävande 

och det är ganska svårt, jag kan tycka att det är bland det svåraste vi lärare gör är 

det här med att man ska individualisera. (L3) 

Citaten ger stöd för att lärare uppfattar att planering av lektioner är en del av det som är 

tidskrävande i arbetet med individualisering. Lärare behöver tid till att planera upp en 

individualiserad undervisning eftersom de först och främst behöver skapa sig en 

uppfattning av elevers förkunskaper. När lärare skapat sig en uppfattning om det, 

behöver de planera hur de ska undervisa i ett specifikt matematiskt innehåll på ett sätt 

som alla elever gynnas av. Lärare ska vid planering fundera ut vilket matematiskt 

innehåll som ska presenteras och hur det ska presenteras. Det är tidskrävande för lärare 

att skapa möjligheter för alla elever att utvecklas genom att använda sig av olika frågor, 

arbetssätt och läromedel i sin undervisning. Det tar tid att finna en undervisning som kan 

utmana alla elever på deras individuella nivå inom klassens ram.  

En annan aspekt som urskilts i samband med uppfattningen av att individualisering är 

tidskrävande är att det är svårt att hinna med alla elever i klassrummet.  

Individualiseringen får stryka på foten då, man hinner inte allt. För man måste ju på 

något sätt få med sig de som har det jättejobbigt, dem måste man ju kunna få med 

sig upp till godkänt nivå och då hinner man inte med de andra. (L2)  

Det kräver ju mycket av mig som lärare och det tar tid. Särskilt när man har flera 

elever i klassen som behöver det, för det är ju olika typer av så att säga man 

individualiserar fast på olika sätt. (L5) 

Uttalandena ovan visar uppfattningar av att det är problematiskt att anpassa sin 

undervisning till varje enskild elev i klassrummet. Lärare uttrycker att de inte hinner med 

att anpassa undervisningen till alla elever, vilket kan resultera i att lärare prioriterar att 

anpassa undervisningen i syfte att alla ska nå målen istället för att utmana alla elever på 
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respektive nivå. Uppfattningarna visar att de elever som har kommit längre i sin 

matematikutveckling får extrauppgifter och extraböcker när de är klara, för att de ska 

vara sysselsatta medan de elever som har det svårt i matematikämnet kämpar med att 

hinna med uppgifterna i boken. Flera lärare uttrycker att det underlättar att ha en 

speciallärare knuten till klassen som framförallt kan ge extra stöd till elever som inte når 

målen genom exempelvis anpassade uppgifter. Klassläraren får därmed mer tid att 

planera den allmänna undervisningen och fokusera på individualisering i klassrummet i 

form av frågor och uppgifter som är anpassade till majoriteten av eleverna. Klassläraren 

får också mer tid till att kunna utmana de elever som har kommit långt i sin matematiska 

utveckling. Citatet nedan framkom vid samtal om och hur lärare i arbetslaget hjälps åt för 

att individualisera undervisningen.  

Specialläraren på skolan har alltid tagit fram om det är någon som haft det 

jättesvårt för addition eller subtraktion upp till 20 eller sådär liksom, då har de 

alltid haft en mapp med sådant som kan vara självgående… Specialläraren har haft 

koll på de som ligger väldigt lågt. (L2)  

Genom samarbete mellan klasslärare och speciallärare kan undervisningen 

individualiseras på olika sätt, vilket kan vara genom extra anpassningar. L2 lyfter att hon 

förespråkar ett bra samarbete med speciallärare. Att specialläraren framförallt ansvarar 

för lågpresterande elever som har svårt att nå målen men även högpresterande elever som 

behöver utmanas ytterligare. Flera lärare nämner att specialläraren kan stödja ordinarie 

undervisning genom att ha enskild undervisning med elever, förse elever med extra 

material som är anpassade till dem eller ge tips till hur klassläraren kan undervisa. 

Lärarna visar en uppfattning av att om de har ett bra samarbete med speciallärare får de 

själva mer tid till att planera och individualisera undervisningen till resterande delen av 

klassen.  

5.2 Individualiseringsverktyg 

I följande del presenteras lärares olika uppfattningar av hur de arbetar med 

individualisering i matematikundervisningen. Ur analysen av det empiriska materialet har 

det framkommit olika uppfattningar av hur lärare individualiserar sin 

matematikundervisning. De kategorier som framkom under analysen var 

individualisering genom anpassade läromedel och varierad matematikundervisning och 
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dessa utgör rubriker där det vidare förklaras hur lärarnas uppfattningar visar sig. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat.  

5.2.1 Anpassade läromedel 

En av uppfattningarna som framkom av hur lärare individualiserar sin 

matematikundervisning är att de individualiserar genom olika läromedel. Det framkom 

att lärare anpassar olika läromedel i form av lärobok, digitala läromedel och genom att 

anpassa uppgifter efter varje enskild elevs förutsättningar och behov. Vidare förklaras 

lärares uppfattningar av hur de har individualiserat genom olika läromedel. 

Lärobok 

Samtliga lärare i studien arbetar med en lärobok som utgångspunkt i 

matematikundervisningen, dock utnyttjar de läroboken på olika sätt.  

