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Sammanfattning 

I vår studie har vi intervjuat fem lärare, i syfte att ta del av deras uppfattningar gällande 

individualisering i matematik. Lärarna har beskrivit sin matematikundervisning och vårt mål var att 

med hjälp av lärarnas beskrivningar tolka hur de uppfattar individualisering. Eftersom vår intention var 

att finna variationer i deras uppfattningar har vi inspirerats av en fenomenografisk metodansats.  

I vår bakgrundsdel ger vi bland annat en historisk tillbakablick för att få förståelse för 

individualiseringens innebörd i dag. Vi har under processens gång fått insikt om att begreppet 

individualisering har en omfattande historia med en politisk förankring samt ställer specialpedagogiska 

frågor på sin spets, kring främst etiska aspekter. Vi har funnit att begreppet kan uppfattas olika och att 

hastighetsindividualisering har varit den mest dominerande individualiseringstypen, enligt den 

forskning vi studerat. 

Resultaten från vår studie visar att det finns en variation av uppfattningar gällande individualisering 

hos de intervjuade lärarna. Det innebär att undervisningen utformas olika, beroende på lärarens 

uppfattning om begreppet. Det har bland annat visat sig att lärarna i vår studie i första hand förknippar 

individualisering med elever i någon form av behov. Detta medför att samtliga elever inte anses vara i 

lika stort behov av individualisering. I vår diskussionsdel skildrar vi vissa konsekvenser som olika 

uppfattningar och didaktiska val kan medföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

”Kommer jag lagom till pluttifikationen?” 

                                                 Pippi Långstrump 

 

En för årstiden varm och mild väderlek, där krokusen kikar fram i rabatten utanför fönstret. En höst 

vi kommer minnas som spännande, frustrerande, insiktsfull och framförallt lärorik. Krokusen får stå i 

fred, utan alltför mycket uppmärksamhet, då vi mestadels suttit inomhus och arbetat.  

Alla är vi olika och bör, enligt oss, förbli. Skolan har ofta en tendens att normalisera och kategorisera 

elever för att få till en skola där alla kan mötas. Vem vore Pippi Långstrump i dag - om inte Astrid 

Lindgren låtit henne vara starkast i världen?  

Vi vill tacka vår handledare Guy Karnung för hans tålamod och intresse. Vi vill även skicka ett stort 

tack till våra informanter som ställt upp för oss, trots hektiska tider med utvecklingssamtal. Utan er 

hade denna uppsats inte existerat.  
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1. Inledning 

Intresse för matematikdidaktik delar vi båda två. Som lärarstuderande har vi förväntningar på vårt 

framtida yrke. När vi nu avslutar vår utbildning har vi fått en ny syn på läraryrket. Det krävs stor 

matematikdidaktisk kompetens för att undervisningen i matematik ska vara lärorik för eleverna samt 

skapa lust att lära. 

Vår intention med denna c-uppsats är att utveckla vår matematikdidaktiska kompetens i största möjliga 

mån.  Vi funderade länge på vad vi ville fördjupa oss i för ämne, inom det matematikdidaktiska 

området. Slutligen kom vi fram till att den största utmaningen för lärare borde vara att anpassa 

undervisningen efter varje enskild elev. Vi funderade på hur lärare planerar och förbereder 

undervisningen för att tillgodose alla elevers behov, vad individualisering egentligen innebär och hur 

vi kan utöva detta på ett fördelaktigt sätt för alla elevers lärande. Frågorna var många och vi blev mer 

och mer intresserade av ämnet. Vi bestämde oss därmed för att fördjupa oss i individualisering. 

Individualisering innebär … en anpassning av det innehåll som skall läras till respektive elevs förmåga att 

lära. Det betyder att en lärare inte nödvändigtvis individualiserar även om hon bara undervisar en enda 

elev. Inte förrän läraren har tagit reda på elevens förkunskaper, intresse och behov och anpassat 

undervisningen därefter, kan man tala om individualisering (Madeleine Löwing 2006, s 111).  

Varje elev har sina intressen, behov, förutsättningar och förkunskaper och det är lärarens uppgift att ta 

reda på dessa, för att skapa en undervisning som passar och gynnar lärande och utveckling - för 

samtliga elever. Eleverna ska fostras, i en skola för alla, till demokratiska medborgare där allas lika 

värde står i fokus. Klassrumsmiljön ska därför genomsyras av en demokratisk och accepterande anda. 

Vi har valt ett mycket givande men komplicerat yrke, där vår kompetens, tålamod, uppmärksamhet 

och välvilja kommer att ställas på prov, varenda dag.  

Claes Nilholm (2011) har nyligen skrivit en artikel i Pedagogiska magasinet som väckte vårt intresse. 

Han kallar den för en skola för (nästan) alla och belyser de positivt laddade ord som cirkulerar runt i 

skolsammanhang. Begrepp som demokrati och en skola för alla är uttryck som gärna används för att få 

den svenska skolan att ge uttryck för jämlikhet och acceptans, menar Nilholm (2011). I själva verket 

används dessa uttryck i en rad olika sammanhang och en av dessa är att särlösningar behövs för vissa 

elever. Elever segregeras från sina klasskamrater och får arbeta i ett annat rum, de differentieras, ofta i 

syfte att underlätta lärande. Detta har ansetts, och anses fortfarande till viss del, vara en förutsättning 

för att samtliga ska kunna ingå i en skola för alla. Artikeln ger sken av att skolan inte är till för alla, 

bara nästan. En skola för alla borde innebära att alla ingår i samma gemenskap och att ingen blir 

åsidosatt. Nilholm (2011) påpekar att denna form av differentiering i många fall anses vara för elevens 

eget bästa och att det finns indikationer på att differentieringen har ökat.  
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Enligt Monika Vinterek (2006) kan begreppet individualisering realiseras och tolkas på olika sätt. Hur 

väl det fungerar att arbeta med en individualiserad undervisning beror på hur man ser på och tolkar 

begreppet.  Eftersom man kan uppfatta och förstå begreppet på olika sätt tolkar vi individualisering 

som ett fenomen. 

Vi utgår från att lärande sker i den sociala kontexten, i interaktionen med andra människor. Att man 

utvecklas på olika nivåer i mötet, i samspelet, i diskussionen - människor emellan. Vi ställer oss 

frågande till vad elever som blir differentierade får för relation till sina klasskamrater, samt hur de 

ska kunna tillgodose sig all nödvändig kunskap om de inte samspelar med andra. Elever som 

arbetar, skilda från sina klasskamrater, borde riskera att förlora denna viktiga ingrediens i sin 

utbildning. Om avsikten är att underlätta lärande frågar vi oss om differentiering uppfattas som en 

form av individualisering. 

Vi ämnar i vår studie finna svar på vad som egentligen menas med en individualiserad 

undervisning. Är det ens möjligt att individualisera undervisningen för alla elever samtidigt? Alla 

elever ska nå samma kunskapsmål, trots deras olika förutsättningar och behov. Vi ställer oss 

frågande till om lärare verkligen har möjlighet, tid och kraft att individualisera för alla elever, varje 

lektion och varje dag. Vi ämnar därför i vår studie ta reda på lärares uppfattningar gällande 

individualisering. För att finna svar på detta ska vi intervjua lärare i syfte att få en inblick i hur de 

utformar sin matematikundervisning. Finns det några tips och knep som lärare bär på som vi kan ta 

del av för att underlätta vårt arbete i vårt framtida yrke som lärare?  

I skrivande stund uppmärksammar vi även en artikel i Lärarnas nyheter att Skolverket sågar 

individuellt arbete. I en intervju med en representant från Skolverket framkommer att för mycket 

eget arbete, där eleven själv förväntas söka information, leder till sämre studieresultat. Skolverket är 

för första gången konkreta, vad gäller lärarens arbetsmetoder, och framhäver att en strukturerad 

undervisning ”där läraren har undervisningen i sin hand” ska gälla som riktlinje. Detta får oss att 

inse att diskussionen kring individualisering inte är över. Individualisering och individuellt arbete är 

heta ämnen och vi kommer i vår bakgrund beskriva vissa delar av den politiska debatten gällande 

detta. Vi ämnar även studera differentiering och specialpedagogik i samband med individualisering, 

då det tycks finnas vissa samband.  
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1.1  Avgränsning 

Vi har valt att förhålla oss till den svenska skolan och fokuserar på grundskolans tidigare år. Eftersom 

den specialpedagogiska forskningen är en mycket omfattande vetenskaplig forskning har vi valt att 

begränsa oss till det som vi funnit varit det mest väsentliga, av den litteratur vi studerat, i förhållande 

till vårt syfte. Vår intention är att i vår bakgrund försöka beskriva det vi anser vara de mest 

betydelsefulla förändringar som skett genom skolans historia, för att få förståelse för 

individualiseringens innebörd i dag.  Då den politiska debatten till stor del är övergripande, vad gäller 

skolan som politisk organisation, har vi valt att enbart förhålla oss till ”klassrummet” vad gäller frågor 

kring individualisering, matematikdidaktik och differentiering. 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till fem intervjuer, då vi ämnade gå på djupet och analysera 

informanternas uttalanden gällande individualisering. Vi valde att hålla oss till ämnet matematik då vi 

ska bli matematiklärare, mot tidigare år. Därför var det för oss ett givet val att välja lärare som arbetar 

med de yngre åldrarna.  

