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1. Inledning 
Hur ser matematikundervisningen ut i våra skolor? De erfarenheter vi som lärarstuderande har 

av matematikundervisningen är att eleverna arbetar enskilt, ofta med samma läromedel och i 

sitt eget tempo.1 Bland eleverna tycks det många gånger finnas en strävan efter att ligga först i 

matematikboken och att räkna så många tal som möjligt på kort tid. Förståelsen hamnar lite i 

skymundan och tävlingsinstinkten tar överhand.  

 

I forskning, debatt och styrdokument betonas individualiseringen som en grund för 

undervisningen.2 I exemplet som vi målat upp ovan ser vi en form av individualisering som 

brukar benämnas hastighetsindividualisering, det vill säga att hastigheten anpassas för att 

passa varje enskild elev. Det finns utöver denna flera olika individualiseringsformer och 

eftersom varje elev har sina egna förutsättningar för lärande kan olika 

individualiseringsformer behövas för att på bästa sätt stödja varje elev i dess utveckling. 

Kanske är det så att många lärare tolkar begreppet individualisering som att elever ska sitta 

enskilt och arbeta i egen takt i matematikboken, vilket resulterar i att 

hastighetsindividualiseringen är den vanligast förekommande formen i våra skolor (Vinterek, 

2006). Hastighetsindividualiseringen är bra för vissa elever men det behöver nödvändigtvis 

inte betyda att alla elever i klassen uppnår de mål som eftersträvas. Här ser vi komplexiteten i 

individualiseringsbegreppet. Undervisningen kan i hög grad påverkas av den enskilde 

pedagogens tolkning av och kunskap om individualiseringsbegreppets innebörd samt kunskap 

om olika individualiseringsformers effekter. 

 

Redan i 1955 års utbildningsplan fokuserades den enskilde individen och dess 

kunskapsutveckling. Läraren skulle enligt dessa mål ta hänsyn till elevers anlag och intressen 

och utifrån dessa förutsättningar ge dem stöd och vägledning (Skolöverstyrelsen, 1955). En 

individanpassad undervisning har sedan genomsyrat utbildningsplaner och läroplaner ända 

fram till idag. Dagens läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, säger att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lpo 94, s. 4). Det här är vad lärare har att förhålla sig till i sin 

undervisningsplanering. Kraven om individualisering är mycket klara i styrdokumenten men 

                                                 
1 Vi kommer i denna uppsats använda termen elever för barn i skolsammanhang, med undantag för avsnittet om 

lärandeteorier där vi även kommer att använda termen barn, då det är det term som används i källorna. 
2 Med styrdokument syftar vi till kursplanen i matematik (www3.skolverket.se) och Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). 
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ramarna för tolkning av hur detta ska uppnås i den praktiska verksamheten är vida. 

Tolkningarna kan därmed skilja sig från lärare till lärare och påverka den undervisningsform 

som bedrivs. Med tanke på tolkningsvariationerna är det viktigt att lärare frågar sig vad syftet 

med individualiseringen är och vad det ska leda till. 

 

Resultaten från ämnesproven i år nio som gjordes våren 2007 visar att matematikämnet har 

den högsta andelen av elever som inte uppnår kursmålen (med undantag av svenska som 

andraspråk). Det som är oroande är att vi idag ser det lägsta resultat som uppmätts sedan 

totalinsamlingen av resultaten startade 2003. Hela 16 procent av eleverna nådde inte målen 

för år nio, vilket motsvarar var sjätte elev (www.skolverket.se). Som blivande 

matematiklärare oroas vi av dessa resultat, vilka tyder på att det ännu finns stora utmaningar i 

undervisningen. Det gör oss samtidigt intresserade av att närmare undersöka hur lärare väljer 

att organisera sin undervisning och vad som ligger till grund för dessa val.   

 

Under vår utbildning på lärarprogrammet diskuteras ofta förhållandet mellan teori och praktik 

gällande individualisering och svårigheter som kan uppstå när den teori vi tillgodogör oss, 

genom kurslitteratur, ska praktiseras. Gång på gång kommer vi ut på vår verksamhetsförlagda 

utbildning och upptäcker att praktiken skiljer sig från den teori som vi tillägnar oss i 

utbildningen. Vi upplever också att lärare vi mött ibland finner det svårt att omsätta teori i den 

praktiska verksamheten och att det förekommer hinder för en individualiserad undervisning, 

till exempel när det gäller tid, lokaler eller ekonomi, trots att de har goda idéer och 

intentioner. Enligt matematikdidaktikerna Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (2002) är 

det näst intill omöjligt att genomföra en bra individualisering i en klass med 25-30 elever. De 

menar att läraren bör sträva efter att hitta strategier för att komma så nära idealet som möjligt 

med de resurser som finns till deras förfogande. Vi finner det därför intressant att belysa och 

analysera lärares uppfattningar om vilken möjlighet de har att praktisera sina idéer och vad 

som eventuellt utgör hinder. 

 

 

 2



 

2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa och analysera hur pedagoger i grundskolans tidigare år 

resonerar kring individualiseringen i matematikundervisningen. Vi är dels intresserade av hur 

pedagogerna anser att individualiseringen kommer till uttryck i organiseringen av den 

praktiska verksamheten och dels hur de motiverar sina val av individualiseringsform. Vi vill 

därmed synliggöra vilka faktorer, förhållningssätt och föreställningar som uppges ligga till 

grund för den arbetsform som används. 

 

Vi utgår från dessa frågeställningar: 

• Hur resonerar pedagoger i grundskolans tidigare år kring individualisering i 

matematikundervisningen? 

• Hur anser pedagoger att individualiseringen kommer till uttryck i organiseringen av 

matematikundervisningen och hur motiverar de sina val av individualiseringsformer? 

• Vilka faktorer, förhållningssätt och föreställningar ligger till grund för pedagogers val 

av arbetsform? 
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3. Teoretiska orienteringspunkter 
I detta avsnitt börjar vi med att redovisa tolkningsvariationer av begreppet individualisering 

och ange vilken definition vi har som utgångspunkt i vår studie. Vi utgår vidare från att den 

syn på lärande som pedagoger har kommer till uttryck i deras organisation av undervisningen 

och därför redogörs kortfattat för de lärandeteorier som vi finner mest förekommande i dagens 

diskussioner om lärande och undervisning. Dessa lärandeteorier utgör samtidigt grunden i vår 

analys av lärares val av arbetsform eftersom styrdokument, och därigenom även lärares 

undervisningsorganisation, bygger på teorier om lärande. 

 

 

3.1. Definition av begreppet individualisering 
Begreppet individualisering förekommer ofta i pedagogiska diskussioner men kan ha olika 

betydelser beroende på den enskilde lärarens tolkning. Därmed kan individualiseringen 

tillämpas på olika sätt i undervisningen. Pedagogen Monika Vinterek (2006) problematiserar 

tolkningsvariationen och menar att individualiseringsprojekt inom skolan skulle få bättre 

resultat om personalen hade en mer likvärdig tolkning av begreppet. Olika tolkningar av 

individualisering resulterar i olika utgångspunkter vid undervisningsorganisationen. Ingrid 

Carlgren, Kirsti Klette, Karsten Schnack, Sigurjón Mýrdal och Hannu Simola, professorer 

inom pedagogik och didaktik, har skrivit artikeln Changes in Nordic Teaching Practices: 

From individualised teaching to the teaching of individuals (2006) där de jämför hur 

individualiseringen ser ut i de nordiska skolorna och hur utvecklingen har sett ut i de olika 

länderna. Om begreppet skriver de: ”Individualisation can be seen as continuity in the 

pedagogical ideas – at the same time the meaning of individualisation changes along with 

other changes in school and society” (Carlgren et al. 2006. s. 301). Med andra ord förändras 

tolkningen i takt med utvecklingen i skolan och samhället. Eftersom det finns en mångfald av 

tolkningar av begreppet, men få konkreta och heltäckande definitioner, vill vi börja med att 

presentera begreppet på ett sätt som speglar utgångspunkten i denna uppsats: 

”Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till 

den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen” (www.ne.se). Det innebär att både 

innehållet i stoffet och tiden för att tillägna sig stoffet anpassas efter den enskilde eleven. En 

liknande innebörd finner vi även i Lpo 94, dock utan att begreppet individualisering används. 

Där står det att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
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skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94. s. 4).  

 

Ett annat begrepp som ofta förekommer i diskussioner i samband med individualisering är 

differentiering. I boken Baskunskaper i matematik – för skola, hem och samhälle (Löwing & 

Kilborn, 2002) skriver författarna att det i tidigare försök att individualisera ofta stannat vid 

differentiering. De förklarar skillnaden med att individualisering sker på individnivå där 

stoffet anpassas, medan differentiering innebär organisatoriska åtgärder som utformas för att 

möjliggöra en individualisering, till exempel nivågrupperingar. Positiva konsekvenser av 

nivågrupperad undervisning är till exempel att eleverna får möjlighet att utvecklas 

tillsammans med andra på samma nivå (Wallby et al. 2001). Dock finns det även negativa 

konsekvenser av en uppdelning då ”elevernas självkänsla och självbild kan påverkas negativt” 

eller att ”Undervisningen utgår från att gruppen är homogen, fastän även en nivågrupperad 

grupp är heterogen till en viss grad” (Wallby et al. 2001. s. 14).  

 

 

3.2. Lärandeteori 
De lärandeteorier som är mest förekommande i diskussioner om lärande och undervisning i 

nuläget är den sociokulturella med Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) som 

förgrundsfigur och konstruktivismen där de pedagogiska tankarna bygger på Jean Piagets 

(1896-1980) teorier.  

 

Inom konstruktivismen anses barnet tillägna sig kunskap genom intellektets anpassning till 

miljön. Piaget delade upp detta i två processer: assimilation och ackommodation. 

Assimilation är när vi känner igen informationen vi tar in från omgivningen och kan relatera 

den till tidigare kunskaper. När vi däremot upplever någonting nytt, något som inte finns i 

vårt tankemönster, tvingas vi anpassa vår tidigare syn på verkligheten, det sker en 

ackommodation (Stensmo, 1994). Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv har miljön och 

omgivningen ringa påverkan på tänkandet och lärandet då det är i en process inom varje 

individ som kunskap uppstår (Orlenius, 2001).  Med det sociokulturella perspektivet som 

grund uttrycks däremot att ”yttre sociala aktiviteter föregår inre aktivitet” (Strandberg, 2006. 

s. 51). I denna lärandeteori ser man på lärandet som beroende av interaktion med andra 

människor och med miljön. Lärandet sker genom aktiviteter och dessa skulle enligt Vygotskij 
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innehålla till exempel interaktion med andra människor och artefakter3 som hjälper oss i 

lärandet (Strandberg, 2006). Eftersom kunskap, enligt båda lärandeteorierna, inte direkt kan 

överföras från lärare till elev går undervisningen ut på att skapa stimulerande lärandemiljöer. 

De konkreta hjälpmedlen har dock inte en lika central roll i det konstruktivistiska som i det 

sociokulturella perspektivet enligt matematikdidaktikern Heinrich Bauersfeld (1998).  

 

Piaget skapade en stadieteori där han menade att elevens kunskapstillägnande är beroende av 

elevens mognad (Orlenius, 2001). Det betyder att svårigheter i lärandet kan bero på att eleven 

inte har nått det mognadsstadium som krävs. Ett stadietänkande finns även i det socio- 

kulturella perspektivet där Vygotskij talade om utvecklingszoner (Vygotskij, 1978). Barn kan 

tillägna sig kunskap, som de ännu inte kan behärska på egen hand, med hjälp av att imitera 

kunnigare personer i sin omgivning. De upptäcker i imitationen vad de kan lära. Vygotskij 

benämnde detta som den potentiella utvecklingszonen, det barnet kan göra med hjälp av 

andra. Vygotskij förklarar utvecklingszonerna:  

 
The zone of proximal development. It is the distance between the actual developmental level as 
determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers 
(Vygotskij, 1978. s. 86). 