Jag utgår ju från ett material som jag vet är utefter Lgr 11 som jag känner mig trygg 

med och kan luta mig emot och eleverna får det de ska. (L2)  

Jag tror ju på att variera. Att både jobba bok, men kanske utgå från det som boken 

tar upp men man kan arbeta på olika sätt och jag är verkligen inte sån att man 

behöver göra varenda sida i matteboken. (L3) 

De här citaten visar att läroboken kan vara en utgångspunkt i undervisningen för att få 

tydlig struktur och veta vilka matematiska innehåll som ska bearbetas. Flera lärare 

uttrycker att de i matematikundervisningen kan känna sig begränsad av läroboken. De 

betonar att undervisningen som utgår från läroboken inte behöver innebära att det är det 

enda arbetssättet som används och att boken behöver följas till punkt och pricka. Enligt 

lärarna kompletteras arbete med läroboken med att arbeta med praktiska och konkreta 

uppgifter som knyter an till det som boken behandlar.  

I matten har vi ju också olika böcker, två olika matteböcker, vi har favoritmatematik 

och mera favoritmatematik så att även där har jag ju gett dem den mattebok som jag 

känner att de ligger på den nivån i matematiken. (L5) 

Det här citatet belyser något som flera lärare uppfattar att de gör för att individualisera 

sin matematikundervisning. Det handlar om att lärare använder sig av två olika nivåer på 

läroböckerna för att boken ska vara bättre anpassad till varje elevs kunskaper och 

färdigheter. Läroböckerna behandlar samma innehåll men på olika sätt och nivåer.  L5 

betonar att det är viktigt att ha en dialog med eleverna och göra ett gemensamt beslut 
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vilken bok respektive elev ska ha. Eleverna ska känna att de är delaktiga i sin egen 

utveckling och det här är ett sätt att möjliggöra det.  

Här på den här skolan blir det ju att man har ett mattematerial och sen har jag ju 

utmaningsböcker till de som har kommit väldigt långt. Samtidigt är det ju inte riktigt 

det de vill när de har jobbat klart i matteboken, att jobba i en bok till, de vill ju 

gärna göra andra saker. Så jag har lite spel med logiskt tänkande och lite sådana 

saker som de kan sitta med, då är det ju rätt kluriga saker. (L2) 

Ett annat sätt att individualisera genom läroböcker är att använda sig av utmaningsböcker 

till de elever som har kommit långt i sin matematikutveckling och som behöver utmanas 

utöver ordinarie undervisning. Som nämns i citatet kan det ses som positivt att arbeta 

med utmaningsböcker för att just få utmaning men det är inte alltid elever uppskattar att 

de får fortsätta arbeta i en ny bok när de är färdiga i ordinarie matematikbok. Därför 

använder L2 precis som flera andra lärare olika spel med logiskt tänkande, kuber och 

geobräden för att utmana och stimulera de elever som behöver utmanas ytterligare.  

Digitala läromedel 

Utöver individualisering genom läroböcker framkom det att samtliga lärare, mer eller 

mindre, använder sig av digitala verktyg som komplement till läroboken. De digitala 

läromedel som nämnts under intervjuerna är Bingel, Vector och Skolplus
3
. Citatet nedan 

framkom vid samtal om hur lärare individualiserar sin matematikundervisning. 

Vi har ju använt Bingel en del och det har vi gjort i olika perioder… där har man ju 

kunnat anpassa uppgifterna till eleverna. Då har man ju kunnat ge olika elever olika 

uppgifter beroende på vad de behöver öva på.(L4) 

Uppfattningen som framkom är att det är ett bra sätt att kunna anpassa uppgifterna till 

eleverna. Eleverna får möjlighet att arbeta med uppgifter som är anpassade efter varje 

individ, vad de behöver öva på. L4 nämner att en elev exempelvis kan repetera 

tiokompisarna och en elev kan arbeta med multiplikationstabellen, vilket är positivt, att 

innehållet anpassas beroende på vad eleverna är i behov av. Det framkom även att det 

kan ses som positivt att individualisera genom digitala hjälpmedel för att ingen elev 

                                                

 

3 Bingel, Vector och Skolplus – är digitala läromedel som kan användas till digital färdighetsträning som 

ett komplement till läroboken.   
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behöver då känna sig utpekad. Individualiseringen av uppgifter smälter in och blir en 

naturlig del av undervisningen.  

Uppgifter 

Utöver att individualisera genom lärobok och digitala läromedel visar samtliga lärare en 

uppfattning av att de individualiserar genom att anpassa uppgifter till eleverna. Det kan 

röra sig om att elever har extrahäften med övningar som berör olika matematiska innehåll 

beroende på vad de behöver öva på. Citatet nedan är svar på frågan ” hur arbetar du på ett 

individualiserat sätt i matematik?”: 

Anpassade uppgifter alltså arbeta med olika saker… Alla kan ju inte jobba med 

samma sak det skulle ju vara alldeles för svårt för vissa och så skulle vissa i klassen 

bli totalt omotiverade för att det skulle vara alldeles för enkelt. (L4) 

L4 uppfattar att alla elever inte kan jobba med samma sak för att det skulle vara för svårt 

för vissa och för enkelt, vilket bidrar till att elever kan bli omotiverade. Hon gav ett 

exempel på anpassning av en uppgift inom addition. Det kan vara anpassa talområdet att 

vissa elever arbetar med talen 0-10 och vissa arbetar med talen 0-100. L1 betonar att det 

också kan handla om att läraren väljer ut ett antal uppgifter i boken, både lätta och svåra, 

för att få eleven känna att hen klarar av och hinner göra uppgifterna. Utöver att anpassa 

uppgiften uppfattar lärare att de också individualiserar genom att ge elever möjlighet att 

använda sig av olika hjälpmedel exempelvis i form av tallinje, plockmaterial, hundraruta. 