 

1.2 Nyckelord 

Individualisering, Hastighetsindividualisering, Organisatorisk differentiering, Pedagogisk 

differentiering, Sociokulturellt perspektiv, Segregering, Integrering och Matematikdidaktik. 
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2. Bakgrund 

Skolan har förändrats över tid. Historien skildrar hur den obligatoriska grundskolan växt fram från att 

ha varit ett differentierat system med parallella utbildningsformer till en skola för alla. Vi kommer i 

vår bakgrund beskriva diskussioner som förts gällande differentiering. Vi ger även utrymme för 

specialpedagogiska frågor, som vi upplever får betydelse i diskussioner angående individualisering. Vi 

har valt att skildra bakgrunden ur ett tidsperspektiv i syfte att beskriva förändring över tid fram till 

dagens skola. I avsnitt 2.3 Dagens skola ämnar vi redogöra för en del av de aktuella frågeställningar 

som uppkommit, med nu gällande läroplan. Kapitlet handlar även om matematikdidaktiska frågor samt 

om dagens syn på individualisering.  

2.1 Ett sekel i förändring  

Under 1900-talet skedde stora förändringar med skolan som institution, vilket medförde en rad 

motsättningar och debatter i svensk politik. Bengt Persson (2007a) skildrar efterkrigstiden under 1940-

talet och menar att vikten av demokrati lyftes fram i svensk politik. Skolan skulle genomgå en rad 

förändringar för att uppfylla demokratiska värderingar och därmed skapa demokratiska medborgare i 

Sverige. Den organisatoriska differentieringen 
1
och parallellskolan

2
 diskuterades livligt och beslut om 

att skapa en enhetlig skola för alla, började ta form.  

2.1.1 En socialt rättvis skola 

Vilken typ av skola (skolform) eleven gick i var till stor del en socialklassfråga, menar Persson 

(2007a). Barn till föräldrar med hög social status studerade vidare, medan arbetarklassens barn började 

arbeta efter den s.k. bottenskolan (småskolan och folkskolan). Endast 25 - 30% av eleverna studerade 

vidare från folkskolan till realskolan. Karin Wallby, Synnöve Carlsson och Peter Nyström (2001 a) 

belyser den inledande uppgiften för 1918 års skolkommission, vilket var att ”… lägga fram ett förslag 

om en mer enhetlig skolorganisation. Ett uttryckligt syfte var att främja jämlikheten inte bara mellan 

samhällsklasserna utan också mellan könen” (s 20). 

Persson (2007a) belyser att svensk politik utvecklade två olika ideologier med, i huvudsak, 

läroverkslärare i spetsen för den ena och folkskolelärare i den andra. Läroverkslärarna och de politiskt 

konservativa ville i huvudsak behålla segregerande skolformer för att skapa undervisningskvalitet hos 

de begåvade. De som ville skapa en politisk reform, däribland många folkskolelärare, menade att det 

var nödvändigt med en enhetlig skola för att skapa ett demokratiskt samhälle (Persson 2007a). 

                                                           
1
 Organisatorisk differentiering innebär att ”… eleverna differentieras och placeras i olika grupper eller skolor med 

utgångspunkt i hur de bedöms klara skolans krav” (Persson 2007a, s 8). 
2
 Parallellskola är ett samlingsnamn för ”…[s]kolformer som t ex. folkskola, realskola och flickskola” (Persson 2007a, s 11). 
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Efter andra världskriget slut bildades 1946 en skolkommitté med Tage Erlander i spetsen. 

Skolsystemet var fortfarande mycket splittrat och diskussioner kring nödvändigheten i att förändra 

skolan för att minska de sociala orättvisorna i samhället stod högt på agendan. Erlander markerade 

1973 att ” [d]et allvarliga var att denna organisatoriska splittring dolde ett gemensamt drag. 

Skolsystemet fungerade i stort sett som ett klassamhälle i miniatyr” (citerat i Wallby, Carlsson & 

Nyström 2001a, s 23). 

2.1.2  Pedagogisk differentiering kontra organisatorisk differentiering 

Skolkommissionen fokuserade även på hur skolans undervisning skulle gå till, menar Jan Unenge 

(1999). Från att lärarna haft en auktoritetsroll där undervisningen i princip gått ut på att läraren lärt ut 

och ställt frågor till eleverna (vilket man insett skapat delvis passiva medborgare) ville man nu ha mer 

initiativtagande elever.  En individualiserande undervisning började ta form där eleverna skulle arbeta 

inom samma studieområde, men med en individuellt anpassad fördjupningsnivå. Kriterier gällande 

elevers färdigheter och kunskaper tas i beaktande, en differentiering innanför klassrummets väggar. 

1957 tillsattes en skolberedning och beslut om en kompromiss i differentieringsfrågan ledde till att ett 

högstadium skulle införas med valmöjligheter bl. a i form av allmän eller särskild kurs i matematik 

(Unenge 1999). Under denna tidsperiod jämställdes individualisering med pedagogisk differentiering, 

vilket innebär individuell undervisning inom klassens ram. Den organisatoriska differentieringen, som 

beskrevs i föregående stycke, betraktades som den motsatta åskådningen vilket skolberedningen 

menade endast skulle råda på det planerade högstadiet (Persson 2007a). 

2.1.3 Grundskolereformen 

Läroplanen Lgr 62 började gälla vid grundskolans införande 1962. Sofia Persson (2007b) uttrycker att 

denna reform förändrade den grundläggande utbildningen. Målet var en gemensam grundskola för alla 

barn oavsett kön, geografisk ursprung och sociala hemförhållanden. De olika skolformerna skulle nu 

slås samman till en skola. Tanken var ”… att alla i Sverige skulle garanteras tillgång till undervisning 

av jämn och hög standard, något som sågs som en jämlikhetsfråga” (s 89).  

Eva Pettersson (2011) förklarar att det under hela 1900-talet formulerats i skolans styrdokument om 

hur undervisning kan anpassas efter olika elevers särskilda behov. Begreppet särskilda behov har dock 

använts på olika sätt. Under 1920-talet användes begreppet utan att vidare beskriva om det gällde hög- 

eller lågpresterande elever, vilket förändrades i och med Lgr 62 där begreppet jämställdes med elever 

med skolsvårigheter (2011).  

Med grundskolan tillkom det tidigare nämnda högstadiet där årskurserna 7-9 ingick. Här skulle en viss 

differentiering få råda. Monika Vinterek (2006) menar att Lgr 62 lade vikt vid att anpassa 
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undervisningen efter elevens intressen och förmågor. Detta medförde att elever i åk 6 själva fick välja 

mellan allmän eller särskild kurs i matematik (och engelska) inför åk 7. Den särskilda kursen var en 

förberedande kurs inför högre studier på gymnasienivå, medan den allmänna kursen inte var lika 

avancerad. Denna form av intresseval och differentiering gällde fram till 80-talet då de allmänna och 

särskilda kurserna avskaffades (Persson 2007a). Madeleine Löwing (2006) belyser den problematik 

som uppstod i takt med att grundskolereformen infördes. Lärarna fann det svårt att genomföra 

individualisering i matematik vilket gav upphov till ett stort projekt som byggde på självinstruerande 

undervisningsmaterial.  

2.1.4  Individualiserad Matematik Undervisning  

Undervisningsmaterialet, som Löwing (2006) beskriver, kallades för IMU (Individualiserad Matematik 

Undervisning) och blev en storsatsning av dåvarande Skolöverstyrelsen, enligt Vinterek (2006). 

Tanken bakom projektet var att dela in eleverna efter kunskapsnivå istället för efter ålder. Ett flertal 

klasser kunde slås ihop och därefter bildades nya grupper som fick arbeta i olika rum. Eleverna skulle 

sedan, på eget bevåg, avgöra när och vad de skulle arbeta med - en s.k. hastighetsindividualisering 

(Vinterek 2006).  En sådan innebär att eleverna skulle arbeta i sin egen takt, med i stort sett samma 

innehåll, menar Löwing (2006). Wallby, Carlsson och Nyström (2001a) hävdar att målet med projektet 

var att eleverna skulle få möjlighet att arbeta i en sammanhållen klass och nå målen i matematik med 

hjälp av det individuella materialet.   

En modell presenterades 1968 (av Curt Öreberg) i samband med IMU-projektet, förklarar Vinterek 

(2006). Modellen visar dels att det finns olika grader av individualisering, dels hur utvecklingen tagit 

form från ingen till total individualisering. Ingen individualisering innebär lika instruktion för alla, 

samma uppgifter, på samma sätt och i samma takt. Här är det läraren som styr vad som ska göras och 

när. Vid värdering av elevernas arbete jämförs prestationerna med varandra. Fokus på eleven som 

enskild individ betonas vid total individualisering. Här prioriteras elevens intresse och förutsättningar. 

Arbetsmetoder, läromedel, antalet uppgifter och dess svårighetsgrad ska vara anpassat och eleven ska 

få en möjlighet att arbeta i sin egen takt. Vinterek (2006) menar att det ”[i]nom IMU fanns ett 

utgångsantagande om att eleven är den som själv vet bäst vilken arbetstakt som är den optimala” 

(Vinterek 2006, s 77). Hon framhåller vidare att projektet inte nådde önskat resultat. Det visade sig att 

vissa elever hade svårt att välja det optimala arbetssättet och att denna form av individualisering i 

synnerhet missgynnade de lågpresterande eleverna som inte fick tillräcklig tid med läraren. Dessutom 

visade det sig att eleverna tappade disciplin då de fick sitta i olika rum.  