 

Den aktuella zonen är alltså den zon där eleven befinner sig för tillfället i sin utveckling. 

Därefter följer den proximala zonen där eleven har möjlighet att utvecklas på egen hand. 

 

Förhållande mellan elev och lärare ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs enligt psykologen 

Leif Strandberg (2006) som en relation mellan en mäster och en lärling där ”Lärlingens 

uppgift är att aktivt ta del av mästers metoder, och mästers uppgift är att visa hur hon eller han 

gör” (Strandberg, 2006, s.74). Inom konstruktivismen ses läraren som en aktiv handledare 

som ska utmana elevers tidigare föreställningar och samtidigt vara delaktig och hjälpa till i 

elevens kunskapssökande (Scherp & Scherp, 2002). 

 

 

                                                 
3 Artefakter innebär i det här sammanhanget verktyg och tecken som medlar mellan människan och världen. 

(Strandberg, 2006) 
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4. Tidigare forskning 
Inom området individualisering kopplat till matematikundervisning är forskningsfältet tyvärr 

mycket begränsat. De vetenskapliga forskningsresultat, inom det avgränsade området som 

vårt syfte behandlar, som vi kunnat använda oss av och jämföra våra resultat med är 

examensarbeten på C-nivå. Urvalet är baserat på att forskningens frågeställningar i möjligaste 

mån ska likna vårt syfte. Vi har även tagit hänsyn till vilka perspektiv som forskaren utgått 

ifrån, lärar- eller elevperspektiv. För att få en bredare förankring för vårt 

undersökningsområde har vi utökat vårt sökfält till forskning som generellt behandlar 

individualisering i förhållande till undervisningen i sin helhet. Här utgår vi först och främst 

från Vintereks (2006) forskningsöversikt. Vi utgår även från beteendevetaren Margareta 

Lindkvist (2003), som i sin avhandling undersöker idén med individualisering i 

skolverksamheten. Hon föreslår även en modell med begrepp kring lärar-elev-interaktion.4 

Dessutom har vi tagit del av läromedel, rapporter och styrdokument för att erhålla en teoretisk 

bakgrund inom såväl individualisering som matematikundervisning. 

 

 

4.1. Olika individualiseringsformer 
Vintereks (2006) studie Individualisering i ett skolsammanhang, skriven på uppdrag av 

Myndigheten för skolutveckling, är en kritisk analys av begreppet individualisering, både i 

förhållande till styrdokument och praktisk verksamhet.  Syftet är att samla ihop och 

sammanfatta kunskap om individualisering samt att belysa individualisering i en skolkontext. 

Individualisering kan ske på olika sätt vilket brukar kategoriseras i olika 

individualiseringsformer. Vinterek har granskat individualisering i styrdokument, utredningar 

och forskning från 1950-talet till början av 2000-talet och kategoriserat de 

individualiseringsformer som hon funnit. Vissa former har hon själv namngett, medan andra 

figurerat i individualiseringssammanhang sedan tidigare. Det mest förekommande sättet att 

individualisera i dagens skola är hastighetsindividualisering där eleven arbetar individuellt 

och i egen takt. Om läraren arbetar för att anpassa innehållet till elevens intresse eller behov 

av viss kunskap så är detta ett exempel på innehållsindividualisering.5 Denna form av 

individualisering kan vidare omfångsindividualiseras, vilket innebär att mängden uppgifter 

                                                 
4 Modellen behandlas inte vidare i denna uppsats. För mer information se vidare i Lindkvist (2003), s. 95. 
5 Denna individualiseringsform benämns ibland i annan litteratur som intresseindividualisering. Se exempelvis 

Hörberg & Knutsson (1970). 
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eller uppgiftens storlek anpassas, men även nivåindividualiseras då det sker en anpassning 

utifrån elevens färdighet och skicklighet.6 Undervisningen kan även individualiseras genom 

att anpassa undervisningsmetod, läromiljö och material. Dessa tre anpassningar benämner 

Vinterek som metodindividualisering, miljöindividualisering och materialindividualisering. 

En annan form av individualisering är värderingsindividualisering där eleven istället för att 

bli bedömd med utgångspunkt i gemensamma mål eller i förhållande till andra elever blir 

bedömd utifrån egna prestationer och tidigare framsteg. Den sista individualiseringsformen 

som behandlas i studien är ansvarsindividualisering vilken enligt Vinterek blir allt mer 

framträdande i dagens skola. Eleverna får i allt större utsträckning ta ansvar för sitt eget 

lärande genom att sätta upp egna mål och välja metoder för att nå målen (Vinterek, 2006). 

 

En av Vintereks (2006) slutsatser är att skolans metodarsenal har minskat istället för att öka 

trots allt fler diskussioner och växande medvetenhet om att elever lär på skilda sätt och är i 

behov av olika och varierade undervisningsmetoder. Exempel på undervisningsmetoder är 

enskilt arbete, gemensamma genomgångar och grupparbete. Enligt Vinterek är 

ansvarsindividualisering, där undervisningen bygger på ’eget arbete’, den form som är mest 

förekommande.7 Detta kombineras med hastighetsindividualisering som är det vanligaste 

sättet att försöka individualisera undervisningen efter den enskilde eleven. Material- och 

miljöindividualisering är två former som Vinterek däremot inte stött på i någon större 

utsträckning i tidigare rapporter och undersökningar om organisering av undervisningen i 

skolan (Vinterek, 2006). 

 

 

4.2. Individualisering i undervisningen 
Lindkvist (2003) skriver i sin avhandling om individualisering, både i ett skolsammanhang 

och ur ett samhällsperspektiv. Studien är uppbyggd av en teoretisk, begreppsutredande del 

och en empirisk del där hon observerat och intervjuat fyra lärare i grundskolans tidigare år. 

Hon har ett interaktionistiskt perspektiv och fokuserar på interaktionen mellan individ och 

omgivning. Lindkvist skriver om två tolkningar av individualisering; dels en individualisering 

där undervisningen anpassas efter elevers intressen, förutsättningar och behov och dels en 

individualisering för den enskilde eleven där denne utvecklas till en individ med ett medvetet 

                                                 
6 Kan även benämnas fördjupningsindividualisering eller färdighetsindividualisering (Vinterek, 2006). 
7 Enligt Vintereks (2006) beskrivning av ’eget arbete’ tolkar vi det som att eleverna arbetar enskilt. Detta 

kommer att vara den definition som används i fortsättningen i denna uppsats. 
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förhållande till omgivningen. ”En individualiserad människa är då en person med förmåga att 

se sig själv som en autonom enhet, som sär-skild från sin omgivning och med en förmåga till 

medveten reflektion kring sitt sätt att relatera sig till denna” (Lindkvist, 2003. s. 61). Citatet 

beskriver Lindkvists referensram och hennes tolkning av begreppet individualisering, men i 

sin analys drar hon slutsatsen att ingen av de fyra lärare hon intervjuat tolkar begreppet på det 

sättet. De framställer istället individualisering som en anpassning av undervisningen för att 

”maximalt hjälpa och utveckla eleven utifrån dennes förutsättningar, intressen etc.” 

(Lindkvist, 2003. s. 138). Lindkvist skriver i sin sammanfattning av den empiriska 

undersökningen att lärarna har en gemensam syn kring förhållandet mellan elev och lärare, 

nämligen en individcentrerad mästarlära. Den syn på lärande som speglas här överensstämmer 

med Vygotskijs teori om mäster och lärling.8 Lärarna i Lindkvists studie lägger stor vikt vid 

sin expertis och ser eleven som en novis som ska lära. Dock tar de avstånd från en traditionell 

förmedlingspedagogik och menar att dialogen är av stor vikt i lärandeprocessen. Enligt 

Lindkvist framställs individualisering inte sällan som en motbild till den så kallade 

förmedlingspedagogiken, och kanske även som en räddning från denna. Utifrån ett 

konstruktivistiskt sätt att se på lärande behöver förmedlingspedagogik däremot inte 

nödvändigtvis vara något negativt. Tvärtom kan föreläsningar där läraren förmedlar 

kunskaper utmana elevernas tidigare föreställningsvärld så att de känner en strävan att ta reda 

på mer (Scherp & Scherp, 2002). Två av de fyra intervjuade lärarna i Lindkvists (2003) studie 

arbetar med ett varierat arbetssätt med både enskilt arbete och gemensamma aktiviteter. 

Lindkvist menar att ett sådant varierat arbetssätt rimligtvis skapar bättre förutsättningar för att 

uppnå en individualisering, i den bemärkelse som framkommer i hennes referensram, än om 

undervisningen enbart bygger på enskilt arbete. 

 

Carlgren et al. (2006) belyser och jämför i artikeln Changes in Nordic Teaching Practices: 

From individualised  teaching to the teaching of individuals hur individualiseringen ser ut och 

utvecklats i de nordiska skolorna. Deras slutsats är att utvecklingen av en individualiserad 

undervisning nått längst i Sverige och Norge, medan den inte nått lika långt i Danmark, Island 

och Finland. Vidare beskrivs i artikeln hur det redan under 1980-talet utvecklades en form av 

undervisning som bygger på att eleverna själva planerar, genomför och utvärderar sitt arbete, 

                                                 
8 Se denna uppsats s. 6. 
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så kallad ’egen planering’.9 Detta var ett sätt att individualisera i stora klasser så att alla elever 

skulle få möjlighet att arbeta och utvecklas i egen takt, samt att läraren skulle få mer tid att 

hjälpa elever i behov av stöd. Författarna beskriver arbetssättet där de menar att ”Mostly they 

consist of tasks that are decided by the teachers, although the students are responsible for 

when and how to do them” (Carlgren et al. 2006. s. 306). Här är det läraren som styr 

innehållet, vilket enligt Vinterek (2006) är ett av två perspektiv ur vilka individualisering i 

undervisningen kan ses. I det andra perspektivet betonas elevens individuella val, det vill säga 

att eleven själv låter sin erfarenhet och bakgrund ligga till grund för skolinnehållet. 

 

Lindkvist (2003) skriver att ’eget arbete’ utvecklats till att betraktas som näst intill liktydigt 

med individualisering. Vinterek (2006) har i sin studie funnit att ”många forskare pekar på 

samband mellan en hög grad av individualisering genom eget arbete och sämre studieresultat” 

(Vinterek, 2006. s. 11), där en av orsakerna kan vara mindre kontakt och tid med läraren. 

Detta leder till att de kvalitativa samtalen mellan lärare och elev, där eleven till exempel övar 

sin förmåga att förklara och argumentera, blir allt färre (Vinterek, 2006). I kursplanen för 

matematik står det dock att skolan ska sträva mot att varje elev ”utvecklar sin förmåga att 

förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt 

och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” (www3.skolverket.se). Vinterek 

(2006) skriver att hennes studie visar att ”en kritik av den rådande undervisningspraktiken 

’det egna arbetets metodik’ har börjat ta form och på nytt kan förespegla en förändring mot 

mer gemensamma aktiviteter igen” (Vinterek, 2006. s. 147). Författaren menar att detta 

tydligt framkommer i en mängd forskning och pedagogisk litteratur idag, vilka har sin grund i 

sociokulturell teori (Vinterek, 2006).  