Därigenom kan individualisering av uppgifter betyda att hjälpmedel används för att lösa 

uppgiften, uppgiften i sig anpassas eller att antalet uppgifter anpassas efter varje elevs 

behov.  

5.2.2 Varierad matematikundervisning 

Samtliga medverkande lärare brukar inleda sina matematiklektioner med en gemensam 

genomgång där de antingen repeterar eller introducerar ett nytt område. Under 

genomgångarna får eleverna möjlighet att samtala och vara delaktiga i syfte att dels se 

vilka elever som visar förståelse, dels för att få alla elever aktiva. Utöver det så finns det 

variation i hur lärarna planerar och genomför undervisningen i sin helhet.  

Arbetssätt och arbetsformer 

Elever är olika och lär sig på olika sätt. En uppfattning lärare har är att de individualiserar 

sin matematikundervisning genom variation av arbetssätt och arbetsformer. 
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Undervisningen bör innehålla flera olika typer av arbetssätt och metoder för att 

möjliggöra alla elevers matematikutveckling. På frågan ”har du några konkreta exempel 

på hur du arbetar individualiserat i matematiken?” svarade L1 bland annat: 

Om du har en variationsrik undervisning får ju kanske alla elever någon gång i alla 

fall mötas av det undervisningssätt som man själv tycker är bäst och sen kanske man 

får möta det man behöver träna extra på också. (L1)  

Citatet visar en uppfattning av att genom en variationsrik undervisning får alla elever 

möjlighet att möta de arbetssätt som de själva föredrar. Det betonas vidare att det även är 

väsentligt att arbeta på sätt som kan upplevas utmanande för eleven också. En elev som 

lär sig bäst och föredrar att arbeta enskilt behöver också möta undervisning som utmanar 

genom att arbeta parvis eller i grupp för att kunna utvecklas ytterligare. Vid samtal om 

hur en bra individualiserad undervisning kan se ut framkom uppfattningen nedan.  

Att kunna göra på olika sätt genom att både jobba lite bok, kanske jobba interaktivt 

på något sätt, jobba med konkret material, jobba lite mattestationer. Att man jobbar 

på olika sätt, att barnen får känna, röra, göra och sådär. Att man försöker använda 

olika sätt så att man kan nå alla och göra det lite roligt. (L3) 

En varierande undervisning kan innebära att lärare använder sig av olika arbetssätt och 

metoder under lektionerna. Dels kan en lektion innehålla olika arbetssätt, dels kan 

arbetssätten skilja sig från lektion till lektion. Ena lektionen kan enbart utgå från att man 

har en gemensam genomgång och arbetar enskilt i boken. Nästa lektion får eleverna 

arbeta i par, får använda digitala verktyg eller ha matematikundervisningen utomhus. Att 

ha en varierad undervisning kan även bidra till ett intresse för ämnet och en större lust att 

lära. Det kan upplevas att undervisningen blir mer lustfylld när eleverna får pröva nya 

saker och utmana sig själva.  

Lärarens förklaringar 

En aspekt visar på en uppfattning av att matematikundervisningen behöver vara varierad 

i form av att lärare behöver kunna förklara och visa på flera olika sätt, för att nå alla 

elever. På frågan ”vad krävs av en lärare för att kunna individualisera undervisningen?” 

svarade L3: 

Att man behöver ha många olika sätt att förklara på, många olika sätt att visa på. 

För jag tycker att jag märker att vissa barn förstår ju inte på ett sätt åså förstår de 
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på sätt nummer två, men så är det fortfarande några elever som inte förstår och då 

får man ta sätt nummer tre. (L3) 

Citatet visar en uppfattning av att det är viktigt för lärare att kunna förklara och visa på 

olika sätt för att alla elever är olika och lär sig på olika sätt. Lärare behöver besitta breda 

matematiska kunskaper och kunna använda sig av ett språk som eleverna förstår för att 

kunna variera undervisningen. Får eleverna möta flera olika förklaringar kan det vara 

lättare att skapa en helhetsbild och förstå. Flera lärare nämnde att de ibland visar 

instruktionsfilmer från exempelvis Livet i mattelandet
4
 som komplement till sin egen 

genomgång, för att eleverna ska få en variation i undervisningen. Läroboken 

Favoritmatematik har även ett tillhörande digitalt material som innehåller dels filmklipp 

som introduktion till varje kapitel, dels övningar som är kopplade till varje kapitel. 

Genom att introduktionen av ett nytt område genomförs på olika sätt får eleverna möta 

flera olika förklaringar. 

Samtal och arbete i olika grupper  

En annan aspekt som framkom i lärares uppfattningar av hur de individualiserar 

matematikundervisningen är genom att dels ge elever möjlighet att samtala matematik i 

helklass, grupper och par, dels skapa olika grupper utifrån elevers kunskaper.  