Ann Ahlberg (2001) beskriver olika hjälpklasser som skapades under 60-talet (trots beslut om en 

enhetlig skola), en organisatorisk differentiering med namn som observationsklass, läsklass, 
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skolmognadsklass m.m. Med IMU-projektet konstaterades det, enligt Vinterek (2006), att valet av 

arbetsform samt undervisningens innehåll är avgörande för elevernas kunskapsutveckling i matematik 

- inte vikten av differentiering och organisatoriska förändringar.  

Här menar vi att trots ovanstående resultat (från IMU) kom den då nya läroplanen (Lgr 69) att 

förespråka en differentiering, vilket vi kommer att beskriva i nästa underavsnitt. Denna differentiering 

skulle ta form som homogena grupperingar utifrån elevernas förmågor och kunskapsnivåer. 

2.1.5  Homogena grupper  

Endast 7 år efter Lgr 62 kom en ny läroplan, Lgr 69. I denna läroplan tas vikten av 

intresseindividualisering upp. I takt med att vikten av en individualiserad undervisning skulle 

genomföras förespråkade Lgr 62 och Lgr 69 vikten av samarbete och gemenskap som en viktig del i 

undervisningen (Vinterek 2006). I Lgr 69 framhålls problematiken i att undervisa en större grupp. 

Istället förespråkas nu en uppdelning av klassen i mindre grupper där varje grupp är mer homogen. 

”Klassen kan uppdelas i grupper, som var för sig har en i förhållande till klassen i dess helhet mera 

enhetlig struktur … Som indelningsgrund kan tas bestämningar eller bedömningar av t.ex. arbetstakt, 

studieförutsättningar eller studieresultat” (Lgr 69, s 56). Styrdokumentet tar ställning till hur 

undervisningen ska se ut i fråga om differentiering efter elevernas förmågor. Lgr 69 framhåller även att 

eleverna måste få stort utrymme för självständigt arbete: 

Vid enskild eller individuell undervisning riktar sig läraren till en elev. Denne får efter viss instruktion 

och under lärarens ledning arbeta i den takt och med de uppgifter, som är lämpliga med hänsyn till 

elevens egenart, studieförutsättningar och intressen … Förutsättningarna för att kunna genomföra en 

individualisering av undervisningen (individanpassad undervisning), dvs. att anpassa den efter de 

enskilda elevernas möjligheter att tillägna sig kunskaper och färdigheter i ett naturligt tempo och en 

naturlig ordningsföljd med hänsyn till elevens anlag, mognad och fysiska utveckling, varierar inom olika 

undervisningsformer” (Lgr 69, s 56).  

Lgr 69 tydliggör hur elever kategoriseras efter personliga egenskaper. Ahlberg (2001) menar att skolan 

sedan 1800-talet tagit den utgångspunkten att elever med svårigheter förklaras av elevens egen 

förmåga och intelligens. Svårigheten sitter därmed hos eleven. ”Det individrelaterade synsättet med 

fokus på avvikelse och handikapp har en lång tradition…” (s 16).  Detta perspektiv på skolproblematik 

utgör en kategorisering av elever som leder till särskiljande undervisning och till segregering. Ahlberg 

(2001) menar att det alltid ansetts vara ett faktum att ”…[d]et är eleven som ska anpassas till skolan 

och inte tvärtom” (s 17). 

Under 1970-talet kritiserades grundskolan för att inte nå upp till målen och utredningen SIA (Skolans 

inre arbete) tillsattes. En studie, på uppdrag av SIA, visade att skolans verksamhet fallerat vad gällde 

elever med svårigheter i matematik. Istället för att arbeta pedagogiskt med dessa elever hade skolor 

fokuserat på organisatoriska lösningar, en sorts ”hemlig differentiering” och kallat detta för 
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individualisering, vilket egentligen inneburit att eleverna delats in i grupper efter fallenhet i matematik 

(Unenge 1999). 

IMU-projektet samt SIA-utredningen påvisade att differentiering av elever inte är gynnsamt för 

lärande. Alla elever ska ha samma grundkurs och diskussioner för att få till en skola för alla började ta 

form. Vi ämnar, i nästa stycke, belysa ett nytt förhållningssätt gällande elevernas svårigheter, där fokus 

förskjutits från det individinriktade till den sociala miljöns betydelse för lärande.   

 2.1.6  En skola för alla 

Med SIA påvisades en ny syn på elevers svårigheter. Ahlberg (2001) menar att utredningen relaterar 

dessa svårigheter till skolan som verksamhet, till den sociala miljön och kontexten.  

Under 1980-talet startade vidareutbildningar av lärare för att få till en skola för alla. Lärare behövde ny 

kunskap för att skapa förändring i skolan, menar Ahlberg (2001). Denna förändring innebar att skolan 

skulle arbeta för att förhindra att elever fick svårigheter i skolan. Elevens individuella behov sätts i 

fokus och Lgr 80 är tydlig vad gäller de specialpedagogiska åtgärderna, menar Ahlberg (2001), att de 

”… bör ges inom den vanliga undervisningens ram” (s.18). Unenge (1999)  klargör att Lgr 80 

betonade att specialpedagogik endast skulle användas som en resurs i lärarkåren. Särskilda klasser och 

grupper för elever i svårigheter skulle därmed inte längre förekomma. En likvärdig utbildning till alla 

poängteras. Målet var att en och samma grundkurs skulle läsas av alla Sveriges elever (1999). 

Högstadiets alternativkurser med bl. a allmän och särskild kurs i matematik togs bort för detta 

ändamål. Därmed skulle skolan inte längre innehålla någon form av differentiering. Efter många år av 

diskussioner skulle ”en skola för alla” gälla. Wallby, Carlsson och Nyström (2001a) belyser 

differentieringsfrågan ur ett historiskt perspektiv: 

Frågor om när, var och hur olika elever ska fördelas på olika skolor, på olika klasser och på olika kurser 

har debatterats under hela 1900-talet […] Det tog 80 år av diskussioner och reformarbete för att komma 

fram till en gemensam nioårig grundskola och 40 år därefter innan alternativkurserna försvann” (Wallby, 

Carlsson och Nyström 2001a, s 19). 

Lgr 80 har varit gällande läroplan under 14 år. 1994 fick svenska skolan en ny läroplan, Lpo 94, som 

utarbetats i och med kommunaliseringen av bl. a skolan. Vi kommer i följande avsnitt att skildra tiden 

från kommunaliseringen, den s.k. decentraliseringen, till dagens skola.  
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2.2 Decentraliseringen 

2.2.1 En målstyrd skola  

Under 1990-talet skedde stora förändringar i skolans värld i och med att makten försköts från staten till 

kommunerna. Jon Pierre (2007) beskriver hur decentraliseringen förändrade lärarrollen. Lärarlaget fick 

en framträdande roll där lärarna tillsammans planerar och formar skolans pedagogiska verksamhet. En 

större frihet men också ett större ansvar än tidigare, då lärare varit styrda av fasta direktiv via statliga 

styrdokument. ”Skolan har … gått från detaljerad regelstyrning till målstyrning, en reform som skapat 

ett mycket större utrymme för lokala skolpolitiska variationer” (s 9). Under denna tid kom läroplanen 

Lpo 94 att gälla.  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 

målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla 

(Lpo 94, s 4). 

Här betonas att det är skolans ansvar att alla elever får en likvärdig undervisning och att normerna för 

likvärdigheten anges genom de nationella målen. Kommunerna fick ansvaret att bedriva verksamheten 

utefter de centrala mål som beslutats av det statliga huvudmannaskapet. Skolans demokratiuppdrag, 

med allas lika värde som grund, fallerar då prestation och målinriktning hamnar i fokus, menar Peder 

Haug (1998). ”Ståndpunkten är att det principiellt är odemokratiskt att använda prestationer som bas 

för värderingen i en obligatorisk utbildning” (s 17).  

2.2.2 Integrering – ett omtalat begrepp 

Alla elever ska nå målen. För att detta ska vara möjligt har, av tradition, en kompensatorisk lösning 

varit aktuell inom specialpedagogiken. Det innebär att svaga elever får arbeta ikapp de övriga eleverna, 

ofta med stödåtgärder i anslutande grupprum, en s.k. segregerande integrering. Haug (1998) är kritisk 

till detta och menar att ”[e]rfarenheten har visat att elever som har relativt stora inlärningsproblem 

sällan klarar att ta igen den kunskapsbrist som är orsaken till att de får specialundervisning. Ännu mer 

sällan händer det att de kommer upp på samma nivå som sina klasskamrater” (s 16). Den inkluderande 

integreringen innebär istället att undervisningen ska ske inom klassens ram och att alla elever ska 

närvara i det egna klassrummet. Fokus ska inte ligga på det som skiljer eleverna åt – utan det de har 

gemensamt. Vikten av demokrati och grundläggande värden ligger till grund för den sistnämnda 

riktningen på integrering. Ingen ska i skolan känna sig utstött eller särbehandlad och detta gör att alla 

elever förefaller vara ”…likvärdiga inför skolan, och [att] skolan är likvärdig inför alla elever” (s 22). 
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De båda begreppen synliggör de politiska utgångspunkter som skolan styrs av, menar Haug (1998). 