 

 

4.3. Individualisering i matematikundervisningen 
Att hastighetsindividualisering i vår tid är den vanligast förkommande 

individualiseringsformen, även i matematikundervisningen, styrks i resultat från Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) (Kjellström, 2005) samt tidigare 

examensarbeten på C-nivå. NU-03 var en omfattande utvärdering som utfördes av Skolverket 

                                                 
9 I artikeln används begreppet ”own work” vilket vi väljer att översätta till ’egen planering’ eftersom författarna 

beskriver ”own work” som ett arbetssätt där eleverna själva planerar sitt arbete (Carlgren et al. 2006). Detta 
begrepp ska inte blandas ihop med direktöversättningen ’eget arbete’ som utifrån vår definition innebär enskilt 
arbete. 
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år 2003. Syftet var dels att ge en bild av måluppfyllelsen i grundskolan och dels att göra en 

jämförelse med resultaten från utvärderingen 1992 och peka på behov av insatser. 10 000 

elever och 1 900 lärare vid 197 skolor deltog i de enkäter, ämnesprov och processtudier som 

utvärderingen bygger på. Av de fyra examensarbeten som vi har tagit del av i denna studie 

behandlar samtliga individualisering i matematikundervisning ur ett lärarperspektiv (Berg & 

Dower, 2006; Lantto & Nilsson, 2006; Samuelsson & Tegnvallius, 2006; Andersson, 2005). 

Metoderna i studierna har både kvalitativa och kvantitativa inslag, men flera av författarna har 

utgått från kvalitativa intervjuer. Resultaten i de fyra studierna visar inga konkreta 

motsättningar eller motsatser sinsemellan, men vi har däremot funnit flera likheter, till 

exempel att ’eget arbete’ i matematikboken, som utförs i egen takt, dominerar som arbetssätt i 

undervisningen (Berg & Dower, 2006; Lantto & Nilsson, 2006). En annan likhet är att många 

av de intervjuade lärarna anser sig arbeta med någon form av individualisering, även om inte 

alla kategoriserar och benämner sina individualiseringsformer på ett liknande sätt som 

Vinterek. Lärarstudenterna Nanna Lantto och Josefin Nilsson (2006) intervjuade tre lärare i 

sin studie och de skriver att ”Ingen av lärarna är medvetna om vad för form av 

individualisering de använder sig av i sin matematikundervisning och vad denna ger för 

konsekvenser för eleverna” (Lantto & Nilsson, 2006. s. 19). Flera av de lärare som tillfrågats i 

de examensarbeten vi tagit del av anger, antingen genom intervju eller enkät, att de skulle 

vilja individualisera i ännu högre grad än de redan gör. Den faktor som i samtliga resultat 

uppges som det största hindret för vidare individualisering är tid, både för planering och 

genomförande. Andra hinder som nämns är resurser, schemaläggning, ekonomi, lokaler och 

kunskap. I NU-03 (Kjellström, 2005) fanns en öppen fråga till lärarna där de hade möjlighet 

att skriva vad de ansåg saknades för att tillgodose alla elevers behov. Av svaren från de nästan 

250 lärarna framkom att tid, speciallärare med ämneskompetens, mindre grupper, fler lärare 

och resurser i fallande skala var de största faktorerna (Kjellström, 2005). 

 

Det har under åren, allt eftersom innehållet i styrdokumenten reviderats, skett ett 

perspektivskifte från mål till metod (Vinterek, 2006). Målen för undervisningen kan tolkas på 

olika sätt och utan gemensamma tolkningar finns det risk att lärare och elever arbetar mot 

olika mål eller att fokus fastnar på hur saker ska göras och för lite på innehållet. Lantto och 

Nilsson (2006) behandlar detta i sitt examensarbete. De skriver att fokus riktas mot metoderna 

för individualisering och att innehållet blir sekundärt. Utifrån detta drar de slutsatsen att 

individualiseringen bidrar till en kunskapsförsämring hos eleverna inom matematikämnet. 
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5. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi den metod vi valt att använda i vår studie samt hur vi gått tillväga 

vid datainsamling och analysarbete. I arbetet med en pedagogisk studie finns två 

forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ forskning. I den kvantitativa metoden är målet 

att samla in en stor mängd data genom objektiva och kvantifierbara mätningar för att söka 

mönster och dra generella slutsatser. Syftet med en kvalitativ forskning är istället att tolka och 

förstå enskilda, unika fall. I den kvalitativa analysen ses forskarens egna tankar och 

förförståelse som en tillgång (Stukát, 2005). 

 

 

5.1. Val av metod 
Utifrån beskrivningarna av forskningsmetoderna ovan, och då syftet med denna studie är att 

belysa olika lärares tankar om och erfarenheter av individualisering i 

matematikundervisningen, väljer vi att använda oss av en kvalitativ metod. Vi vill genom 

denna undersökning tolka lärares uppfattningar av verkligheten. En kvalitativ intervju är den 

metod som är bäst lämpad för en sådan studie (Ryen, 2004).  

 

 

5.2. Urval 
Vårt urval består av sex lärare som undervisar i år tre i samma kommun. Vi har försökt att så 

långt som möjligt intervjua två lärare på varje skola eftersom det är möjligt att intervjusvaren 

skiljer sig åt även mellan lärare inom samma skola. På två skolor fanns inte denna möjlighet 

så då har vi intervjuat en lärare på varje. Skolorna är valda efter sina olika 

upptagningsområden för att få en så stor social spridning som möjligt. Vi begränsar oss till 

endast en årskurs då analysen blir mer rättvisande eftersom förutsättningarna är mer likartade 

och det blir färre faktorer att ta i beaktande.10 Att valet föll på år tre beror på att lärarna haft 

en längre tid på sig att bilda sig en uppfattning om elevgruppen och varje enskild elevs 

kunskapsnivå och behov än om vi valt att intervjua lärare i år ett.  

 

                                                 
10 Faktorer som påverkar kan till exempel vara elevernas ålder eller olika lång tid att arbeta fram relationer och 

gemenskap i elevgruppen. 
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5.3. Intervjuer 
En forskningsintervju kan struktureras på många olika sätt, allt från den strukturerade 

intervjun där frågorna är slutna och intervjuaren följer ett intervjuschema, ibland med 

förbestämda svarsalternativ, till den ostrukturerade intervjun som mer liknar ett vardagligt 

samtal med öppna frågor och områden som ska täckas in (Stukát, 2005). Vi har valt en 

kombination av dessa då pedagogen Stukát (2005) menar att en blandning av dessa 

angreppssätt ibland kan ge bäst resultat. Enligt sociologen Trost (2005) ska det i 

intervjuguiden inte finnas några frågor utan enbart frågeområden, teman. Vi valde därför fyra 

teman att utgå från i vår intervjuguide, men vi valde även att formulera några frågor under 

varje tema.11 Genom att ha med frågor underlättade det för oss att fånga upp samtalet vilket 

också minskade risken för irrelevanta utsvävningar. En viss struktur underlättar analysarbetet 

(Ryen, 2004). 

 

När vi formulerade teman och preciserade dessa i frågor i intervjuguiden arbetade vi hela 

tiden med att motivera våra frågor och dess ordningsföljd  utifrån syftet med denna studie.12 

De fyra övergripande teman som vi valde att utgå ifrån är bakgrund, individualisering, 

undervisning och diagnostisering. Genom dessa beräknade vi kunna få data som täckte både 

hur pedagogerna ansåg sig organisera sin undervisning, hur de tolkade begreppet 

individualisering samt deras föreställningar kring organisationen och vad som ligger till grund 

för den. Frågorna i intervjuguiden formulerades i syfte att skapa ett öppet samtal som 

behandlade och täckte in det vi ville få svar på. Vissa frågor överlappar varandra vilket var ett 

medvetet val för att täcka in så mycket som möjligt utifrån olika perspektiv och olika 

angreppsvinklar. Vi valde även att använda en skala mellan ett och tio där respondenterna fick 

markera den grad av individualisering de ansåg sig ha i sin matematikundervisning. Syftet 

med skalan var att öppna för en fördjupad diskussion och därigenom kunna belysa de orsaker 

som låg till grund för det eventuella mellanrummet mellan deras markering och 

idealindividualiseringen vid markeringen tio på skalan. 

 
När intervjuguiden sammanställts skickades ett missiv till rektorerna på de berörda skolor där 

vi först och främst frågade om det fanns möjlighet att genomföra intervjuerna.13 I missivet 

                                                 
11 Se intervjuguide, bilaga I. 
12 Se motiveringar i intervjuguide, bilaga I. 
13 Se missiv, bilaga II 
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och vid intervjutillfället informerade vi vidare om syftet med studien och hur studien skulle 

genomföras utifrån hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande.14 Efter rektorns godkännande bokade vi tider för intervjuerna 

direkt med de lärare vi skulle träffa och åkte sedan ut till skolorna. Intervjuerna varade mellan 

30- och 70 minuter. På grund av missförstånd vid första kontakten med en av skolorna blev en 

av intervjuerna en dubbelintervju där vi samtalade med två lärare samtidigt. Denna intervju 

blev därför längre än de andra. En svårighet med dubbelintervju är att det i analysarbetet är 

svårt att urskilja varje enskild respondents tankar då de ofta höll med varandra även om det 

endast var en av dem som uttalade en tanke. Det är även lätt att taltiden blir obalanserad. En 

fördel med dubbelintervju är dock att det ger upphov till ett samtal där likheter och skillnader 

diskuteras och syns tydligare. En av våra inbokade respondenter ringde efter några dagar och 

ställde in intervjun på grund av tidsbrist. Vi planerade då in en intervju med en annan lärare 

som också arbetar i år tre, men i ett annat upptagningsområde. Alla intervjuerna genomfördes 

utifrån intervjuguiden och spelades in på mp3-spelare för att sedan transkriberas på dator. 

 

 

5.4. Analysarbetet 
Som ett verktyg i analysarbetet använde vi en stor tabell där vi som rubriker för raderna skrev 

in lärarnas namn och i rubrikerna för kolumnerna sökte teman, kopplade till vårt syfte. Syftet 

med tabellen var att kunna analysera varje rad, det vill säga sammanfatta och bryta ner svaren 

hos varje enskild respondent, samt analysera kolumnvis för att kunna se vad som återkom och 

skilde sig mellan de olika respondenterna och därigenom försöka hitta mönster. Med 

utgångspunkt i kolumnernas rubriker satte vi fast urklippta citat från transkriberingarna i 

rutorna. Utifrån dessa utklipp fick vi en mer övergripande bild och kunde söka mer 

sammanfattande teman. Tabellen fylldes även av post-it-lappar med kategoriseringar och 

sammanfattningar. Samtidigt överförde vi de kategoriseringar och sammanfattningar vi fann 

till ett nytt analysschema på datorn för att kunna få en mer kortfattad överblick. Analysarbetet 

fortsatte med att leta mönster och formulera våra upptäckter och resultat. 

 

Ett annat verktyg som vi använde oss av i analysen var de lärandeteorier som i stor 

utsträckning ligger till grund för dagens styrdokument och kurslitteratur i utbildning och 

fortbildning, nämligen konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet. Vi sökte med 

                                                 
14 Se Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). 
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hjälp av teorierna en större förståelse i analysen mellan teori och praktik. I vår studie 

användes lärandeteorierna som ett teoretiskt verktyg för att söka förståelse för vad som ligger 

till grund för pedagogers föreställningar, förhållningssätt och val av arbetssätt i en 

individualiserad undervisning. 