Jag är ju lite mer van vid mellanstadiet. Så i början sa de alltid till mig, du har så 

långa genomgångar. Så det måste man ju akta sig för. Samtidigt som jag tror att jag 

har plockat in samtalet mycket mer än vad de är vana vid och jag ser en vinst i det, 

att lära sig att uttrycka hur man tänker.(L1)  

Citaten visar en uppfattning av att det är viktigt för eleverna att få interagera med andra 

och att läraren skapar möjligheter för eleverna att samtala om matematik. Eleverna kan 

utmanas och utvecklas genom att få förklara för andra hur de har löst en uppgift på ett 

matematiskt språk med korrekta begrepp. Samtalet kan användas som ett komplement till 

läroboken för att minska det individuella arbetet i matematiken. L3 uppfattar att ju 

tidigare elever får möjlighet att samtala om matematik desto mer kommer eleverna 

utveckla sin förmåga att uttrycka sig. För att kunna få en överblick över elevernas 

kunskaper är det enligt L5 viktigt att samtala om matematik under exempelvis 

genomgångar. Det ger läraren möjlighet att se vilka elever som har förstått och vilka som 

                                                

 

4 En serie som är skapad av UR skola. Den behandlar matematik på ett lustfyllt och humoristiskt sätt.  
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behöver mer stöd i kommande undervisning. Vid samtal om hur läraren tänkte angående 

att jobba enskilt eller i grupp i matematikundervisning framkom uppfattningen nedan. 

Men sen tror ju jag att barnen tjänar väldigt mycket på att kunna jobba lite i 

grupper eller i alla fall parvis just för att de får prata lite. Det har jag märkt att det 

är väldigt svårt att prata matematik, att uttrycka sig på matematiskt språk och 

använda rätt begrepp och kunna resonera sig fram till en lösning. (L3) 

En uppfattning är att lärare dels ger eleverna möjlighet att uttrycka sig matematiskt, dels 

individualiserar undervisningen genom att dela in eleverna i olika grupper eller par 

utifrån deras kunskaper, behov och förutsättningar.  

För om man har en diagnos och ser att den här gruppen har missat det här så hade 

man kunnat dela in att de tränar det medan i det här klassrummet så kör vi lite 

utmaningar och i det där klassrummet så gör vi någonting annat. (L2)  

Vi testade att dela upp dem så att de som behöver få mer utmaning får det och de 

som behöver få mer stöttning får det. (L4) 

Citaten visar att ett sätt att individualisera kan vara att dela in elever i grupper, där 

eleverna får möjlighet att öva och utmanas på sin egen kunskapsnivå. Lärarna ser en 

skillnad i elevers matematiska kunskaper och att det är fördelaktigt att dela in elever i 

grupper där de arbetar med olika matematiska innehåll. Lärarna betonar dock att dessa 

grupper behöver vara flexibla och kan förändras från gång till gång. Det kan betyda att 

eleverna delas in i halvklass där de arbetar med olika saker men det kan också betyda att 

en mindre grupp elever får stöttning eller utmaning i ett visst område.  

En uppfattning som framkom i samband med att individualisera undervisningen genom 

att gruppera eleverna utifrån kunskaper och färdigheter var att lärarna uppfattar det som 

svårt att göra grupperingarna. Vid samtal om hur lärarna delar in eleverna i grupper sa L4 

och L3: 

Sen är det alltid en svår balans, när de ska arbeta i grupper är det också svårt att 

veta vad som är bäst. Är det bättre att de är på ungefär samma nivå? Eller är det 

bättre att den ena är starkare så att den kan hjälpa och stötta? (L4)  

Man kan ju sätta ihop barnen på olika sätt också då, man kan ju sätta så att de 

stöttar upp varandra, är på samma nivå eller att någon är längre fram. Man kan 

göra på många olika sätt, beroende på vad man vill uppnå (L3) 
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Citaten visar en uppfattning av att lärare kan uppleva att det är svårt att para ihop 

eleverna eller att göra grupper utifrån elevernas matematiska kunskaper. En av 

anledningarna är att det kan vara svårt att veta var eleven befinner sig kunskapsmässigt. 

En annan anledning är att lärare vill att grupperna ska utmana eller stärka eleverna men 

de upplever att det är svårt att hitta en balans i grupperingarna. Lärarna uppfattar att de 

grupperar på olika sätt utifrån vad de vill uppnå med grupperingen. Det kan innebära att 

en lågpresterande elev paras ihop med en högpresterande för att utmanas och få stöttning, 

samtidigt som den högpresterande eleven blir utmanad genom att få förklara och hjälpa.  

5.3 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis uppfattar lärare att individualisering är nödvändigt just för att alla 

elever har olika bakgrund och behov. Utifrån lärares uppfattningar av vad 

individualiserad matematikundervisning är har det framkommit att individualisering 

används som ett verktyg för att ge alla elever möjlighet att utvecklas. Individualisering 

handlar om att ge alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina egna kunskaper. 

Individualisering används också för att stärka elevers självförtroende. Genom att elever 

får möta en undervisning som är anpassad efter deras kunskapsnivå får de möjlighet att 

känna att de kan och förstår, vilket kan stärka deras självförtroende. En individualiserad 

undervisning kan för lärare uppfattas som tidskrävande. För att kunna anpassa 

undervisningen krävs det att lärare har en uppfattning av elevers förkunskaper, vilket kan 

ta tid att skapa sig. Men det som lärare uppfattar som mest tidskrävande är att planera 

lektioner och hitta uppgifter som är anpassade till varje elevs enskilda behov och 

kunskaper.  