Den inkluderande integreringen har sin bas i åsikter där ”… skolan ska vara till för alla, vara så lik 

som möjligt för alla och ha så få tillfällen till individuella val som möjligt. […] Konkurrens, examina, 

betyg osv. ska minimeras” (s 23). Den segregerande integreringen har sina rötter i den motsatta 

politiska riktningen. Här menas att skolan ska vara till för alla elever ”… men den behöver inte 

nödvändigtvis vara likadan för alla” (s 23). Individuella val anses vara viktigt för den enskilde och 

differentiering får en framträdande roll vid individualisering. Här spelar konkurrens och betyg en 

viktig roll. En segregerande integrering är en individorienterad syn på svårigheter i skolan där 

kompensatoriska lösningar sätts i fokus, enligt Haug (1998). Han poängterar det tvivelaktiga i att utse 

vissa elever som en lösning på skolans problem. Ahlberg (2001) menar att ett individinriktat 

perspektiv skapar kategoriseringar. Fokus läggs på den enskilde och dess behov vilket resulterar i att 

elever kategoriseras efter förmågor. ”[D]et är eleven som ska anpassas till skolan och inte tvärtom” (s 

17). Det individorienterade perspektivet på lärande lägger, enligt Haug (1998) och Ahlberg (2001), 

därmed fokus på elevens egna förmågor. Dennes förmågor blir centrala i en individualiserad 

undervisning. I motsats till denna syn på lärande framhålls i det sociokulturella perspektivet att lärande 

är en process som sker i samspel med miljön. Här betonas istället att kommunikationen människor 

emellan, samspelet i den sociala miljön, är av största vikt. Dessa olika perspektiv får betydelse i 

förhållande till individualiseringen. 

2.2.3  Den sociala kontextens betydelse 

Lärande sker i den sociala kontexten enligt det sociokulturella perspektivet. Här betonas vikten av 

människan som en social varelse som utvecklas i samklang med sin omgivning. Espen Jerlang (1988) 

förklarar att perspektivet växte fram med Lev Vygotskij (1896-1934) i spetsen som menade att det 

yttersta lärandet fås genom det sociala samspelet och därmed genom kommunikation. Detta medför 

vidare att alla elever behöver ingå i den sociala gemenskapen för att utvecklas både socialt och 

kunskapsmässigt. Det som ska fungera i samhället i stort behöver även fungera i skolan. Alla är olika, 

menar Haug (1998), och eftersom demokratins honnörsord handlar om ömsesidig respekt, hänsyn, 

solidaritet och förståelse ska skolan och klassrummet genomsyras av 

… processer som kräver ömsesidig anpassning och som förutsätter att alla är  tillsammans i ständig 

konfrontation och samverkan. Det kräver inkludering, och att alla som senare ska vara tillsammans i 

samhället också är det i skolan […] Målet är inte att kompensera tills avvikaren uppträder normalt. Istället 

ska institutionen avnormalisera det sätt på vilket regler formuleras, genom att visa vilka variationer och 

behov som finns innanför den (Haug 1998, s 18).   

Haug (1998) problematiserar därmed de värderingar som genomsyrar hela samhället - att det finns ett 

sätt som anses vara det normala. Det avvikande har, av tradition, ansetts behöva normaliseras för att 
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passa in i en regelrätt form. Haug argumenterar, precis som bl. a. Ahlberg (2001), istället för en 

inkludering där alla möts och där olikheter uppskattas och ses som en tillgång. Miljön ska genomsyras 

av respekt och tolerans där utveckling och lärande sker i samspel.  

Persson (2007a) klargör att Lpo 94 lägger tonvikten på den enskilde eleven och dennes behov istället 

för att framhålla solidaritet och gemenskap, som tidigare läroplaner betonat. Här menar han att fokus 

pekar på individen och inte på den sociala miljön som utgångspunkt för lärande. Han frågar sig 

huruvida detta är förenligt med ”en skola för alla” då decentraliseringen orsakat att styranderätten över 

skolorna blivit mer av privat karaktär, än en skola för allmänhetens bästa. 

2.3 Dagens skola  

Gällande läroplan, Lgr 11, fokuserar på en mer strukturerad undervisning. Vi tolkar läroplanen som att 

varje elev ska utvecklas maximalt efter sin förmåga och detta ställer högre krav på läraren. Lärarens 

kompetens får därmed större relevans, menar vi, med dagens styrdokument. Den matematikdidaktiska 

kompetensen blir avgörande för matematikundervisningen bl. a. eftersom de nya kunskapskraven i 

matematik lägger fokus på elevens förmåga att argumentera och resonera med ett matematiskt 

innehåll, samt att kunna föra en matematisk diskussion framåt. 

Klassrummet är en mångfacetterad miljö där olika elevers behov skall tillgodoses. Vi kommer härmed 

återge en del av den komplicerade uppgiften att undervisa i matematik.  

2.3.1 En komplicerad yrkesutövning 

Löwing (2006) menar att det ställs höga krav på lärarna i form av goda ämneskunskaper av hög 

kvalitet för att kunna anpassa undervisningen efter alla elevers behov. De måste samtidigt följa 

styrdokumentens direktiv och anpassa efter de resurser som finns att tillgå. Hon refererar till Shuell 

som skriver om klassrummets mångfacetterade miljö och om den komplicerade yrkeutövning lärarna 

står inför. De ska se till att alla elever lär sig genom att organisera undervisningen på ett sätt som 

gynnar alla elever. Löwing (2006) slår fast ”… att läraren simultant spelar schack med ett tjugotal 

elever där varje elev spelar efter sina egna regler.” (s 188).  

Pettersson (2011) refererar till en studie
3
 där det framkommer att skolan haft en begränsad syn på vad 

individualisering innebär. Istället för att inrikta sig på undervisningens innehåll och syfte, har den 

matematikdidaktiska forskningen lagt fokus på arbetssätt och arbetsform. Löwing (2006) menar att 

individualisering handlar om att anpassa undervisningens innehåll efter varje elevs förkunskaper, 

intressen, förmågor och behov. Vinterek (2006) ställer sig frågande till vad som menas med behov och 

undrar ”… vilka behov som avses och om behov av vad?”( s 41). Enligt hennes mening kan det handla 

                                                           
3
 Madeleine Löwing (2004): Matematikundervisningens konkreta gestaltning. 
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om olika typer av behov som behov av kunskap, stimulans, tillfredställelse, kognitiva, fysiologiska och 

känslomässiga förutsättningar. Det kan även finnas olika behov för individen och för gruppen. Hon 

anser att individens behov kontra gruppens behov inte alltid stämmer överens.  Vissa elevers behov av 

rörelse ”… kan komma i konflikt med andra elevers behov av en lugn och stillsam lärandemiljö eller 

vissa elevers behov av gemenskap och andras av att arbeta enskilt” (s 42). Vinterek (2006) konstaterar 

en komplexitet i undervisningen när de olika behoven inte överensstämmer med varandra. 

Individualiseringens dilemma blir därmed att forma undervisningen efter samtliga elevers förmågor 

och behov. En komplicerad uppgift som kan tolkas på olika sätt.      

2.3.2  Ett mångtydigt begrepp  

Haug (1998) och Ahlberg (2001) belyser problematiken när olika behov krockar och skapar 

differentiering. I synnerhet då elever i behov av särskilt stöd exkluderas ur klassrummet. Pettersson 

(2011) menar att begreppen differentiering och individualisering förklaras olika i olika texter och det 

händer att begreppen förklaras med samma innebörd. Hon menar att de är närbesläktade men inte 

entydiga. Hon skriver att en typ av differentiering kan vara individuell undervisning i klassen, men det 

kan även handla om nivågrupperingar, i homogena grupper. Hon refererar till Bentley som menar att 

differentiering kan ske i val av innehållet i undervisningen. Detta kan innebära att vissa delar utesluts 

för vissa elever, som inte förväntas klara uppgifterna, samtidigt som det finns elever som jobbar med 

olika typer av fördjupningsuppgifter (2011). Vinterek (2006) förklarar, även hon, individualisering 

som ett mångtydigt begrepp. Hon presenterar 8 olika individualiseringstyper: innehålls-, omfångs-, 

nivå-, metod-, miljö-, material-, värderings- och hastighetsindividualisering. En individualisering kan 

göras för att eleverna ska lära på ett effektivt sätt, men det kan även handla om att eleven ska känna att 

de har ett inflytande i val av arbetssätt och innehåll i undervisningen. Efter att ha studerat Lpo 94 

tolkar Vinterek (2006) begreppet individualisering som att det innebär ”olika metoder, och olika sätt 

att agera för att nå bestämda mål och då främst ämneskunskapsmål” (s 51).  

2.3.3  Särskilda matematiska förmågor 

Specialpedagogik anses vara, enligt vår uppfattning, ämnat för elever i behov av särskilt stöd. Detta 

innefattar de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. De elever som anses vara 

högpresterande och inte visar några tendenser på svårigheter i skolarbetet har av tradition inte 

omfattats av extra stöd. Pettersson (2011) har studerat elever med särskilda matematiska förmågor och 

hävdar att forskningen om dessa elever är bristfällig. Hennes studie fokuserar på vad som 

karaktäriserar elever med särskilda förmågor i matematik, samt hur deras studiesituation ser ut. 