 

 

5.5. Metoddiskussion 
De analysverktyg som använts har uppfyllt sina syften och möjliggjort en fördjupad analys. 

Eftersom denna studie bygger på intervjuer med en relativt liten undersökningsgrupp går det 

inte att generalisera resultaten och mena att de uppfattningar som redovisas är giltiga för alla 

lärare i år tre. Däremot visar resultaten exempel på hur lärare tolkar individualisering och det 

sker en analys av enskilda fall, i enlighet med syftet med en kvalitativ metod. I arbetet anser 

vi oss ha uppfyllt de forskningsetiska principerna då samtliga respondenter fått information i 

studiens inledningsfas, samtyckt till medverkan och varit anonyma. Intervjusvaren har 

slutligen endast använts i forskningssyfte.15 Om studien skulle upprepas rekommenderar vi att 

undvika dubbelintervjuer då den enskilde respondentens egna tankar och åsikter blir tydligare 

i intervju med en respondent i taget. 

 

 

5.6. Arbetsprocess 
I arbetet med denna uppsats har vi valt att till största del fördela litteraturen likvärdigt där de 

mest relevanta och mest använda källorna bearbetats av oss båda. Vidare har båda deltagit vid 

intervjutillfällena och transkriberingarna har delats lika. Vårt analysarbete bygger helt och 

hållet på gemensamma diskussioner och ett nära samarbete i framtagandet av ett 

analysschema. All formulering av text har sedan skett gemensamt. 

 

 

                                                 
15 Se Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). 
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6. Resultat och analys 
I analysarbetet har vi, mot bakgrund av studiens syfte, delat upp resultatet i tre övergripande 

områden; lärarnas föreställningar om individualisering, lärarnas organisering av 

individualiseringen i matematikundervisningen samt faktorer, föreställningar och 

förhållningssätt som ligger till grund för deras val av arbetssätt. Vi har vidare analyserat hur 

lärarna beskrivit sitt arbetssätt och identifierat olika individualiseringssätt i deras organisation, 

vilka vi knyter till Vintereks definitioner av olika individualiseringsformer.16  

 

Nedan kommer vi att redogöra för våra resultat samtidigt som vi analyserar och jämför dem 

med tidigare forskning. Resultat- och analysavsnittet inleds med att redovisa respondenternas 

föreställningar av en individualiserad undervisning. Dessa resultat bygger på både en 

idébaserad nivå och en erfarenhetsbaserad nivå. Avsnittet fortsätter med en analys av de 

resultat som beskriver hur respondenterna anser sig organisera sin undervisning. Genom hela 

resultat- och analysavsnittet redogörs de föreställningar och förhållningssätt som påverkar 

respondenternas val av organisering av sin matematikundervisning och avsnittet avslutas med 

att närmare presentera specifika faktorer som respondenterna anser begränsa dem i deras val 

av arbetssätt. Dessa faktorer har i sin tur kategoriserats utifrån om de har sin grund i 

skolpolitik/skolans organisation, hos läraren eller hos eleverna. 

 

 

6.1. Lärares föreställningar om individualisering 
Lärarnas föreställningar av individualisering grundar sig dels på en idébaserad nivå utifrån till 

exempel utbildning, fortbildning och litteratur och dels en erfarenhetsbaserad nivå som 

grundar sig på att läraren provat sig fram till lösningar utifrån yttre förutsättningar så som 

lokaler och elevgrupp. I lärarnas redogörelser sammanfaller ibland idébaserad nivå och 

erfarenhetsbaserad nivå, ibland inte. 

 

 

6.1.1. Olika sätt att lära 
Det finns olika sätt att lära, utifrån till exempel förutsättningar, personlighet och intressen. 

Lärare måste enligt styrdokument ta hänsyn till detta. I Lpo 94 står det till exempel att 

                                                 
16 Vintereks sammanställning av individualiseringsformer, se denna uppsats s. 7. 
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”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 

att nå målet. […] Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lpo 94, s. 4). 

Genom de intervjusvar som vi har fått i vår studie ser vi att lärarna är medvetna om det. En 

lärare säger till exempel att vissa lär sig bäst genom att ”höra saker, vissa lär sig bäst genom 

att läsa saker, vissa lär sig bäst genom göra saken och så vidare. Och då är det viktig att det 

finns de tillgångarna i klassrummet så man kan göra alla de olika sätten så att man hittar just 

sitt eget sätt” (Intervju 6). 

 

En av respondenterna i vår studie särskiljer sig något från de andra genom att reflektera över 

individualisering utifrån Gardners multipla intelligenser. Howard Gardner, professor i 

psykologi, pedagogik och neurologi, menar att varje individ har nio olika intelligenser där 

några av intelligenserna dominerar hos varje person.17 Gardner anser att elevernas skilda sätt 

att lära ska tas tillvara i undervisningen då det skapar större motivation och engagemang 

(larstilar.cfl.se). Under intervjun börjar respondenten fundera på möjligheterna att göra ett 

arbete om matematik utifrån de multipla intelligenserna. Hon förklarar:  

 
Ja, jag var på en föreläsning om det och hur man kan ta in det i klassrummet och jobba med dem och 
göra uppgifter utifrån dem. Och då blir det ju individanpassat för då kan de välja att jag är den som 
tycker bäst om att röra på mig och då kan jag göra uppgifter som, då finns det sånna uppgifter som. 
Eller jag tycker bäst om att rita, jag är bäst på det sådär och då finns det uppgifter. Det vore häftigt att 
göra med matte (Int.6). 

 

Enligt denne respondents idéer om att individualisera utifrån de multipla intelligenserna ser vi 

tydligt en form av individualisering som enligt Vinterek (2006) benämns 

metodindividualisering. Respondentens exempel visar hur undervisningen skulle kunna 

organiseras med hänsyn till varje enskild elev, där deras individuella sätt att lära sig ny 

kunskap tas tillvara av läraren. 

 

Alla respondenter i vår studie nämner till exempel laborativ matematik eller 

utomhusmatematik när de reflekterar kring individualisering. Den undervisning de då berör är 

en undervisning som enligt dem frångår den traditionella undervisningen med 

katedergenomgångar och enskilt arbete i matematikboken. När den här sortens undervisning 

används sker ett förändrat arbetssätt för hela klassen samtidigt och det blir därmed inte en 

individualisering i bemärkelsen att arbetssätt eller innehåll anpassas efter varje enskild 

                                                 
17 Garners multipla intelligenser utgörs av verbal, logisk/matematisk, kinestetisk, spatial, musikalisk, 

interpersonell, intrapersonell och existentiell intelligens samt naturintelligens (larstilar.cfl.se) 
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individ. Kanske är detta ändå ett sätt att lösa individualiseringen i en klass med många elever 

där alla har olika förutsättningar och behov. Med ett varierat arbetssätt fångas ändå så många 

som möjligt upp, om man som lärare finner det omöjligt att individualisera fullt ut. Löwing 

och Kilborn (2002) utgår ifrån ett sådant resonemang när de skriver att: ”Det gäller snarare att 

finna undervisningsstrategier där läraren utgående från de resurser han eller hon har till 

förfogande kan komma så nära idealet som möjligt” (Löwing & Kilborn, 2002. s. 124). Vi ser 

i våra resultat att alla respondenter anser att ett varierat arbetssätt är mycket positivt och att 

det är en del av deras individualisering. Exempel på arbetsformer som de beskriver att de 

använder är laborativ matematik, utomhusmatematik, klassgenomgångar och enskilt arbete i 

matematikboken. Även Lindkvist (2003) beskriver ett varierat arbetssätt, med både enskilt 

arbete och gemensamma aktiviteter, och menar att det är en bra förutsättning för att uppnå en 

individualisering. Vi utgår därmed i vår analys från att olika arbetsformer som används för att 

variera undervisningen är en individualisering, även om det inte är en individualisering som 

direkt utgår från varje enskild elev.  

 

 

6.1.2. Former för en individualiserad undervisning  
I likhet med Lindkvists (2003) studie kan vi se att ingen av våra respondenter tolkar 

individualisering på det sätt som hon gör i sin referensram, alltså som en individualisering av 

den enskilde eleven. Istället ser våra respondenter individualisering som en anpassning av 

undervisningen efter varje enskild individ, vilket överensstämmer med respondentsvaren i 

Lindkvists forskning. För att närmare analysera våra respondenters tolkningar börjar vi med 

att utgå från deras första svar på frågan Vad innebär individualisering för dig? 50 procent 

svarade att eleverna ska få arbeta i egen takt, det som enligt terminologin i Vintereks (2006) 

studie benämns hastighetsindividualisering. Här ser vi tydliga likheter med Vintereks 

forskning i vilken hon drar slutsatsen att hastighetsindividualisering är den vanligaste 

individualiseringsformen i skolan. En av respondenterna resonerar dock kring 

hastighetsindividualisering och menar att enbart arbete i egen takt inte är individualisering. 

Hon beskriver det som att: 

 
Sitta och räkna i en bok, bara sida upp och sida ner och göra det, om jag vill räkna tjugo sidor på en dag 
och jag vill räkna tre sidor på en dag, det är ju egentligen inte att individanpassa. Delvis men inte bara, 
jag tycker inte att det räcker för att individanpassa, att säga att men de får jobba i egen takt. […] Nej, 
det kan ju bli att bara räkna sida upp och sida ner, vissa klarar det men inte alla. Jag tror att en del måste 
ha den här diskussionen och pratet och så också för att befästa kunskaperna (Int.6). 
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Hos de lärare i vår studie som inte svarade egen takt som första svar på frågan Vad innebär 

individualisering för dig? finner vi istället svar som motsvarar individualiseringsformerna 

nivåindividualisering och materialindividualisering samt en tolkning som innebär att se till 

varje elevs behov, där behov för denna lärare tolkas som att uppnå målen i styrdokumenten. 

Ett exempel på intervjusvar som visar på nivåindividualisering är en respondent som säger att 

individualisering innebär att läraren ”försöker se, inte bara de svagare barnen i matte utan 

även att de starkare eleverna ska få utmaning också” (Int.3).18 En annan respondent säger: 

”individualisering är ju att man ska hitta material att jobba med till varje individ kan man väl 

säga då” (Int.1), vilket vi tolkar som en materialindividualisering. 

 

I intervjusvaren i vår studie kan vi finna föreställningar om olika sätt att individualisera men 

ingen av respondenterna använder sig av en terminologi, liknande den i Vintereks (2006) 

sammanställning. Avsaknad av begrepp för individualiseringsformer skulle vid en första 

anblick kunna tyda på att läraren inte är medveten om olika individualiseringsformer och 

effekterna av dessa. Lantto och Nilsson (2006) antyder i sin studie att denna avsaknad skulle 

kunna förknippas med just en sådan omedvetenhet, då deras resultat liknar våra i det att ingen 

av deras tre respondenter namngav de individualiseringsformer som de beskrev i intervjuerna. 

Vår studie visar dock att pedagogerna har kännedom och idéer om olika sätt att 

individualisera, även om de inte använder sig av en gemensam terminologi. 

 

Det finns ingen klar definition av innehållet i varje individualiseringsform vilket gör att 

många skilda undervisningsformer kan tolkas in inom samma individualiseringsform. 

Exempel på detta kan vara läraren som berättar hur hon använder individuella 

huvudräkningstester, läraren som delar upp innehållet så att olika moment bearbetas i olika 

rum eller läraren som låter elever hoppa över vissa övningar eller sidor i läromedlet. I det här 

exemplet ger alla tre uttryck för det vi tolkar som en innehållsindividualisering även om de 

organiserar det på olika sätt. Det finns många beskrivningar av individualisering i 

undervisningen där gränserna mellan individualiseringsformerna är vaga, vilket gör det 

problematiskt att fastställa kategorier och finna tydliga mönster mellan respondenternas svar. 