Det framkommer olika uppfattningar av hur lärare individualiserar sin 

matematikundervisning. Den uppfattning som är vanligast förekommande är att lärare 

individualiserar genom så kallad hastighetsindividualisering det vill säga att eleverna får 

olika lång tid på sig att lösa uppgiften. Flera lärare använder sig av två olika nivåer på 

läroboken och de anpassar även uppgifter till enskilda elevers matematiska kunskaper 

och färdigheter. Utöver det visar lärarna en uppfattning av att de försöker variera sin 

matematikundervisning i syfte att nå så många elever som möjligt. Det kan handla om 

arbetssätt, sitt sätt att ställa frågor eller att de delar upp elever i olika grupper.  
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6 Diskussion 

Följande avsnitt består av metod- och resultatdiskussion. Avsnittet börjar med en kritisk 

analys av studiens genomförande. I avsnittet ingår även en diskussion där delar av 

resultatet ställs mot varandra och mot tidigare forskning. Avsnittet avslutas med studiens 

betydelse för lärare och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Fenomenografin grundar sig i att finna variationer i hur människor uppfattar ett visst 

fenomen, i det här fallet individualisering. Med det i åtanke anser jag att mitt val av 

metod lämpar sig för studiens syfte och frågeställningar. I studien kan ingen fullständig 

beskrivning eller uppfattning av fenomenet individualisering fastställas. En individs 

exakta uppfattning kan nämligen aldrig nås (Marton & Booth, 2000). Det går inte att göra 

en korrekt beskrivning av fenomenet, däremot kan olika sätt att uppfatta ett fenomen 

beskrivas, vilket har gjorts i den här studien. Uppfattningarna som framkom under 

intervjuerna utgör förslag på hur fenomenet kan uppfattas, snarare än att de hävdas 

utgöra respondenternas uppfattningar. Marton & Booth (2000) menar att en individs 

uppfattning kan innehålla delar av flera uppfattningar men även att flera individer kan 

tillhöra samma uppfattning, vilket den här studiens resultat visar.  

Enligt Bryman (2011) utsätts kvalitativa studier ofta för kritik för att de är för subjektiva, 

med det menas att undersökningen är svår att upprepa för att få liknande resultat och att 

generalisera. Reliabilitet innebär att undersökningen måste genomföras på ett tillförlitligt 

sätt, det vill säga huruvida resultatet av studien skulle vara likvärdigt om den skulle 

genomföras på nytt (Bryman, 2011). För att nå en så hög reliabilitet som möjligt har jag 

på ett så noggrant och detaljerat sätt som möjligt redogjort för mina tillvägagångssätt när 

det gäller datainsamling, bearbetning och analys. Även intervjuguiden är bifogad för att 

säkra möjligheten att insamlingen av data kan genomföras på liknande sätt. Reliabilitet 

innebär också att studiens resultat kan påverkas av hur intervjun har genomförts och vilka 

tolkningar som gjorts under intervjun på grund av kroppsspråk eller betoning på ord. 

Därför går det inte att anta att resultatet för den här kvalitativa studien skulle få samma 

utfall om den genomfördes på nytt eftersom intervjupersoner och deras uppfattningar kan 

ändras. För att öka tillförlitligheten har jag intervjuat lärare med olika utbildningar och 

olika lång erfarenhet av yrket samt valt att genomföra intervjuerna på neutrala platser där 
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eventuella orosmoment har reducerats. Reliabiliteten i studien kan höjas genom att 

lärarna i studien arbetar på olika skolor och därigenom är risken ganska liten att de 

känner varandra och har haft en inverkan på varandra, därmed kan studiens giltighet öka. 

Urvalet av respondenter blev ett bekvämlighetsurval då jag valde att kontakta lärare jag 

kommit i kontakt med under utbildningen. Det går att diskutera ifall studiens resultat har 

påverkats av att jag kände intervjupersonerna sen innan. Det kan ses som positivt att 

ingen onödig nervositet påverkade intervjun. 

Trots att jag under intervjuerna försökte undvika att mitt kroppsspråk och mina 

kommentarer skulle påverka respondenternas svar finns ingen garanti för att den strävan 

uppnåddes. Syftet med studien är att finna olika uppfattningar av individualisering därför 

valde jag att inte delge lärarna intervjufrågorna innan intervjun, eftersom det hade kunnat 

resultera i att de läser på om individualisering och det hade kunnat påverka deras svar. 

Däremot fick de möjlighet att läsa igenom frågorna precis innan intervjun och 

inspelningen började. 