Studien innefattar även vilket bemötande dessa elever får i skolan och vad detta bemötande innebär. 
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Petterssons (2011) slutsats är att dessa elever inte får de utmaningar som de behöver. Detta sker trots 

att kursplanen i matematik (Lpo 94) uttrycker vikten av att uppmärksamma dessa elever på samma sätt 

som de elever som är i behov av särskilt stöd.  

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter 

och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de 

som är i behov av särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar (Kursplan 2000, citerat i 

Pettersson 2011, s 43).  

Löwing (2004) konstaterar att elever i behov av särskilda utmaningar fått stå åt sidan för elever i behov 

av särskilt stöd. Den förstnämnda gruppen har blivit utsatta för en improduktiv överinlärning, vilket 

innebär att ”[d]e bara räknade fler uppgifter av samma slag och nådde därför inte, trots tid och 

kapacitet, andra mål än eleverna i styrgruppen” (s 251). Lärare planerar sin undervisning efter 

förmågor hos styrgruppen. Denna grupp utgörs av de elever som inte anses ha särskilda förmågor för 

matematik och som heller inte är i behov av särskilt stöd i ämnet. Styrgruppen avgör huruvida läraren 

anser att undervisningen fungerar eller inte. Detta resulterar i att elever som inte ingår i styrgruppen 

antingen inte når målen alternativt inte får utvecklas efter sin egen förmåga.  

Pettersson (2011) kritiserar det förhållningssätt som antyder att elever med särskilda förmågor inte 

behöver ägnas extra uppmärksamhet. De anses, mer eller mindre, kunna klara sig själva. Hon refererar 

till Silverman som understryker vikten av att lärare har god kunskap om vad särbegåvade elever har för 

egenskaper och karaktärsdrag i syfte att förstå och vägleda dessa elever på ett kreativt sätt. Nyfikenhet 

är ett typiskt karaktärsdrag, men också insiktsfullhet eller förmågan att resonera ter sig ofta som 

typiskt för dessa barn. Det mest tydliga är ofta att särbegåvade elever har en stor förmåga till abstrakt 

tänkande och perfektionism, menar Silverman. Lärare behöver ha insikt om dessa typiska 

karaktärsdrag för att kunna individualisera undervisningen för särbegåvade elever, menar Pettersson 

(2011). Eftersom nämnda elever ofta arbetar effektivt och har hög motivation, menar hon att de ofta får 

arbeta enskilt. Detta leder till en hastighetsindividualiserad undervisning som innebär att de ofta 

hamnar på andra områden i matematiken, än sina klasskamrater.  

 

2.3.4 Hastighetsindividualisering  

Löwings (2004) avhandling har som syfte att söka svar på varför allt fler elever lämnar grundskolan 

utan att vara godkända i matematik och hur detta problem skulle kunna lösas. Hon har i en fallstudie 

intervjuat och observerat lärare och deras undervisning i syfte att analysera interaktionen och 

kommunikationen mellan lärare och elev. Hon vill förstå villkoren för och innehållet i denna 

kommunikation. Samtliga lärare i Löwings (2006) studie menade att de individualiserade sin 

undervisning. Det visade sig att lärarna förknippade begreppet individualisering med att arbeta på 

egen hand samt att eleven skulle få arbeta i sin egen takt. De arbetade efter en s.k. 
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hastighetsindividualisering. Eleverna fick arbeta enskilt i sin lärobok istället för lärarledda 

genomgångar. De intervjuade lärarna menade att elever konstruerar sin egen kunskap, och kräver olika 

lång tid för att göra detta. Löwing (2004) beskriver detta faktum mer ingående i sin avhandling där hon 

problematiserar lärarnas uttalanden angående individualiseringen i klassrummet. Hon ställer sig 

skeptisk till att lärarna betonade vikten av att eleverna lär i olika takt, men inte nämnde att de lär på 

olika sätt.  Hon påpekar att hastighetsindividualiseringen kan bidra till att de svagaste eleverna hamnar 

efter och går miste om förkunskaper som blir viktiga längre fram. Wallby, Carlsson och Nyström 

(2001b) är av samma åsikt. Hastighetsindividualisering kan leda till att vissa elever hamnar efter och 

därmed inte hinner med vissa avsnitt. Då ”… kan de förlora möjligheten att möta viktigt 

matematikinnehåll, som skulle kunna vara både berikande och utvecklande” (s 104).  

Förutom att det finns olika typer av individualisering förklarar Vinterek (2006) att det även finns olika 

grader eller omfattning av individualisering. Här syftar hon på Örebergs modell som presenterades på 

1960-talet, med IMU-projektet (se tidigare avsnitt). ”Individualiseringen kan exempelvis gälla ett helt 

ämne, ämnesgrupp eller en mindre sektor av ett ämne” (s 47). Detta kan även innebära att 

undervisningen individualiseras under olika lång tid i olika ämnen.  Vinterek (2006) påvisar att graden 

av individualisering kan ha stor spännvidd men även att elevens ansvar synliggörs i modellen. 

 

2.3.5  Individuellt arbete   

I Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen (Skolverket, 

2011) framkommer att för mycket individuellt arbete leder till sämre resultat. 

Individualiserad undervisning innebär att undervisningen organiseras och genomförs med elevens 

individuella förutsättningar och behov i centrum. Detta är något som kännetecknar framgångsrika skolor. 

En undervisning som bygger på individuellt arbete där eleverna i alltför hög utsträckning själva förväntas 

göra upptäckter genom att på egen hand söka information och dra slutsatser har däremot visat sig vara 

ineffektiv. Utvärderingar visar att en hög andel individuellt arbete snarare får till följd att eleverna blir 

mindre engagerade i skolarbetet och att de uppnår sämre studieresultat (Allmänna råd 2011, s 14). 

Det framkommer i detta dokument även att individualisering inte ska likställas med individuellt arbete. 

Pettersson (2011) menar att läraren bör återta ansvaret för matematikundervisningen för att stimulera 

eleverna och låta de få utvecklas i samspel i en miljö där läraren med hjälp av sin matematikdidaktiska 

kompetens styr undervisningen och stöttar eleverna i sin matematiska utveckling. För att planera och 

följa upp elevens kunskapsutveckling har läraren den individuella utvecklingsplanen (IUP) som stöd. I 

Allmänna råd och kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2008) uttalas dess 

syfte . Den ska bl. a ”ge eleven ökade möjligheter att ta ansvar för och påverka sina studier” samt 

”konkret beskriva vad skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot läroplanens och 

kursplanernas mål att sträva mot” (s 13). Den nu gällande läroplanen, Lgr 11, förklarar en likvärdig 

utbildning på samma sätt som Lpo 94 och att normerna för likvärdighet anges genom de nationella 
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målen. Lgr 11 har däremot en tydligare struktur än den föregående, när det gäller kunskapskrav och 

betygsättning. Vikten av att eleven kan samtala och föra resonemang framkommer i aktuella 

kursplaner i matematik som kriterier för olika betygsteg. Elevens eget ansvar att våga ta plats, 

diskutera och resonera värderas högt. Pettersson (2011) uppmärksammar att den nya kursplanen för 

matematik (Lgr 11) inte nämner de elever som har särskilda förmågor i ämnet, vilket formulerats i den 

tidigare kursplanen i matematik. Detta är numera borttaget och finns inte i någon del av läroplanen, 

enligt Pettersson (2011). 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 

Vi har i vår bakgrund belyst differentieringen i skolan, ur ett historiskt perspektiv. Olika uppfattningar 

kring differentiering har skapat politiska diskussioner som lett fram till beslut om en likvärdig 

utbildning i en skola för alla. 

Vi har belyst specialpedagogisk forskning och insett att elever i behov av särskilt stöd fått utstå 

kategoriserade lösningar med segregering som följd.  Vi har även belyst elever med fallenhet för eller 

med särskilda förmågor i matematik. Pettersson (2011) menar att elever med särskilda förmågor i 

matematik inte får den individualisering de har rätt till, då de förbises och ” får klara sig själva”. Hon 

kritiserar det faktum att elever med svårigheter i matematik får större utrymme för att nå målen.  

Haug (1998) menar att den politiska diskussionen utgår från två skilda politiska utgångspunkter, som 

fokuserar på olika element. Han menar att den ena utgångspunkten inriktar sig på individualisering för 

att skapa kvalitet i undervisningen. Detta menar Haug (1998), med flera, är för att elever med 

begåvning ska utveckla sin fulla potential. Den andra åskådningen lägger vikten vid en likvärdig 

utbildning med demokratiska värderingar i första rummet. Att sammanföra dessa båda utgångspunkter 

blir lärarnas uppgift och utmaning. Vi har även berört det sociokulturella perspektivet som i huvudsak 

innebär att lärande sker i samspel med andra människor, i den sociala kontexten.  

Enligt den forskning vi studerat, upplever vi att det finns olika uppfattningar om individualisering och 

dess innebörd. Den vanligaste formen av individualiserad undervisning har, enligt forskningen vi 

studerat, varit den hastighetsindividualiserade, vilket innebär att eleverna i huvudsak arbetar med 

samma material, på egen hand och i egen takt. Med tanke på gällande läroplan och kunskapskrav i 

matematik, där kommunikation betonas, ställer vi oss frågande till hur dagens lärare realiserar detta. 