Exempelvis kan de individuella huvudräkningstesterna i exemplet ovan även ses som en 
                                                 
18 Respondenterna i vår studie använder till största del termerna svaga och starka elever samt medelelever. Vi 

väljer dock att använda begreppen lågpresterande, normalpresterande samt högpresterande elever för att ha en 
genomgående terminologi. Dessa begrepp är även vanligast förekommande i den tidigare forskning vi tagit del 
av. 
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nivåindividualisering. Andra individualiseringsformer visar på ett mer liktydigt innehåll, till 

exempel materialindividualisering där samtliga respondenter beskriver att de individualiserar 

genom att anpassa för eleverna med olika material och böcker eller nivåindividualisering där 

flera av lärarna förklarar hur de arbetar med extramaterial beroende på kunskapsnivå.  

 

De individualiseringsformer som är mest förekommande i respondenternas beskrivningar av 

individualiserad undervisning är material-, nivå-, omfångs- och hastighetsindividualisering. 

Exempel på intervjusvar är en lärare som säger att det är viktigt att elever ”får jobba i sin egen 

takt och att är man duktig så ska man få gå vidare” (Int.4), alltså en 

hastighetsindividualisering. En annan lärare beskriver en nivåindividualisering där hon ger ut 

matematikläxor och huvudräkningstester med olika svårighetsgrad till varje elev. En form 

som är mindre förkommande är miljöindividualisering, där en pedagog beskriver hur 

undervisningen kan förläggas utomhus för att tillgodose vissa elevers rörelsebehov och en 

annan förklarar hur hon tycker att eleverna borde få möjlighet att själva välja läromiljö. En 

annan mindre förekommande individualiseringsform är ansvarsindividualisering där ett fåtal 

lärare under våra intervjuer beskriver hur eleverna själva får planera arbetets innehåll och 

omfång inför varje vecka.  

 

En form av individualisering som vi funnit i våra resultat, som inte återfinns i Vintereks 

(2006) sammanställning av individualiseringsformer, är en form som vi valt att benämna 

dygnsrytmindividualisering. En av våra respondenter beskriver denna form som att: 

 
Vissa är de här morgonlärkorna som är uppe jättetidigt på morgonen och är energiska och kan jobba och 
då kan de jobba jättebra på morgonen och de får jättemycket gjort. Medan andra är de här jättetrötta, 
jättesega och kommer inte igång förrän efter lunch. Och då är det också en individualisering att få göra 
det. Alltså om jag räknar matte bäst på eftermiddag för då är jag som piggast eller om jag räkna matte 
bäst på morgon för då är jag som piggast. Det kan ju också vara en form av individualisering (Int.6). 

 

Vi återfinner inte denna form av individualisering i den tidigare forskningen vi tagit del av 

och vi anser inte heller att den går att placera i någon individualiseringsform som Vinterek 

(2006) använder.    
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6.1.3. Lågpresterande och högpresterande elever 
Kilborn och Löwing (2002) skriver att: ”Huvuddelen av undervisningen brukar av naturliga 

skäl bli inriktad mot en medelelev i klassen, vilket betyder att läraren får problem med att 

ägna tillräckligt stor uppmärksamhet åt såväl de högre som de lägre presterande eleverna” 

(Kilborn och Löwing, 2002. s. 121). I vår studie har vi inte tillräcklig grund för att uttala oss 

om hur de sex lärarna vi intervjuat förhåller sig till detta i sina praktiska verksamheter, men 

samtliga reflekterar kring högpresterande och lågpresterande elever i intervjuerna. 

Pedagogiska diskussioner i dagens skola handlar oftast om att de högpresterande eleverna 

hamnar i skymundan då det största fokus ligger på de lågpresterande eleverna. I resultaten i 

NU-03 (Kjellström, 2005) går att läsa att ”Duktiga elever får ofta arbeta på egen hand medan 

större delen av lärarens tid ägnas åt de svagpresterande eleverna” (Kjellström, 2005. s. 73). 

Vanligt förekommande i intervjuerna i vår studie är att det är de lågpresterande eleverna som 

hamnar i fokus, till exempel då en lärare berättar att hon har en liten grupp elever i matematik 

som hon tar ut ur klassrummet och går igenom ett nytt moment med veckan innan det tas upp 

i stora gruppen. Syftet är att ge dem förkunskaper och bättre självkänsla. Trots att fokus ofta 

ligger hos de lågpresterande eleverna kan vi se att lärarna är medvetna om hur viktigt det är 

att stimulera även de elever som är högpresterande. En respondent säger till exempel att det är 

viktigt att man som lärare ”försöker se, inte bara de svagare barnen i matte utan även att de 

starkare eleverna ska få utmaning också. Att man har lite extra material som de kan ta när de 

är klara som kanske ligger snäppet högre” (Int.3). En annan uttrycker det som att det är 

”otroligt viktigt för de här duktiga barnen, inte får sitta och traggla med, ja, för lätta grejer så 

att det blir tråkigt” (Int.4). Ett annat intressant intervjusvar i det här sammanhanget är när en 

av respondenterna berättar att: 
 

Är man ensam med 25 elever, då är det jättesvårt att individualisera, annat än med de som är extrema åt 
något håll. De här som ligger i den här grå massan i mitten, glömmer, eller man hinner inte med dem, 
fastän man skulle kunna individualisera rätt så mycket där också, tror jag (Int.5).  

  

Respondenterna i vår studie refererar oftast till de lågpresterande eller högpresterande 

eleverna, vilket gör det här uttalandet till något avvikande. I det här fallet syftar hon till de 

’normalpresterande’ eleverna och menar att det finns en stor spridning även inom denna 

grupp.  Enligt hennes sätt att se det är det inom denna grupp den största utmaningen i 

individualiseringsarbetet ligger.  

 

 

 21



 

6.1.4. Samspel och dialog i undervisningen 
Ett annat sätt att analysera lärares föreställningar om individualisering är att reflektera över 

vilken syn de har på lärarens roll. Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit två olika perspektiv på 

individualisering; ett där läraren styr anpassningen av innehåll och metod efter den enskilde 

eleven och ett där eleven själv styr innehåll och metod utifrån sin egen bakgrund och 

erfarenhet (Vinterek, 2006). I våra resultat ser vi tydligt hur läraren är den som till största 

delen styr. I vissa fall kan det till synes verka som att eleverna själva får välja innehåll och 

metod, men i själva verket kan vi se att det är läraren som satt upp riktlinjer för de 

valmöjligheter som eleverna har. Att eleverna, som i ett undervisningsexempel, får möjlighet 

att välja mellan tre förutbestämda veckoplaneringar kan exempelvis inte ses som en 

individualisering ur ett perspektiv där eleven styr. Dessa resultat tyder på en syn som 

påminner om mäster-lärling-relationen i det sociokulturella perspektivet. Lindkvist (2003) 

drar samma slutsats i sin studie och menar att hennes respondenter ser eleverna som noviser 

som ska lära med hjälp av den kunskap lärarna besitter. Vi har i våra resultat inte något tydligt 

intervjusvar som tyder på en elevstyrd individualisering. Dock kan vi se en viss antydan till 

ökat elevinflytande i och med det som några respondenter beskriver som elevernas ’egen 

planering’, där eleverna är delaktiga i valet av innehåll. Vinterek (2006) benämner detta som 

ansvarsindividualisering, något som hon menar blir allt vanligare i dagens undervisning. 

Dessutom behandlar några av lärarna i vår studie elevinflytande som en del i sin föreställning 

om en individualiserad undervisning.  

 

Tidigare forskning (bland annat NU-03 och Vinterek, 2006) visar att läraren, i och med mer 

’eget arbete’, får en allt mer tillbakadragen roll i klassrummet. Tiden för dialog mellan lärare 

och elev minskar och matematikämnet blir isolerat och enskilt. Vintereks (2006) 

forskningssammanställning visar även att det blir allt färre gemensamma genomgångar och 

djupa samtal om ämnesinnehållet i undervisningen. I vår studie uppges det att de 

gemensamma klassgenomgångarna fortfarande är en viktig del av matematikundervisningen, 

men att de har en mindre roll än tidigare och att de kompletteras med genomgångar 

individuellt eller i små grupper. Dessutom uttrycks ett stort önskemål om att ha fler lokaler 

och mer tid, i syfte att ha ännu mer enskild handledning med eleverna. En av våra 

respondenter säger att hon inte ser de gemensamma genomgångarna som meningsfulla och 

därför har hon valt att endast ha individuella handledningar eller genomgångar i små grupper. 

Samtliga respondenter i studien framhåller enskild handledning som en av de mest önskvärda 

arbetsformerna i en individanpassad undervisning. En lärare säger att hon önskade ”att få mer 
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tid för barnen på tumanhand” (Int.4) och flera lärare säger att de önskar fler lokaler och mer 

personal för att kunna dela upp sig och ha individuell handledning eller handledning i mindre 

grupper. Ett sådant arbetssätt kan ha sin grund i en konstruktivistisk lärandeteori. Enligt 

konstruktivismen fungerar läraren som en handledare som utmanar och hjälper eleverna att 

förändra sina tidigare föreställningar (Scherp & Scherp, 2002). Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv skulle det kanske istället vara mer önskvärt att eleverna arbetar mer i grupper. 

 

Med utgångspunkt i den sociokulturella lärandeteorin där socialt samspel och dialog är viktiga 

faktorer för lärandet finner vi det intressant att uppmärksamma att få respondenter i vår studie 

diskuterar vikten av samspel och dialog mellan elever. Samtliga i studien poängterar hur 

viktig interaktionen mellan lärare och elev är, exempelvis genom enskild handledning, men 

endast två av sex respondenter nämner även samspel mellan elever som något viktigt i 

lärprocessen. En anledning till att dialog och samarbete endast har en liten roll i 

matematikundervisningen kan tänkas vara att det är mycket fokus på elevens ansvarstagande i 

Lpo 94. Där går det till exempel att utläsa att undervisningen ”skall utveckla deras förmåga att 

ta ett personligt ansvar” (Lpo 94. s. 5). Många lärare, både i vår studie och i tidigare 

forskning, tycks tolka detta ansvarstagande som att eleverna ska arbeta med ’eget arbete’, 

alltså enskilt arbete. Mycket enskilt arbete i matematikboken medför rimligtvis att 

diskussioner och tillfällen för samarbete i matematikundervisningen blir få och att tiden för att 

’prata matte’ blir liten. Bauersfeld (1998) menar att ”Inte ens de främsta begåvningarna 

’utvecklas’ av sig själva, utan deras utmejsling kräver möten med andra – ingen adaption utan 

omvärldens motspänstighet” (Bauersfeld, 1998. s. 59). Även i kursplanen för matematik finns 

mål som bygger på dialog. Där står bland annat att målet är att varje elev ”utvecklar sin 

förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt 

muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande” (www3.skolverket.se).  

För att eleverna ska uppnå detta mål, om att förklara och argumentera, krävs att läraren även 

fokuserar på dialog och matematiska samtal så att eleverna får möjlighet att utveckla dessa 

färdigheter. I NU-03 (Kjellström, 2005) går att läsa att ”Den starkare tonvikten på muntliga 

kompetenser i Lpo 94 tycks ha slagit igenom i engelska och svenska men inte i matematik där 

trenden snarare går i motsatt riktning” (Kjellström, 2005. s. 83). 

 

 

 23



 

6.2. Organisering av matematikundervisning 
Hastighetsindividualisering är enligt både Vinterek (2006) och NU-03 (Kjellström, 2005) den 

vanligast förkommande individualiseringsformen i dagens matematikundervisning. 