Validitet är kopplat till begreppet trovärdighet och innebär att det som ska undersökas 

verkligen är det som fokuseras i undersökningen och att frågorna som ställs ska vara 

formulerade så att den som svarar förstår frågorna (Bryman, 2011; Mason, 1996). I syfte 

att uppnå så god validitet som möjligt har studiens syfte och frågeställningar varit en 

viktig del under hela processen. Även intervjuguiden (se bilaga 2) som använts i studien 

är skriven utifrån studiens syfte och frågeställningar för att tydligt kunna koppla samman 

insamlad empiriska data med studiens syfte. För att öka trovärdigheten hade 

kompletterande observationer kunnat vara användbart för att bekräfta eller motsäga 

lärarnas svar för att den verkliga uppfattningen omedvetet eller medvetet inte alltid 

framgår i intervjuer. Observationer fick uteslutas på grund av tidsbrist. Trots att 

observationer hade kunnat ge en bredare bild av lärares uppfattningar upplevde jag att 

intervjuer var det lämpligaste verktyget för att nå lärares uppfattning och kunna besvara 

studiens syfte.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från studiens frågeställningar och resultatets huvudrubriker, 

därav är resultatdiskussionen uppdelad i två rubriker: Uppfattning av individualisering 

och individualisering i matematikundervisningen.  
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6.2.1 Uppfattning av individualisering 

I resultatet framkommer det att lärare uppfattar att individualisering krävs i skolan för att 

elever har olika bakgrund, behov och erfarenheter, vilket går att koppla samman med 

Nyström (2003) som betonar att elever visar skillnader i ambition, motivation och 

intresse inom klassen och det kan ses som problematiskt och svårhanterat. Lärarna i 

studien visar en uppfattning av att det är en pedagogisk utmaning att skapa en 

matematikundervisning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Lärare 

behöver därmed skapa en undervisning vars innehåll och utformning skiljer sig från elev 

till elev eftersom alla lär på olika sätt. 

Utifrån resultatet kan man se skillnader i lärarnas uppfattningar av hur insatta de är i 

fenomenet individualisering. Vissa lärare hade mer genomtänkta svar, vilket kan visa på 

en större förståelse av fenomenet. Det kan till viss del handla om lärarnas kompetens och 

erfarenhet. Som nämnts i studiens bakgrund krävs det att lärare har didaktiska kunskaper 

om hur ett matematiskt innehåll kan behandlas på olika nivåer och att lärare har 

kunskaper om för- och nackdelar med olika arbetssätt och arbetsformer (Löwing, 2006). I 

teorin kan det upplevas lätt att individualisera men att ta reda på elevers förkunskaper 

och anpassa undervisningen därefter kräver mycket tid och kunskaper av läraren. I 

enlighet med den fenomenografiska ansatsen kan sättet att individualisera påverkas av 

lärarnas uppfattningar av individualisering. Lärares förutsättningar påverkar i form av 

exempelvis tid, gruppstorlek och resurser. Det går att ställa sig frågande till om det är 

möjligt att individualisera undervisningen för alla elever i en klass med 25 elever. Lärare 

har uppdraget att ge alla elever möjlighet att nå kunskapskraven. För att få alla elever att 

nå kunskapskraven uppfattar lärare att individualiseringen blir åsidosatt för att 

undervisningen främst anpassas till de elever som inte når målen och därmed inte hinner 

med alla elever. I läroplanen framgår det tydligt att utbildningen ska främja alla elevers 

utveckling och lärande, det vill säga även de elever som är högpresterande (Skolverket, 

2018). Det är en pedagogisk utmaning för lärare att hinna med alla elever, inte enbart de 

som riskerar att inte nå kunskapsmålen. 

I resultatet framgår det att lärare kopplar samman begreppet individualisering med extra 

anpassningar. Det kan vara en följd av att lärare uppfattar att individualisering genomförs 

i syfte att alla elever ska nå målen istället för att utmana alla elever utifrån deras 

kunskapsnivå, oavsett om de når målen eller inte. I Lgr11 (Skolverket, 2018) framgår det 

tydligt att alla elevers utveckling och lärande ska främjas, vilket går att koppla samman 
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med att individualisering innebär att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

kunskaper och behov. Därför kan det ses som problematiskt att lärare förknippar 

individualisering med extra anpassningar på så sätt att det kopplas till att lärare anpassar 

undervisningen till de elever som inte når målen och är i behov av extra stöd. Det kan 

resultera i att högpresterande elever inte får den utmaning de behöver för att kunna 

utvecklas, vilket inte överensstämmer med individualiseringens syfte. Individualisering 

handlar som tidigare nämnts om att främja alla elevers utveckling, både låg- och 

högpresterande.  

En av de största anledningarna till att lärarna väljer att individualisera är för att öka 

elevers självförtroende. Lärarna uppfattar att det är betydelsefullt att elever känner att de 

kan och att de lyckas i skolarbetet. Det styrks av Skolverket (2003) som betonar att det 

för elever är starkt motiverande att arbeta med uppgifter som de klarar av. För att elever 

ska bibehålla motivation och intresse krävs det att innehållet i undervisningen är 

begripligt och meningsfullt.  

Det är intressant att ingen av de medverkande lärarna nämnde individuell 

utvecklingsplan, IUP, i samband med individualisering. Det kan ses som 

anmärkningsvärt eftersom en IUP i sig innefattar en sammanfattning av vilka insatser 

som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt. 

IUP:n är både tillbakablickande och framåtsyftande, vilket är precis det som fokuseras i 

en individualisering. Det vill säga var eleven befinner sig kunskapsmässigt, vart eleven 

ska nå och hur eleven ska nå de individuella målen. Anledningen till att lärare inte 

använder sig av IUP som underlag för individualiseringen skulle kunna vara att deras 

kunskaper om vad individualisering innebär brister. Alternativt att elevers IUP:er inte är 

tillräckligt utarbetade för att kunna användas som underlag i en individualisering.  