Arbetar våra informanter med hastighetsindividualisering även de? Hur går det i så fall ihop med 

kommunikation i fokus? 
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3. Syfte  

Vi ämnar ta reda på hur de intervjuade lärarna i vår studie uppfattar fenomenet individualisering. Vi 

avser därmed söka svar på vad fenomenet innebär för dessa lärare. Detta görs för att få en inblick i 

om samtliga lärare uppfattar fenomenet på samma sätt eller om det finns skillnader, d v s vi har för 

avsikt att ta reda på om vi kan finna variation i deras uppfattningar. 

Vi har i vår studie valt att beskriva lärarnas didaktiska val samt beskriva deras uppfattningar om 

individualisering. Därmed kan vi i vår studie urskilja ett tudelat syfte. 

 Dels ämnar vi beskriva hur lärarna uppger sig utforma sin matematikundervisning, med 

fokus på individualisering. 

 Vi har därefter för avsikt att, med hjälp av lärarnas beskrivningar, tolka hur de uppfattar 

individualisering. 
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4.  Tillvägagångssätt 

Vi ämnar beskriva hur de intervjuade lärarna uppger sig arbeta för att individualisera 

matematikundervisningen. Detta för att kunna tolka lärarnas uppfattningar gällande individualisering. 

Då vi är intresserade av att finna variationer i deras uppfattningar har vi inspirerats av fenomenografin. 

Fenomenografin har fokus på variationen av uppfattningar av ett fenomen där syftet är att beskriva och 

analysera olika personers tankar och uppfattningar om ett visst fenomen, enligt Lars Owe Dahlgren 

och Kristina Johansson (2009). Inom denna ansats är skillnader i människors uppfattningar i fokus, 

vilket skiljer sig från den fenomenologiska ansatsen som, enligt Martyn Denscombe (1998), lägger 

vikt vid essentiella drag i ett fenomen.  

Andrzej Szklarski (2009) förklarar att fenomenologi fokuserar på essensen av ett fenomen. 

Fenomenologin vill beskriva det mest väsentliga i människors upplevelser, ”…det vill säga de mest 

väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen” (s 106). Vi tolkar den fenomenologiska ansatsen som en 

fokusering på det specifika i ett fenomen, som en ansats som vill framhäva det människor 

huvudsakligen upplever kring fenomenet. Eftersom vi istället har som syfte att finna variationer i 

lärares uppfattningar om individualisering, har vi inspirerats av fenomenografin. Dahlgren och 

Johansson (2009)  beskriver innebörden av uppfattningar och dess natur:  

Karaktären hos en uppfattning bestäms i hög grad av i vilken mån man beaktar den mångfacetterade 

karaktär som utmärker många företeelser. Forskare inom den fenomenografiska traditionen brukar säga 

att antalet beaktade aspekter samt i vilken mån individen är kapabel att relatera dessa till varandra är 

bestämmande för hur djup förståelsen av något är (s 122). 

Dahlgren och Johansson (2009) förklarar att den person som har störst förmåga att relatera flera 

aspekter till varandra innehar den mest komplexa förståelsen av ett fenomen. En uppfattning som 

istället endast bygger på en, eller ett par, aspekter innehar istället en ytlig förståelse av fenomenet.  

4.1 Urval 

Fem lärare, från åk 1-4, från fem olika skolor har deltagit i vår studie. Vi har valt att utgå från 

informanter som visat intresse av att bli intervjuade alternativt visat på matematikdidaktiskt 

kompetens. En av dem, som vi inte kände till sedan tidigare, ställde upp efter en rekommendation av 

rektorn på skolan. Resterande informanter har vi kommit i kontakt med under vår VFU under våra år 

som lärarstuderande. De intervjuade lärarnas skolor varierar i storlek och är belägna i olika stadsdelar i 

en mellanstor svensk stad. Informanterna har arbetat olika lång tid inom läraryrket. Variationen 

sträcker sig från 7 månader till 31 år års erfarenhet av yrket. Samtliga är klassföreståndare och 

undervisar i matematik. Tre av de fem intervjuade lärarna har läst matematikinriktning i sin 

lärarutbildning. Samtliga har dock studerat matematikdidaktik på högskolenivå. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) förklarar att i en kvalitativ forskningsintervju är det informantens livsvärld som står 

i fokus och det är intervjuarens uppgift att tolka det som sägs. För att kunna tolka och finna en mening 

i informanternas beskrivningar krävs att forskaren har god kunskap i ämnet samt förmågan att kunna 

ställa betydelsefulla frågor. ”I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel 

mellan intervjuare och intervjuperson” (s 98). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

forskningsintervjun ska bestå av öppna frågor och inte vara för strukturerad. Fokus ska ligga på det 

fenomen som studeras, i vårt fall individualisering. Dahlgren och Johansson (2009) betonar vikten av 

att intervjuaren visar stort intresse för informantens uttalanden.  

Halvstrukturerade intervjuer är den vanligaste formen av datainsamlingsmetod, inom fenomenografin, 

vilket vi tog fasta på. Vi uppfattar den fenomenografiska metodansatsen som att det är viktigt att få så 

mycket information som möjligt utan att avbryta eller vägleda informanten, då syftet med 

fenomenografin är att söka svar på enskilda uppfattningar. Därför valde vi att skriva ner vad vi 

önskade få svar på innan intervjuerna, i form av stödord
4
. Dessa fick inte informanterna ta del av då vi 

inte ville påverka dem om våra egna uppfattningar och värderingar. Vi menar att vår egen förförståelse 

skulle kunna urskiljas utifrån de nämnda stödorden. Vi är medvetna om att vår egen förförståelse ska 

stå åt sidan för att informantens uppfattningar inte ska påverkas samt för att vi ska kunna göra en så 

objektiv studie som möjligt. Vi är dock införstådda med att vi har en viss förförståelse i ämnet, utifrån 

den litteratur vi studerat. 

 Informanterna fick i förväg ta del av riktlinjer för intervjun (se Bilaga), för att de skulle få möjlighet 

att förbereda sig. Under intervjun talade läraren fritt. Vi hade våra stödord till hands för att få en 

överblick över innehållet i lärarens uttalanden. Detta för att försäkra oss om att vi fick ta del av 

tillräcklig information. Om vi ansåg att något väsentligt saknades ställde vi en öppen fråga om ämnet, 

för att inte vägleda informanten. Detta innebar att intervjuerna till stor del utgjordes av att vi var tysta 

och uppmärksamma, medan läraren talade. Vi spelade in intervjuerna på Mp3-spelare för att sedan 

kunna transkribera det inspelade materialet.  

Eftersom vår studie bygger på lärares uppfattningar om individualisering, ämnar vi ta reda på huruvida 

de intervjuade lärarna har en djup, alternativ ytlig förståelse för fenomenet (se Dahlgren & Johansson, 

2009) och om detta framkommer i deras didaktiska val. Vi har för avsikt att i ett inledande skede av 

varje intervju ställa frågan: Hur uppfattar du individualisering? Denna typ av fråga anses inte vara av 

fenomenografisk karaktär, eftersom dess svar inte behöver skildra informantens egentliga uppfattning. 

                                                           
4
 Exempel på stödord är: matematikbok, resurs, fördelar respektive nackdelar med individualisering, diagnostest m.fl. 
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Det finns stora risker att svaret blir ett mer ”oreflekterat memorerat” uttalande, menar Dahlgren och 

Johansson (2009). Svaret skulle kunna vara memorerat från styrdokument eller från en mer allmän 

uppfattning om individualisering. Vår avsikt med att ställa en sådan fråga är för att få en ingång i 

intervjun så att vi som intervjuare kan använda lärarens egna ord och begrepp vid uppföljande frågor. 

Detta kallas enligt Dahlgren och Johansson (2009) för ”probing” och innebär att intervjuaren ställer 

uppföljande frågor för att komma mer på djupet av en uppfattning. Vi har för avsikt att låta lärarna 

berätta med egna ord hur de formar sin matematikundervisning, i syfte att individualisera. Utifrån 

deras beskrivningar ämnar vi finna deras uppfattningar gällande fenomenets innebörd. 

4.2.1  Metodologiska överväganden 

Innan vi bestämde oss för intervju, som metod, funderade vi på att göra observationer för att kunna 

studera om och hur lärare arbetar med individualisering. Då vi delvis ändrade vårt syfte, till att ta reda 

på uppfattningar kring individualisering, blev intervju som metod ett bättre val. 

4.3 Etiska aspekter 

Vår strävan var att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och trygga i intervjusituationen, för 

att skapa ett gott klimat. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att iscensätta intervjun på ett 

sätt så att informanten känner sig bekväm i sin situation. ”De första minuterna av en intervju är 

avgörande” (s 144). Enligt Forskningsetiska principer (2003) har en forskare fyra huvudkrav att 

förhålla sig till: Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi förklarade för 

informanterna hur det inspelade datamaterialet skulle tas om hand och behandlas efter intervjun, dvs. 

att det insamlade materialet inte skulle användas i något annat syfte än för denna studie. Innan vi 

startade inspelningen och intervjun klargjorde vi återigen syftet med intervjun och att de var frivilliga 

att avsluta intervjun när de ville, alternativt dra sig ur intervjun helt och hållet. Vi uppmärksammade 

dem om sin anonymitet i vår studie samt att de skulle komma att nämnas: L1, L2, L3, L4 respektive 

L5. Innan vi startade inspelningen hörde vi oss för om de hade några frågor.  