Hastighetsindividualiseringen är vanligt förekommande även i resultaten från vår studie. Fem 

av sex lärare ger uttryck för att använda någon form av hastighetsindividualisering i sin 

undervisning. Hur det organiseras kan däremot skilja sig något. En lärare beskriver hur 

eleverna i hennes klass får arbeta i helt fri takt i olika matematikböcker. En annan lärare 

förklarar sin organisation där eleverna arbetar i samma matematikbok, men fritt inom ett visst 

kapitel eller område vilket styrs av så kallade minimum- och stoppsidor. Ett dilemma som 

framkommer i intervjusvaren är att en hastighetsindividualisering kan bidra till att elever 

tävlar om vem som kommit längst på kortast tid. Det som lärarna nämner som exempel för att 

motverka en sådan effekt är att anpassa innehållet så att eleverna har olika matematikböcker. 

Trots detta uppger endast en av respondenterna att hon använder sig av en sådan lösning i sin 

organisering av matematikundervisningen.  

 

En form av individualisering som i våra resultat uppges vara näst intill lika förekommande 

som hastighetsindividualisering är omfångsindividualisering. Flera lärare beskriver till 

exempel hur de omfångsindividualiserar genom att stryka vissa uppgifter eller sidor i 

läromedlet eller ger extra sidor. En annan lärare låter eleverna välja en av tre förutbestämda 

planeringar varje vecka där antalet sidor i matematikboken skiljer sig beroende på planering. 

En av lärarna i vår studie berättar hur hon använder sig av bokens diagnossidor som grund för 

en omfångsindividualisering. Det innebär att hon inför varje kapitel låter eleverna göra 

diagnosen som sitter sist i kapitlet, vars egentliga syfte är att kontrollera elevernas färdigheter 

efter genomgånget kapitel. Hon säger att de på detta sätt kan se vad eleverna kan och inte kan. 

Vidare förklarar hon att: 

 
De sidor som man redan klarar, då kryssar vi det. De behöver du inte göra, för det här kan du redan. 
Och då blir de ju också mycket mer motiverade för då gå de in för det, men det här fixar jag inte, det här 
vet jag inte riktigt hur man gör, då tar man och jobbar med det (Int.4). 

 

Genom att göra dessa diagnoser och stryka sidor eller uppgifter i läromedlet sker en tydlig 

anpassning till elevens förkunskaper och intressen. Detta arbetssätt kan relateras till den 

sociokulturella lärandeteorin och Vygotskijs teori om utvecklingszoner. Eleven får möjlighet 

att arbeta inom den proximala zonen med utgångspunkt i den aktuella zonen, istället för att 

arbeta med uppgifter som ligger under denna zon, vilka av eleverna kan anses lätta och 
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tråkiga. En konsekvens av att arbeta under den aktuella zonen för länge kan vara att eleverna 

tappar intresset för matematiken. 

 

I och med den utbredning av hastighets- och omfångsindividualisering som beskrivs ovan 

tenderar undervisningen att utgå från elevens enskilda arbete, alltså ’eget arbete’. Detta är den 

arbetsform som uppges dominera matematikundervisning hos samtliga lärare vi intervjuat. Ett 

arbetssätt som är uppbyggt på elevens enskilda arbete ger uttryck för ett konstruktivistiskt 

perspektiv på lärande, det vill säga att kunskap konstrueras inom den enskilde individen och 

att yttre faktorer inte påverkar i någon hög grad (Orlenius, 2001). I våra intervjusvar och i 

tidigare forskning nämns ’eget arbete’ som ett sätt att individualisera för att både 

lågpresterande och högpresterande elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån egna 

förutsättningar och behov. I NU-03 (Kjellström, 2005) går däremot att läsa att ”Paradoxalt 

nog tycks denna typ av individualisering varken komma de låg- eller högpresterande eleverna 

till godo i någon större utsträckning” (Kjellström, 2005. s. 82). Vidare står det att 

matematikundervisningen blir mer isolerad och enskild vilket riskerar att leda till att 

högpresterande elever lämnas ensamma och understimulerade medan lågpresterande elever 

åläggs ett stort ansvar i att själva bedöma sin kapacitet och förstå behovet av att utvecklas 

(Kjellström, 2005). 

 

Carlgren et al. (2006) menar att tolkningen av begreppet individualiserig förändras i takt med 

utvecklingen i samhället och inom skolan. I dagens samhälle är det önskvärt med 

ansvarstagande medborgare som i sina arbeten är flexibla och självständiga, kan sätta sig 

själva i arbete och utvärdera sina resultat. Tidigare har pliktskyldighet och punktlighet varit 

två viktiga egenskaper att sträva mot i den ’dolda läroplanen’.19  I dag är ansvarstagande, 

flexibilitet och självständighet istället de egenskaper som främst efterfrågas i skolan och i 

samhället. Författarna skriver att detta ligger till grund för en ökning av en organisation av 

skolan som bygger på att eleverna själva planerar sitt arbete, både innehåll och tidpunkt för 

genomförande (Carlgren et al. 2006). Av de lärare vi intervjuat är det endast två av sex som 

förklarar att de valt att lägga upp sin organisation efter någon form av ’egen planering’. Den 

ena läraren låter eleverna planera utifrån den sida där de för tillfället befinner sig i 

matematikboken då de har olika läromedel, medan den andra läraren låter eleverna välja 

mellan tre nästintill färdiga planeringar utifrån olika svårighetsnivåer. Det senare exemplet 
                                                 
19 Innehållet i ett informellt lärande, det elever lär sig i skolan som inte finns i de officiella styrdokumenten, 

brukar benämnas ’dolda läroplanen’. 
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överensstämmer med beskrivningen av ’egen planering’ i artikeln av Carlgren et al. (2006) 

där läraren bestämmer innehållet och eleverna kan styra över när och hur uppgifterna ska 

lösas. De andra respondenterna beskriver att de inte arbetar med ’egen planering’ utan istället 

’eget arbete’, där eleverna arbetar enskilt och läraren i större utsträckning styr planeringen.  

 

I den egna planeringen och i det egna arbetet som beskrivs ovan är det matematikboken som 

ligger som underlag för den absolut största delen av undervisningen. En av respondenterna i 

vår studie säger att: ”Matteboken är väl det som är (paus) den största biten. Den kanske är 75 

procent. Och sen kanske det är 20 procent laborativt. 5 procent genomgångar” (Int.5). Även 

om inte de andra respondenterna uttrycker uppdelningen lika tydligt så återfinns ändå likheter 

i de andras resonemang kring matematikbokens roll i undervisningen. En av slutsatserna vi 

kan dra utifrån respondenternas resonemang är att de önskar vara mindre styrda av 

matematikboken än vad de är idag. En av respondenterna förklarar att: 

 
Huvudsaken är nog egentligen att man varvar […] inte känner sig som att matteboken är ett måste, att 
man är piskad under matteboken, att man kan faktiskt hoppa över matteboken ett tag och så gör vi det 
här istället, man kan vara lite öppen för olika sätt, olika pedagogiska sätt (Int.1). 

 

Ingen av respondenterna nämner att de vill lämna läromedlet helt. En av lärarna förklarar det 

så här: ”Jag kommer nog alltid ha kvar boken, för det tror jag på, att ha färdighetsträning i 

boken” (Int.6). Alla sex uttrycker dock att det skulle vara mer individualiserat om läromedlet 

frångicks i större utsträckning än det görs i deras undervisning i dag. Ett arbetssätt som nämns 

som exempel i intervjuerna, som skulle vara mer individualiserat men fortfarande ha sin 

utgångspunkt i matematikboken, är att låta eleverna arbeta med olika läromedel, anpassat 

efter varje elevs förutsättningar och behov. Ett annat exempel som nämns är att enbart arbeta 

med eget material. Samtidigt beskrivs detta som tidskrävande och svårt då det skulle ställa 

högre krav på läraren i och med att det krävs en planering där alla delar av 

matematikinnehållet bearbetas.  

 

I motsats till det arbetssätt som behandlas ovan, vilket utgår från enskilt arbete, är det 

intressant att analysera vilken roll grupparbete har i våra respondenters organisering av 

matematikundervisningen. Grupparbete nämns av flertalet lärare i intervjuerna men det har 

inte någon framträdande roll utan används mer som ett sätt att variera undervisningen när det 

ges tillfälle med tillgång till personal och lokaler. En av lärarna svarade bestämt ”nej” (Int.5) 

när vi frågade om grupparbete förekommer i hennes matematikundervisning. Vinterek (2006) 
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skriver däremot att grupparbetet som arbetssätt är på väg tillbaka som en motrörelse till ’eget 

arbete’ där motrörelsen syftar till ett lärande genom samspel och dialog, utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Även i Lpo 94 betonas samspelet där det står att skolan ska 

sträva efter att varje elev: ”lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra” (Lpo 94. s. 9). Med detta som bakgrund är det värt att 

uppmärksamma resultaten i vår studie som visar att grupparbeten endast har en mycket liten 

roll i den matematikundervisning som beskrivs. 

 

Grupparbete kan antingen utgå från heterogena grupper, där kunskapsnivån skiljer sig mellan 

gruppmedlemmarna, eller från homogena grupper, där skillnaden inte är lika stor, vilket också 

kan benämnas nivågruppering.  När grupper tas ut ur klassrummet och skiljs från den 

gemensamma undervisningen sker en differentiering (Löwing & Kilborn, 2002). Fyra av de 

sex respondenterna i vår studie använder sig av differentiering i sin organisation genom att ta 

ut elever som har svårigheter med något matematiskt moment från klassrummet för att 

bedriva stödundervisning. Flera av lärarna menar att de skulle kunna individualisera i större 

utsträckning om de hade tillgång till fler lokaler, vilket skulle ge dem möjlighet att arbeta mer 

med mindre grupper. En annan vanlig form av differentiering inom matematikundervisningen 

är att låta enskilda elever eller elevgrupper gå iväg till en specialpedagog. Lärarna i vår studie 

uttrycker tydligt att de skulle vilja ha större tillgång till speciallärare för att, enligt deras 

mening, öka individualiseringen. Differentiering kan leda till att eleverna får en sämre 

självkänsla och självbild (Wallby et al. 2001). Det kan även leda till att elever blir utsatta för 

mobbning eller annan kränkande behandling enligt en av våra respondenter. Hon beskriver 

vidare att så inte är fallet i hennes klass eftersom hon väljer att plocka ut olika 

gruppkonstellationer vid olika tillfällen och med olika syften. Det går därmed inte lika lätt att 

se ett mönster utifrån kunskapsnivå i grupperingarna. Enligt resonemangen som förts ovan är 

lärarna i vår studie, över lag, positivt inställda till differentiering. 

 

 

6.3. Faktorer som begränsar val av arbetssätt 
”En individualiserad undervisning skiljer sig inte bara åt till innehåll och utformning. Den kan 

också variera starkt vad gäller omfattning från att det inte råder någon som helst 

individualisering till en i det närmaste total sådan” (Vinterek, 2006. s. 52). I de organisationer 

som beskrivs av lärarna i denna studie går att utläsa en stor variation både till innehåll, 
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utformning och grad av individualisering. I intervjuerna ombads respondenterna att reflektera 

över sin egen organisation och göra en självbedömning genom att markera graden av 

individualisering på en skala mellan ett och tio. Skalan används inte som ett kvantitativt 

verktyg, för att mäta någonting, utan istället som ett kvalitativt verktyg, till grund för djupare 

samtal. Alla respondenterna markerade i den övre halvan av skalan, mellan fem och åtta, 

vilket tyder på att de anser sig individualisera bra, men samtidigt inte helt idealiskt, enligt 

deras sätt se på en individualiserad undervisning. Av samtalen som följde kan vi utläsa att 

respondenterna över lag är positiva till den omfattning av individualisering de bedriver i sin 

undervisning. Samtidigt visar det sig, liksom i resultaten i Lantto och Nilssons (2006) studie, 

att det finns en önskan hos respondenterna att individualisera mer. Orsakerna till att det inte 

individualiseras mer utgörs, enligt intervjusvaren, framför allt av en mängd begränsande 

faktorer.  