I bakgrunden presenteras det hur begreppet individualisering har berörts i 

styrdokumenten genom tiderna. Det framgår att tanken att sätta individen i centrum har 

funnits med under hela skolans historia (Vinterek, 2006). Något jag finner är intressant i 

relation till den här studien är att i tidigare läroplaner, fram till att Lpo 94 infördes har 

läroplanen innehållit en metodikdel. Den har avsett att ge exempel på hur lärare kan gå 

tillväga för att anpassa sin undervisning (Lindkvist, 2003). Jag ställer mig frågande till 

varför metodikdelen uteslöts i och med införandet av Lpo 94 för att jag ser enbart 

fördelar med att lärare får tydliga exempel på hur de kan gå tillväga för att kunna 
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individualisera undervisningen och därmed främja elevers kunskapsutveckling. En 

metodikdel i dagens läroplan skulle kunna ha en positiv inverkan på lärares uppfattning 

av att individualisering är tidskrävande. En reflektion är också att lärares uppfattningar av 

vad individualisering är kan påverkas av vilken läroplan som var rådande när de 

genomförde lärarutbildningen. Även om lärare hela tiden ska hålla sig uppdaterade och 

vara välinsatta i läroplanen kan deras tidigare kunskaper och erfarenheter påverka deras 

sätt att tolka läroplanen och därmed hur individualisering ska genomföras.  

6.2.2 Individualisering i matematikundervisningen 

Samtliga lärare i studien använder läroboken som utgångspunkt i 

matematikundervisningen. Utifrån resultatet går det att urskilja att det kan hänga samman 

med att lärare visar uppfattningen att individualisering till stor del innebär att elever ska 

arbeta enskilt och i sin egen takt. I intervjuerna framgick det att flertalet lektioner bygger 

på att läraren har en genomgång och att eleverna får arbeta i matematikboken i sin egen 

takt. Det styrks av Bentley (2003) som menar att matematikundervisningen idag i stort 

sett handlar om att följa en lärobok och att läraren lär ut det innehåll som boken 

behandlar. Det är något som kan ses som problematiskt eftersom elevers matematiska 

kunskaper skiljer sig från första skoldagen och det matematiska innehållet ofta är 

presenterat i en lärobok som ska passa alla elever i en åldersgrupps okända 

kunskapsutveckling (Eriksson, 2008). Läroböckerna som används i skolan tar därmed 

inte hänsyn till elevers tidigare kunskaper. I ett försök att läroboken ska vara bättre 

anpassade till varje individs kunskaper och färdigheter framkommer det i resultatet att 

flera lärare använder sig av läroböcker med två olika nivåer. Böckerna behandlar samma 

matematiska innehåll men kräver olika nivåer av kunskaper. Lärarna poängterar att 

matematikbokens innehåll behöver kompletteras med andra moment, såsom 

utmaningsböcker, samtal och att arbeta praktiskt med matematik. Kompletterande 

moment och material kan ses som en förutsättning för att bredda 

matematikundervisningen och kunna individualisera.  

Som tidigare nämnts framkommer det i resultatet att elever i stor utsträckning arbetar 

enskilt i boken i sin egen takt, vilket styrks av Bentley (2003) som betonar att 

hastighetsindividualisering är det vanligast förekommande i svensk skola. Enligt Löwing 

(2004) ökar det här arbetssättet klyftan mellan de låg- och högpresterande eleverna. Det 

går att koppla samman med att flera lärare i studien beskriver att de elever som arbetar 

snabbt i läroboken får möjlighet att både fortsätta öva och att utmanas med nya uppgifter 
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medan de elever som arbetar långsamt endast får möta det innehåll som läroboken 

erbjuder.  

I studiens resultat framgår en uppfattning av att lärare kan känna sig begränsade av 

matematikboken, att det är mycket som ska hinnas med och att undervisningen måste 

skyndas på. En annan uppfattning som framkom i resultatet är att de läroböcker som 

lärarna använder är skrivna utifrån Lgr 11 och att lärare känner sin trygga i att eleverna 

får möta det matematiska innehåll som är tänkt i respektive årskurs. Läroboken används 

för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven. Det här skulle kunna vara en koppling till 

att lärare uppfattar individualisering som tidskrävande och att det underlättar för lärare att 

utgå från boken där det finns färdigt material. Löwing (2006) menar dock att genom att 

arbeta utifrån en lärobok tar lärare ofta matematikinnehållet för givet och knyter därmed 

inte samman didaktikens vad-, hur- och varför- frågor. Hon menar vidare att innehållet 

sällan kopplas samman med elevers förförståelse och förmågor, vilket medför att även 

om fokus ligger på de matematiska kunskaper som krävs för att nå målen så är de inte 

anpassade efter varje individ.  

I studiens bakgrund nämns att enligt Lgr11 ska undervisningen utgå från alla elevers 

behov och förutsättning (Skolverket, 2018). Utifrån det som tidigare nämnts går det att 

ifrågasätta varför läroboken används i så stor utsträckning hos flera lärare i 

matematikundervisningen. Frågan är om det är möjligt att ha läroboken som 

utgångspunkt och samtidigt ta hänsyn till alla elevers förutsättningar och behov. Det kan 

ses som positivt att ha läroboken som utgångspunkt i matematikundervisningen men 

frågan är om den behöver ta så stor plats i undervisningen eller hade undervisningen gett 

mer resultat och fler elever hade nått målen om den hade utförts på ett annat vis. Det vill 

säga genom en matematikundervisning där elever inte sitter och arbetar enskilt i sin egen 

takt. Det framhåller Löwing (2006) som menar att matematikundervisningen skulle bli 

mer framgångsrik om lärare inte använde läroböckerna som om de var självinstruerande. 