4.4 Analysmetod 

I vår bearbetning av materialet har vi inspirerats av de 7 steg som Dahlgren och Johansson (2009) 

förespråkar i en fenomenografisk analysmodell. Steg 1 handlar om att bekanta sig med sitt insamlade 

material. Efter varje intervju transkriberade vi det inspelade materialet omgående. Vi har lyssnat 

igenom varje intervju ett flertal gånger för att göra oss väl förtrogna med det. Det inspelade materialet 

sträckte sig över 5 timmar och 42 minuter och efter att vi transkriberat det hade vi 103 sidor att 

bearbeta. Därefter sammanfattade vi texten för att få en överblick över materialet. I steg 2 var vår 



 

20 
 

avsikt att plocka ut vad vi fann mest relevant. Vi lyssnade återigen på de inspelade intervjuerna och 

bildade därefter 6 teman, som i ett inledande skede fungerade som temporära kategorier: 

Uppfattningar om individualisering, Hur matematikundervisningen ser ut, Elever i 

matematiksvårigheter, Elever med särskilda förmågor, Styrgruppen samt Slutsatser. I punktform skrev 

vi ner det vi tyckte passade in under respektive kategori. Under tiden markerade vi även de citat vi 

ville använda oss av. Varje kategori fick varsin färg och varje punkt markerade vi med respektive 

lärares benämning (L1, L2, L3, L4 och L5). I steg 3 klistrade vi upp materialet på ett stort ark och 

jämförde de olika lärarnas uttalanden under varje kategori för att finna likheter och skillnader i 

utsagorna. I steg 4 placerade vi lärarnas uttalanden bredvid varandra, under respektive kategori, vilket 

medförde att vi, med tiden, kunde se mönster som bildade nya kategorier. Processen blev repetitiv 

eftersom vi kunde finna nya teman och mönster under resans gång. Utifrån vissa mönster, som 

skillnader och likheter i informanternas uppfattningar, kunde vi komma fram till våra nya slutgiltiga 

kategorier. Steg 5 innebär att kategorierna artikuleras. Detta utgör en kritisk del menar Dahlgren och 

Johansson (2009) eftersom ”…forskaren bestämmer sig för var gränserna mellan olika uppfattningar 

ska dras… utan att man behöver etablera en ny kategori” (s 130). När vi slutligen bestämt oss för våra 

kategorier namngav vi dem, vilket innefattar steg 6. Den slutgiltiga fasen utgörs av steg 7 där vi 

jämförde utsagorna och insåg att vissa utsagor passade in under mer än en kategori, vilket resultatdelen 

visar. 
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5. Resultat  

Efter att ha analyserat lärarnas beskrivningar har vi funnit likheter och skillnader i hur de genomför sin 

matematikundervisning. Utifrån detta har vi funnit variation i deras uppfattningar gällande 

individualisering. Vi har valt att beskriva lärarnas matematikundervisning samt deras uppfattningar om 

individualisering med hjälp av fyra huvudkategorier: 

5.1 Individualisering – att utgå från elevens kunskapsnivå 

5.2 Individualisering – att grupperas efter behov 

5.3 Individualisering – som enskilt arbete 

5.4 Individualisering - lära i samspel 

I de fyra huvudkategorierna har vi valt att presentera resultaten i blandad form. Detta innebär att vi 

kommer att besvara vårt tudelade syfte i samtliga kategorier. Vi har valt att dels beskriva hur lärarna 

uppger sig arbeta, i syfte att individualisera matematikundervisningen, dels hur de uppfattar 

individualisering. 

I varje huvudkategori har vi ambitionen att återge lärarnas beskrivningar av val av arbetsmetoder, för 

att individualisera matematikundervisningen. I samband med valda utsagor ska vi därefter, i lämpliga 

fall, argumentera för vår tolkning av lärarnas uppfattningar om individualisering.  

Varje huvudkategori har underkategorier för att tydligare beskriva likheter och skillnader i lärarnas 

beskrivningar, och enligt vår analys, deras uppfattningar.  

De intervjuade lärarna ämnar vi fortsättningsvis att benämna läraren och informanten. Eftersom 

samtliga intervjuade lärare är av kvinnligt kön, kommer vi stundtals att även kalla läraren för ”hon”. 

Varje lärare kommer i relation till utsagorna att benämnas som: L1, L2, L3, L4 respektive L5.  

Vi har valt att benämna en grupp elever för lågpresterande. Anledningen till detta har inte att göra med 

deras ambitionsnivå. Vår avsikt är att använda benämningen som beskrivning av de elever som inte 

förväntas nå målen. Elever med fallenhet för matematik och/eller elever med särskilda förmågor i 

matematik har vi valt att benämna högpresterande elever. Dessa elever förväntas, mer än väl, klara 

målen i matematik. Styrgruppen är ett uttryck för de elever som varken anses vara hög- respektive 

lågpresterande. Löwing (2004) menar att läraren oftast planerar sin undervisning efter denna grupp, de 

är den gruppen som styr undervisningen – därav namnet. Vi har valt att använda oss av det begreppet. 

För att öka läsbarheten har vi valt att göra vissa justeringar i meningsbyggnaderna i lärarnas utsagor, 

innehållet är detsamma. 
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I ett inledande skede av intervjuerna beskrev samtliga lärare sin spontana uppfattning om 

individualisering: 

Ja, individualisering i sin perfekta bild eller vad man ska säga, är ju att varje barn jobbar på sin 

utvecklingsnivå […] min erfarenhet är att det funkar bra om man hittar den utvecklingszonen och är där 

och arbetar (L3). 

… jag tror att det är bra för varje individ att få jobba utifrån sig själv… utvecklas och gå framåt från sig 

själva liksom (L2). 

… försöka få en bild av var eleverna befinner sig […] kartlägga och se var någonstans befinner de sig, så 

vi vet var vi ska möta dem (L4). 

Jag tänker att… för mig är individualisering att man ska hitta varje enskilt barn, deras behov, deras 

kunskap, förutsättningar, deras möjligheter just för att få med alla på tåget så att man får med alla, så att 

de förstår och hänger med och utvecklas. En del är ju väldigt långt komna och de behöver ju också 

utmaningar. De här som har svårt måste ju få hjälp att hänga med. Så tänker nog jag när jag hör 

individualisering, att man ska försöka få med… hitta varje enskild individ och hitta det som passar just 

den (L5).  

En del har förstått vad man jobbar med och en del förstår inte alls. Då tycker jag det blir att 

individualisera, att ge dem ökad förståelse för det man håller på med […] Det första jag tänker på direkt 

sådär, det är de som har det väldigt lätt för sig, eller de som har väldigt svårt för sig och behöver extra 

stöd (L1). 

Samtliga av de intervjuade lärarna menar att alla elever bär på olika förkunskaper. Individualisering 

innebär, enligt de flesta av dessa lärare, att anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå och 

behov.   

5.1 Individualisering – att utgå från elevens kunskapsnivå 

För att man ska kunna individualisera menar samtliga lärare att man behöver kartlägga elevernas 

kunskaper på ett eller annat sätt. Utifrån deras kunskapsnivå behöver innehållet anpassas till eleven, 

anser de flesta av lärarna. Vi kommer i denna kategori, inklusive underkategorier, huvudsakligen 

synliggöra lärarnas beskrivningar av deras arbetsmetoder gällande kartläggning av elevernas 

kunskaper.  Flertalet menar att en första kartläggning behöver göras, för att ta reda på elevernas 

förkunskaper. Resterande lärare anser att matematikbokens diagnostester är lämpliga för kartläggning. 

Diagnostesterna kan rimligtvis uppfattas som kartläggning efter hand. 

5.1.1 Förtest – en inledande kartläggning 

Flertalet av de intervjuade lärarna anser att en första kartläggning krävs och använder sig därför av 

olika förtest, för att få en inblick i elevernas förkunskaper. En av informanterna förtydligar att när 

eleverna börjar i första klass har de olika förkunskaper. Beroende på deras hemmiljö samt hur de 

kunnat tillgodose sig kunskaper från förskoleklass skapar det en grupp elever med olika förutsättningar 
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och behov, menar hon. Läraren uppfattar intervjuer som fördelaktigt för att ta reda på elevens 

förkunskaper. Att samtala, menar hon, kan ge stora insikter om en elevs taluppfattning. Därför menar 

läraren att det är viktigt att göra ett förtest redan när eleverna börjar i skolan. 

…[B]land annat finns det ju en bok som heter förstå och använda tal… och i den finns det förtest där 

man intervjuar, alltså man sitter med eleven och där kan man få en ganska bra bild av vad de har för 

taluppfattning (L4). 

Läraren förtydligar vikten av att lägga grunden rätt för de yngre eleverna. Hon menar att om man inte 

känner eleverna, kan man omöjligen veta deras förkunskaper. 

… jag menar självklart så är det ju viktigt att när man får en ny grupp, eller när man tar över en klass 

att… då måste man ju försöka få en bild av var eleverna befinner sig (L4). 

Läraren belyser även vikten av att göra förtest då man tar emot en ny klass även i högre årskurser. En 

av våra informanter har nyligen fått överta en klass och behövde ta reda på elevernas förkunskaper i 

matematik. 