 

I vår analys kan vi se att lärarna anser sig praktisera många av de idéer de har om en 

individualiserad matematikundervisning. Vi uppfattar även att det finns många tankar och 

idéer som de inte kan omsätta i praktiken. Orsakerna till detta beskrivs av lärarna som en 

mängd olika faktorer som står som hinder. Vi har kunnat utläsa tre övergripande kategorier 

där dessa faktorer har sin grund; i skolpolitik/skolans organisation, hos läraren och hos 

eleverna. Den största begränsande faktorn som ligger till grund för 

undervisningsorganisationen är, enligt våra respondenter, brist på tid. En aspekt av tid är den 

som avsätts till undervisningsplaneringen för att kunna organisera en mer individanpassad 

undervisning, exempelvis genom att diagnostisera och anpassa materialet mer till varje 

enskild elev. En annan aspekt av tid, som nämns, är för lite tid till enskild handledning med 

varje elev, vilket vi behandlat tidigare i denna uppsats. Andra stora faktorer som nämns är 

lokaltillgång, där lärarna önskar fler och större lokaler för att kunna dela upp eleverna i 

mindre grupper; gruppstorlek, där de anser att grupperna i dag är för stora, samt ekonomi som 

styr till exempel materialinköp och tillgång på personalresurser och specialpedagoger. Alla 

dessa stora faktorer har sin grund i skolpolitik och skolans organisation, vilket innebär att 

lärarna upplever att de inte kan påverka i den grad de skulle vilja.  

 

Bland de begränsningar som anges ha sin grund hos läraren beskriver respondenterna till 

exempel hur lärares kunskap eller okunskap, erfarenhet och bekvämlighet kan påverka valet 

av individualiseringsform och arbetssätt. Flera lärare beskriver läromedlet som en faktor som 

styr arbetssättet. De säger att de styrs av läromedlet även om de skulle vilja arbeta mer utifrån 
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eget material. I och med att det är läraren som väljer att hålla fast vid matematikboken ligger 

grunden för läromedlet som begränsande faktor hos läraren. Valet att utgå så mycket från 

matematikboken beskrivs av flera av våra respondenter vara beroende av en annan viktig 

faktor, nämligen självförtroendet. Respondenterna uttrycker en rädsla om att tappa kontrollen 

om de frångick matematikboken. Med andra ord är de rädda att inte nå målen i 

styrdokumenten och litar därför mer på läromedelsförfattarna. 

 

I den tredje kategorin, eleverna, beskriver flera respondenter i vår studie hur en stökig 

elevgrupp eller elever med sociala problem begränsar möjligheterna till en ökad 

individualisering. En lärare beskriver även elevers förväntningar som en faktor. Hon menar att 

det ibland är svårt att stryka sidor i läromedlet då det finns en förväntning hos eleverna att 

slutföra alla sidor.  

 

Det som är mest framträdande i denna kategorisering är att de mest betydelsefulla faktorerna, 

som enligt respondenterna ligger till grund för lärares möjligheter att individualisera, ligger på 

organisationsnivå och politisk nivå. I de examensarbeten på C- nivå som behandlats under 

avsnittet tidigare forskning kan vi utläsa att tid, resurser, schemaläggning, ekonomi, lokaler 

och kunskap utgör de största hindren för vidare individualisering. Flertalet av dessa 

överensstämmer med, och har samma grund som, de stora faktorerna i vårt resultat.  

 
 
Respondenterna menar att den individualisering som bedrivs inte är tillräcklig, men att det 

krävs ytterligare medel för att individualisera i större utsträckning. En intressant iakttagelse i 

jämförelsen mellan självbedömningen i skalan och den övergripande självvärderingen som 

uttrycks i intervjuerna, är att respondenternas självförtroende är mer positiv i skalan. I en 

övergripande analys av varje enskild respondents intervjusvar kan vi se ett lägre 

självförtroende i förhållande till den egna individualiseringen, än markeringen på skalan ger 

uttryck för. Ett exempel som åskådliggör detta är en intervjusituation, där respondenten talar 

om olika sätt att individualisera och utbrister: ”Jisses! Jag gör ju ingenting! (skratt)” (Int.6) . 
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7. Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer vi att reflektera kring resultaten av vår studie och föra en 

fördjupad diskussion. Här behandlas frågan om en gemensam terminologi och en gemensam 

tolkning av begreppet individualisering. Vidare diskuteras individualiseringen i förhållande 

till lågpresterande, normalpresterande och högpresterande elever. Lärandeteorier och olika 

individualiseringsformer berörs och avsnittet avslutas med ett resonemang kring vad som är 

’rätt sätt’ att individualisera matematikundervisningen. Dessutom ger vi förslag på fortsatt 

forskning. 

 

I våra resultat kan vi utläsa att det varken finns en gemensam tolkning av begreppet 

individualisering eller en gemensam terminologi av individualiseringsformer hos 

respondenterna. Vilka konsekvenser får detta? Individualisering tolkas av många lärare, både 

enligt våra resultat och i tidigare forskning, som hastighetsindividualisering där eleven arbetar 

enskilt och i egen takt. Om denna form helt utgör grunden i undervisningen skulle det, utifrån 

styrdokument och sociokulturell lärandeteori där dialog och samspel betonas, exempelvis 

kunna leda till försämrade matematikkunskaper hos eleverna. Lantto och Nilsson (2006) lyfter 

ett liknande resonemang i sin studie där de skriver att dagens låga resultat i matematik kan 

bero på individualiseringen. Vi anser dock inte att det går att generalisera eller dra slutsatsen 

att individualisering direkt leder till försämrade kunskapsresultat då det beror på vilka 

individualiseringsformer som används och i vilken grad. Däremot finns en risk att insikten i 

och syftet med de olika individualiseringsformerna inte är tillräcklig för att de ska få ett 

önskat resultat.  

 

Enligt Vinterek (2006) skulle individualiseringsarbetet i skolan underlättas om lärarna utgick 

från en mer likartad tolkning av begreppet individualisering. Genom att ha en gemensam 

terminologi vid samtal om arbetssätt för en individualiserad undervisning skulle arbetet med 

individualiseringen förmodligen bli mer medvetet. En gemensam begreppsapparat skulle 

antagligen även underlätta samarbetet mellan lärare och minska missförstånd i arbetet med att 

utveckla individualiseringen i skolorna. Vi har i analysen motsatt oss Lanttos och Nilssons 

(2006) antagande om att lärarna är omedvetna om att det finns olika individualiseringsformer 

och vilka effekter de har, om de saknar termer för de olika formerna. Vi tolkar resultaten i vår 

studie som att lärarna, även om de saknar en gemensam begreppsapparat, ändå är medvetna 

om att det finns olika sätt att individualisera. Vidare menar vi att denna medvetenhet troligen 
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skulle öka väsentligt bara genom att kunna sätt ord på de individualiseringsformer som 

används. Lärarna skulle då förmodligen bli säkrare och tryggare i och med att det skulle bli 

lättare att kunna samtala om och argumentera för sitt arbetssätt. Vi tolkar en osäkerhet hos 

lärarna i de intervjuer vi genomfört. Alla uttrycker till exempel att de skulle behöva 

individualisera mycket mer än de gör i dagsläget och de flesta säger att de inte är duktiga på 

att individualisera. Dock kan vi, vid en närmare analys, urskilja att flera av dem använder sig 

av fler individualiseringsformer än de direkt ger uttryck för. Vi menar därmed att avsaknaden 

av en gemensam terminologi runt individualisering riskerar att orsaka ett onödigt lågt 

självförtroende hos lärarna. Inte minst kan en gemensam terminologi kring 

individualiseringsformer vara en del i det gemensamma yrkesspråk som enligt dagens 

debatter, i skolan och i media, har en viktig roll för att höja statusen på läraryrket som 

profession. 

 

I vår studie, och i tidigare forskning, handlar den största delen av resonemangen kring 

individualisering om de lågpresterande eleverna och hur de med hjälp av anpassad 

undervisning ska nå målen i styrdokumenten. Utgångspunkten för en individualisering blir 

därmed en anpassning utifrån de lågpresterande eleverna och inte utifrån alla elever 

oberoende av kunskapsnivå. Konsekvensen av detta blir att de resterande eleverna riskerar att 

understimuleras. Respondenterna uttrycker även att det är hos de lågpresterande eleverna de 

behöver lägga mest tid och energi. I vår studie kan vi dock se att respondenterna även betonar 

vikten av att inte ’glömma’ de högpresterande eleverna och att de också behöver stimuleras 

och utmanas, även om de högpresterande eleverna inte figurerar lika starkt som de 

lågpresterande i de exempel som lyfts av lärarna. Med detta som bakgrund vill vi lyfta det 

exempel ur våra resultat där en respondent uttrycker att det är viktigt att inte glömma den ”grå 

massan” (Int.5). I detta exempel betonas vikten av att individualisera utifrån varje enskild elev 

och att även de normalpresterande eleverna har olika förutsättningar, intressen och 

kunskapsnivåer som kräver en individualisering. Redan i resonemang på föreställningsnivå 

gör många lärare en uppdelning av eleverna i grupper av lågpresterande, normalpresterande 

och högpresterande elever istället för att se dem som enskilda individer. Detta leder 

förmodligen ofta till att arbetet individualiseras efter lågpresterande elever som grupp, 

normalpresterande elever som grupp eller högpresterande elever som grupp. Tydliga exempel 

på detta går att urskilja i våra resultat där det i ett fall rör sig om en matematikläxa i tre 

svårighetsnivåer och i ett annat om tre nivåer av veckoplaneringen. Det vi ser är ett exempel 

på nivågruppering och inte en individualisering efter varje enskild elev. Risken finns att 
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lärarna generaliserar och inte tar hänsyn till de olika förutsättningar och behov som finns 

inom varje grupp. Även i homogena grupper finns en spännvidd mellan elevernas kunskaper 

(Wallby et al. 2001). Med tanke på gruppstorlek och orimligheten i att alltid göra individuella 

uppgifter och planeringar till varje elev kan möjligheten att välja mellan tre svårighetsnivåer, 

som i exemplen ovan, ändå ses som en bra kompromiss.  

 

Det går inte, inom ramarna för vår studie, att urskilja några tydliga mönster mellan 

lärandeteorier och individualiseringsformer. Eftersom utgångspunkten i denna studie inte har 

varit att undersöka lärarnas syn på lärande så har vi inte tillräcklig data för att rättvist kunna 

redovisa vilken lärandeteori var och en av respondenterna har till grund i sin undervisning. 

Förmodligen går det inte att göra en sådan tydlig uppdelning då vi har erfarit, både utifrån 

respondenternas svar och egna tidigare erfarenheter, att lärare sällan utgår från endast en 

lärandeteori. Vi kan däremot se fragment av hur respondenterna i denna studie ser på lärande 

och kunskap och tolka dessa i relation till hur de berättar om organiseringen av sin 

undervisning. Den organisering som beskrivs ger uttryck både för ett sociokulturellt och ett 

konstruktivistiskt sätt att se på lärande. En individualiseringsform kan, beroende på hur den 

organiseras, ha sin grund i båda lärandeteorierna. Exempelvis skulle det enskilda arbetet inom 

hastighetsindividualisering kunna uttrycka ett konstruktivistiskt synsätt där lärandeprocessen 

sker inom den enskilde eleven. Samtidigt kan en hastighetsindividualisering organiseras så att 

eleverna arbetar enligt en sociokulturell lärandesyn där den utmanas med uppgifter som ligger 

inom den närmaste utvecklingszonen, den proximala zonen. På grund av detta kan vi inte 

synliggöra några mönster mellan lärandeteorier och individualiseringsformer, men 

lärandeteorierna är ändå ett viktigt analysverktyg för att söka förståelse för relationen mellan 

teori och praktik. 