Hon betonar att lärare bör samtala om matematik och begrepp för att kunna förvissa sig 

om att eleverna förstår dess innebörd (ibid., 2006). Det kan kopplas samman med att det i 

läroplanen står att elever ska ges möjlighet utveckla sin förmåga att föra och följa 

matematiska resonemang samt använda matematiska uttrycksformer i samtal och 

argumentation (Skolverket, 2018). Med enskilt arbete i läroboken begränsas elevers 

möjlighet till att analysera, tänka högt och samarbeta. Flera av lärarna nämner att samtal i 

matematikundervisningen är viktigt och att eleverna bör få möjlighet att öva på det. Trots 
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det används oftast läroboken som utgångspunkt i undervisningen. Även om 

kommunikationen har fått en större roll i matematiken ger inte arbete med läroboken 

utrymme för att samtala, vilket i sin tur kan påverka elevernas möjlighet att nå 

kunskapskraven i matematik. Det här kan vara svårt att insinuera då lärarna inte uttryckt 

hur mycket eleverna får möjlighet att samtala matematik.   

6.3 Betydelse för framtida yrkesroll och fortsatt forskning  

Individualisering är en stor del av dagens skola därför anser jag att studien är betydande 

för min framtida roll som lärare dels för att jag har fått en större insikt och förståelse för 

vad individualiserad undervisning innebär, dels för att studien bidrar till kunskap om hur 

lärare individualiserar sin undervisning. I studiens resultat framgår det även konkreta 

exempel på hur lärare individualiserar matematikundervisningen på olika sätt, vilket jag 

kommer bära med mig till min kommande yrkesroll och undervisning. En tanke jag bär 

med mig är att individualisering används för att utveckla alla elever, det vill säga både 

hög- och lågpresterande. I min framtida yrkesroll tror jag att det är viktigt att lärare 

diskuterar i arbetslaget om hur alla elever ska få möjlighet att utvecklas. Utifrån analysen 

i studien kommer jag även bära med mig IUP:ns betydelse i elevers kunskapsutveckling, 

jag ser den som ett viktigt verktyg i att kunna individualisera undervisningen på ett bra 

sätt. Jag tror att det i slutändan gynnar läraren att lägga tid och kraft på att skriva en IUP 

som faktiskt är riktad till varje individs kunskaper.  

Föreliggande studie baseras på lärares uppfattningar av individualisering men i fortsatt 

forskning hade det varit intressant att bilda mer kunskap om individualisering utifrån 

elevers synvinkel. I vilken grad och på vilket sätt uppfattar elever att undervisningen är 

individualiserad och därigenom ger dem möjlighet att nå kunskapsmålen. I samband med 

det skulle det även vara intressant att undersöka om och hur lärare använder elevers 

individuella utvecklingsplan i samband med individualisering. Utifrån resultatet i den här 

studien som visar att lärare i individualiseringen fokuserar på lågpresterande elever hade 

det även varit intressant att undersöka vidare hur lärare uppfattar att de individanpassar 

matematikundervisningen, med fokus på högpresterande elever.  

Avslutningsvis vill jag ägna ett stort tack till de medverkande lärarna i studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesblankett 

Hej! 

Mitt namn är Elin Billing. Jag är lärarstudent som går sista terminen på 

grundskollärarprogrammet vid Jönköping University. Under terminen skall jag skriva 

mitt examensarbete som syftar till att undersöka hur lärare uppfattar att de anpassar sin 

matematikundervisning efter alla enskilda elevers behov.  

Jag skulle vara tacksam om du vill medverka i min studie. Undersökningen är kvalitativ i 

form av intervjuer på ca 30 min. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. 

Informationen från intervjuerna kommer bara att användas i forskningssyfte och av mig 

som utför arbetet. Jag gör så klart allt jag kan för att de deltagande inte ska kunna 

identifieras i arbetet.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst 

och utan att ange någon anledning. Vid frågor är du välkommen att kontakta mig:  

mail:  

tel:  

Med vänliga hälsningar 

Elin Billing, Grundlärarstudent F-3, Jönköping University  

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: 

______________________________________ _____________________________ 

Din mail: 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide:  

Huvudtema 1: Lärarens bakgrund  

Undertema 1: Utbildning  

- Vad har du för lärarutbildning? Vilka ämnen? 

- När tog du din lärarexamen? 

- Hur många år har du arbetat som lärare? 

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 undervisningen ska utgå från varje enskild elevs behov och 

erfarenheter ska tillvaratas i undervisningen. Hur ställer du dig till det?  

Undertema 3: Syftet med individualisering  

- Varför behövs individualisering, tycker du?  

- I vilken grad 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?  

- Vilka är de viktigaste aspekterna du tar hänsyn till vid planering?  

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

hur använder du det?  

- Upplever du att det finns svårigheter i att individualisera undervisningen i 

matematik? Om JA, vilka? Om NEJ, vilka möjligheter finns? 

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? 

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  

- 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? 

 

 