 

Lärandeteorierna är även ett viktigt verktyg för att förstå syftet med de former av 

individualisering som används i matematikundervisningen. Individualisering bör rimligtvis 

inte ses som ett arbetssätt där individualiseringen i sig utgör syftet, utan som ett sätt att nå 

målen i läroplanen. Utifrån målen i läroplanen väljer lärare individualiseringsform för sin 

undervisning och detta val har samtidigt sin grund i lärandeteorierna eftersom det är dessa 

läroplanen bygger på. I organiseringen av matematikundervisningen gör läraren ett medvetet 

val av individualiseringsform med förankring i lärandeteorierna och läroplanens strävansmål, 

om inte finns en risk att metoden för en individualisering i sig blir primär och syftet blir 
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sekundärt. Det finns då även en risk att effekterna som önskas av en individualisering inte 

uppnås om inte syftet med individualiseringen står klart för läraren. 

 

Det vanligaste sättet att individualisera som nämns, både i vår studie och i tidigare forskning, 

är hastighetsindividualisering. Ett intressant resultat i vår studie är dock att någon form av 

omfångsindividualisering är näst intill lika vanligt förekommande i våra respondenters 

beskrivning av sina tankar, idéer och organisation. Omfångsindividualisering omnämns inte i 

samma omfattning i tidigare forskning. Detta kan ha flera orsaker, dels vår tolkning av 

begreppet och dess innebörd och dels att individualiseringen i läromedel, rapporter och 

tidigare forskning som vi tagit del av oftast delas in i ett färre antal individualiseringsformer 

där omfångsindividualisering saknas. Begreppet återfinns endast i Vintereks (2006) 

forskningssammanställning. Det betyder nödvändigtvis inte att omfångsindividualisering som 

arbetssätt inte används i andra verksamheter. Kanske används varianter av 

omfångsindividualisering inom andra, mer välkända, former av individualisering. Exempelvis 

kan läraren anpassa omfånget av det innehåll eleverna arbetar med i egen takt och då sker en 

omfångsindividualisering inom hastighetsindividualiseringen. Alla individualiseringsformer 

som beskrivs i Vintereks (2006) studie, med undantag av värderingsindividualisering, kan vi 

urskilja i vår tolkning av det respondenterna beskriver i vår studie. Utöver dessa former ges 

exempel på en dygnsrytmsindividualisering som vi inte funnit i någon tidigare forskning. Vi 

finner det intressant att så många olika sätt att individualisera förekommer i lärarnas tankar 

och idéer om en individualiserad undervisning. Speciellt med tanke på Vintereks (2006) 

slutsats där hon menar att skolans metodarsenal minskar. Dock finner vi det oroande när 

lärarna uttrycker så många faktorer som står i vägen för att de ska kunna fullfölja sina tankar 

och idéer om en mer omfattande individualisering. De största begränsande faktorerna som 

nämns är tid, lokaltillgång, ekonomi och personalresurser/specialpedagog. Alla dessa faktorer 

har sin grund i skolans organisation och i skolpolitiken vilket innebär att den enskilde läraren 

har begränsade möjligheter att påverka. Om faktorerna i större omfattning haft sin grund hos 

läraren eller eleverna hade det kanske varit lättare för läraren att förändra förutsättningarna. 

 

Vad är då ’rätt sätt’ att undervisa individualiserat? Vinterek (2006) skriver att ”det inte finns 

några enkla svar på vad som är den bästa individualiseringsformen eller den bästa 

arbetsformen” (Vinterek, 2006. s. 120). I denna studie är vi inte ute efter att hitta en universell 

lösning för en idealisk individualisering utan istället problematisera och belysa 

individualisering, främst utifrån olika individualiseringsformer. Den slutsats vi drar, utifrån 
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egna resultat och tidigare forskning, är att ett varierat arbetssätt är en bra metod för en 

individualiserad undervisning med de förutsättningar och begränsningar som finns i dagens 

skola. Ett varierat arbetssätt innebär inte att alla elever hela tiden får en undervisning som är 

bäst anpassad efter deras aktuella kunskapsnivå och individuella sätt att lära. Däremot ökar 

det rimligtvis möjligheten att eleven får uppleva denna anpassning vid fler tillfällen än om 

alla elever hela tiden arbetade på samma sätt och på samma svårighetsgrad. Det är en 

orimlighet att ha individuella studiegångar och individuella lektionsupplägg till varje enskild 

elev. Istället kan undervisningen varieras och läraren kan till exempel använda sig av 

uppgifter där varje elev löser samma uppgift på olika sätt och på olika nivå. 

 

Våra förhoppningar är att det i framtiden sker en utveckling där de begränsade faktorerna blir 

färre och där faktorer som möjliggör en vidare individualisering, till exempel gemensamt 

yrkesspråk, ekonomiska möjligheter och fortbildning inom området, blir fler. Vi menar även 

att lösningen för en ökad individualisering inte endast utgörs av att lärare ska arbeta mer eller 

att de ska vänta på bättre tider med färre begränsande faktorer. Ett sätt vore istället att öka 

medvetenheten, fundera över syftet med individualiseringen och vilket sätt att arbeta som är 

det smartaste för att nå målen. 

 

 

7.1. Fortsatt forskning 

Vi anser att det borde finnas en gemensam terminologi kring individualiseringsformer och att 

det skulle vara en fördel i organisationen av undervisningen om lärare hade en fördjupad 

kunskap om olika former för individualisering och effekterna av dessa. Med utgångspunkt i 

detta skulle det vara intressant att genomföra en omfattande studie där man undersöker hur 

valet av individualiseringsformer i matematikundervisningen påverkar elevernas 

kunskapsresultat. Det skulle även vara intressant att vidare undersöka den segregering som vi 

ser tecken på i och med uppdelningen i lågpresterande, normalpresterande och högpresterande 

elever. Hur ser individualiseringen ut inom de olika grupperna? Sker det en generaliserad 

individualisering inom hela gruppen eller sker anpassningen utifrån varje enskild elev? 
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Bilaga I 
 
Intervjuguide 
 

Tema 1: Bakgrund 

1. Bakgrund 

2. utbildning 

3. yrkeserfarenheter 

 

Syfte: 

Genom att ställa dessa frågor får vi en uppfattning kring lärarens utgångspunkt för sina åsikter 

och tankar? Vi har även valt att börja med de här frågorna eftersom de inte sätter några krav 

på svarssättet från intervjupersonen.  

 

Skala: Markera på en 10-gradig skala var man anser att graden av individualisering i sin egen 

undervisning ligger.  

 

Syfte: 

Skalans syfte är att respondenten får reflektera över sin egen undervisning. Den är inte till för 

att mäta eller användas som kvantitativt verktyg.  

 

Tema 2: Individualisering 

1. Vad innebär individualisering för dig?  

2. Vad får eleverna för hjälp av individualisering? 

3. Känner du till olika sätt att individualisera?  

 

Syfte: 

Genom dessa frågor vill vi ta reda på respondenternas syn och kunskap kring 

individualisering. Detta tycker vi är relevant eftersom lärarens kunskap och syn även påverkar 

sättet att organisera undervisningen.  

 

Tema 3: Undervisning  

1. Har ditt sätt att undervisa och individualisera i matematik förändrats under din 

yrkestid? Berätta…  

 



 

• Hur organiserar du din matematikundervisning? 

• Berätta hur det kommer sig att du valt just det här sättet att arbeta? 

 

2. Finns det fördelar och nackdelar med individualisering i din undervisning? 

• Känner du att det är något du saknar för att kunna individualisera din 

matematikundervisning? 

 

Syfte:  

Vi väljer att starta med fråga 1 eftersom vi tror att den kan leda till samtal kring arbetssätt, 

tankesätt och val och orsaker som lett till detta. Om svaret på första frågan blir nej går vi 

vidare till följdfrågorna där vi egentligen tar reda på samma sak fast med mer rakare frågor. 

Genom fråga 2 får respondenten möjlighet att resonera kring sitt val av organisation och val 

av individualiseringsform. Frågan kan även ge upphov till orsaker och eventuella hinder. Med 

följdfrågan vill vi precisera eventuella hinder om de inte berörts av respondenten tidigare 

under intervjun.  

 

Tema 4: Diagnostisering 

1. Hur tar du reda på var eleverna befinner sig när det gäller matematiken?  

2. På vilket sätt följer du upp diagnostiseringen?  

 

Syfte:  

Diagnostisering, att ta reda på elevers förkunskaper och förutsättningar, är en viktig 

förutsättning för att kunna individualisera och därför anser vi att det är relevant att ta reda på 

vilka diagnostiseringsformer respondenten använder och hur dessa följs upp.    

 

Skala: Återkom till skalan och reflektera kring den. Fråga om hur det kommer sig att de valde 

just denna markering på skalan, om de vill höja sig på skalan och vad som i så fall skulle 

krävas. Detta fungerar även som en sammanfattning av de resonemang som förts under 

intervjun. 

 



 

Bilaga II  
                   Norrköping 29/1 2008 
 
 
Till rektor på XXX-skolan     
 
Vi heter Lisa Olsson och Salvador Rivas och går vår sjätte termin på 
Lärarprogrammet, LiU, Campus Norrköping. Vi skriver vårt examensarbete på C-nivå, 
med syfte att belysa och analysera hur lärare organiserar individualiseringen i sin 
matematikundervisning och vad de har för tankar kring valen av arbetsform. För att 
undersöka detta har vi valt att intervjua lärare i årskurs 3. Vi har tagit kontakt med Er 
för att diskutera möjligheterna att få intervjua två lärare i årskurs 3 på XXX-skolan. Er 
skola kommer att vara en av tre skolor i vår studie. 
 
Tillvägagångssättet vid intervjuerna, den information som samlas in och de resultat 
som presenteras i vår uppsats kommer att behandlas med hänsyn till de 
forskningsetiska riktlinjerna om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 
Vi kommer vid intervjutillfället att informera om syftet med vår studie och deltagarna 
har när som helst möjlighet att avbryta sin medverkan. Alla intervjusvar kommer att 
behandlas konfidentiellt och användas endast till vårt examensarbete, i 
forskningssyfte. Både deltagare och skola kommer att vara anonyma.  
 
Vi är angelägna om att få genomföra två intervjuer på Er skola, där varje intervju 
beräknas ta mellan 30 minuter och en timme. För att underlätta Er planering ger vi Er 
därför full frihet att välja tid och plats, gärna så snart som möjligt då vårt arbete endast 
sträcker sig över 10 veckor.  
 
Vi kommer att höra av oss till Er senare i veckan och berätta mer om studien och 
besvara eventuella frågor. Om ni har några frågor får Ni gärna kontakta oss direkt på 
telefon eller mail. Det går även bra att kontakta vår handledare Anita Andersson. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lisa Olsson och Salvador Rivas 
 
 
 
 
 
Lisa Olsson: 070-254 08 36, lisol801@student.liu.se
 
Salvador Rivas: 070-742 40 74 salri374@student.liu.se
 
Anita Andersson (handledare): 013-28 19 93, anian@tema.liu.se
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