Jag har gjort ett test med handboken som jag har jämfört med vad de gjorde för ett halvår sen, utifrån det 

testet så har jag kunna se att de som var ganska bra i matte, de har blivit bättre, de som låg ungefär på 

mitten – de tycker jag har utvecklats mest. De som verkligen har svårt med matematiken, de har 

utvecklats minst (L3). 

Med hjälp av testet fick hon kännedom om hur lärandeutvecklingen fortskridit under tid. Läraren 

framhåller att varje elev och därmed också varje barngrupp är unik och därför är en kartläggning i 

tidigt skede avgörande för god kunskapsutveckling.   

…min erfarenhet är att det funkar bra om man hittar den utvecklingszonen och är där och arbetar (L3). 

Här betonas vikten av att finna elevens utvecklingszon för att möjliggöra gynnsam utveckling. Lärarna 

som kartlägger elevernas kunskaper i tidigt skede, menar även att det är viktigt att göra diagnoser 

under hela lärandeprocessen för att tidigt upptäcka om någon elev inte utvecklas på ett tillfredställande 

sätt. Dessa lärare är av den uppfattningen att förtest är en förutsättning för att få vetskap om elevernas 

kunskapsnivå, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna individualisera undervisningen. 

5.1.2  Diagnoser – under resans gång  

De övriga intervjuade lärarna menar att matematikbokens diagnoser är fördelaktiga för 

individualisering. Detta för att varje elev ska kunna kartlägga sina kunskaper, för att få kännedom 

om hur hon/han ska gå vidare. Dessa diagnoser utförs efter att eleverna arbetat med grundkunskaper 

inom området. Dock använder sig även dessa lärare av andra tester, vilket följande citat visar: 

Ja, ibland så tar jag kanske någon liten bra diagnos, som man hittar någonstans, på något sätt, som man 

känner att det här tar ju faktiskt upp det här vi håller på med (L2). 
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Utsagan kan tolkas som att elevernas kunskaper testas efter hand och inte i ett inledande skede.  Testet 

blir därmed inte en grund för att fastställa planeringen efter elevernas kunskapsnivå.  

En av de intervjuade lärarna, som menar att förtest är viktiga, påpekar konsekvensen av att inte göra 

förtest. Det kan bidra till att det skapas ”kunskapshål” som är svåra att upptäcka, menar hon. När de 

senare blir synliga behöver en kartläggning göras. Då gäller det att finna var kunskapen brister för att 

ge rätt individuell vägledning till eleven.  

…[D]en här ”schweizerosten” som man säger ibland att det finns liksom håligheter i förståelsen som 

kanske inte visar … för att eleven kan sitta och räkna sida upp och sida ner och allting är rätt och sen 

sätter man sig och samtalar och märker att förståelsen finns inte där. Det finns liksom brister i grunden 

som man behöver reparera (L4). 

En av lärarna, som inte gör förtester, upplever detta som problematiskt. Hon menar att man får ”[g]å 

tillbaka och försöka göra någon slags kartläggning. Vad är det som är det svåra?”(L1).  Hon uttrycker 

frustration över detta: 

 …[N]är de börjar komma upp i tvåan, trean när de inte alls är med och känner att det är riktigt, riktigt 

svårt, det tycker jag är en riktig utmaning. Det är svårt hur man ska hjälpa dem (L1). 

Vi ställer oss frågande till om denna utsaga är ett exempel på när kunskapshål skapats hos en elev, som 

blir svåra för läraren och eleven själv att lokalisera. 

5.2 Individualisering – att grupperas efter behov 

Flertalet av lärarna utgår från olika kunskapsnivåer (grupper) när de talar om individualisering.  

Lärarnas utsagor ger uttryck för att det finns uppfattningar om att vissa elever behöver individualiseras 

mer än andra, beroende på vilken grupp de tillhör. Vi har avsikten att i denna kategori argumentera för 

vår tolkning av informanternas uppfattningar om individualisering. Vi ämnar även beskriva deras 

arbetsmetoder för att tydliggöra vår tolkning. 

Det blir väl på något sätt kanske att man tänker att man har tre grupper eller tre nivåer i en klass (L4).  

Det är de två ytterligheterna hög- och lågpresterande, i synnerhet de lågpresterande eleverna, som 

kommer på tal då informanterna diskuterar individualisering. Enligt vissa av informanterna behöver 

läraren utgå från att alla elever befinner sig på olika nivåer, under den pedagogiska planeringen.  

… bara det att man är medveten om att man har eleverna på de olika nivåerna är ju ett första steg, att man 

överhuvudtaget tar med det i sitt tänk (L4).  

Samtliga lärare beskriver stora nivåskillnader, kunskapsmässigt, på eleverna, vilket ger ett stort spann i 

klassen. Detta upplevs som frustrerande hos de intervjuade lärarna. 

Självklart är det ju så att det här med individualisering är ju den största frustrationen man har, och det 

som nu känns som att man har lite mer krav på sig är ju att man dessutom… alltså man har ju alltid känt 
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att alla måste nå målen och att man måste stötta de här som har… behov av särskilt stöd. Det är ju 

superviktigt, men nu känner man också att det har blivit ett ökat tryck på att även satsa extra på de här 

som är extra begåvade … Det är ju oerhört krävande för att hur man ska få till det, hela det spannet då 

(L4). 

Utsagan ovan ger uttryck för att individualisering skapar stor press på läraren. Individualisering 

uppfattas av samtliga lärare som att tillgodose alla elevers behov och vi tolkar utifrån deras utsagor att 

de anser att låg- och högpresterande elever är i störst behov.  

5.2.1 Högpresterande elever – svåra att stimulera 

Lärarna anser att de högpresterande eleverna kan vara svåra att tillfredsställa och därför får de ofta stå 

åt sidan. 

… man vill ha med alla barnen på tåget och … de ska nå målen… [M]an sätter in resurser på de som inte 

kan och inte hänger med och den biten. Men sen de här eleverna som är väldigt duktiga som behöver 

extra, de är det väldigt lätt att man kanske… ja inte glömmer bort, men du förstår vad jag menar, att de 

kan komma lite i kläm känner jag. Jag menar… ja, mycket krut och tid läggs på de här för att nå målen 

(L5).  

…[M]an har ju fokus på att alla ska nå målen, och då har de andra kanske fått klara sig lite, de här duktiga 

eleverna, lite för sig själva (L4). 

…[J]ag kan tänka mig att man i första hand tänker på kanske de som är svaga, att det blir att hjälpa dem 

och träna dem, men jag tycker det är lika viktigt att tänka på dem som är duktiga, som behöver mer 

utmaningar (L1). 

Vi uppfattar lärarnas utsagor som att de lågpresterande eleverna är i behov av stöd och de 

högpresterande eleverna är i behov av utmaningar.  Lärarna menar att det kan vara svårt att finna 

meningsfulla uppgifter för att stimulera de högpresterande eleverna: 

…[E]gentligen skulle det inte vara så svårt, fast ibland kan det vara svårt. Nä, det är både och kan jag 

säga (L5). 

Det kan bli för lätt för dem. De behöver ha mer… utmaningar så att det inte blir tråkigt (L1). 

En av informanterna är av den uppfattningen att hennes eget intresse för matematik kan påverka 

elevernas intresse. Därför har hon inte stött på så många högpresterande elever som är ostimulerade.  

…[J]ag tror att det hänger ihop med att jag själv hade ganska lätt för matte, jag tror det… Jag har inte 

stött på så många och jag vill tro på att det beror på mig själv… [h]ur jag undervisar (L3). 

De flesta av de intervjuade lärarna upplever dock svårigheter med att tillmötesgå de högpresterande 

elevernas behov.  Det framkommer under intervjuer att lärare ”släpper” dessa elever och låter de arbeta 

vidare på egen hand: 

…jag har ju elever här som jag har släppt helt och de får visa mig matteboken […] Vi gör en diagnos, jag 

vet vart han ligger sen plockar jag på (L5).  

En av lärarna upplever frustration över vissa av dessa elever då hon anser de vara för noggranna: 
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…[D]et visade sig att de blev sittande med en uppgift och gick inte vidare utan la ner väldigt mycket 

energi på den och då hann man inte med de här olika uppgifterna som gav variationen för de här 

jättesnabba, som har väldigt lätt för sig då (L2). 

Istället för att se fördelar med att eleven är noggrann upplever läraren det som ett problem, då hon 

anser att det inte skapar variation för eleven i arbetet. De högpresterande eleverna kan även arbeta 

väldigt snabbt, menar samma lärare. Detta medför att hon tappar kontrollen då dessa elever arbetar 

snabbare än hon planerat: 

…[A]ndra hinner hur mycket som helst och de skulle kunna hinna, det tar aldrig. Då vill man ju bara dra i 

handbromsen (L2). 

Våra informanter menar att det är väsentligt att ha mycket material till hands, speciellt för de 

högpresterande eleverna eftersom de uppfattar dem som svåra att stimulera. 

5.2.2  Lågpresterande elever  

Flertalet av lärarna ger uttryck för att individualisering, först och främst, förknippas med elever i 

behov av särskilt stöd. Eftersom en målstyrd skola innefattar att alla elever ska nå en lägstanivå på 

kunskap, genererar detta i frustration hos vissa av lärarna: 

Självklart är det ju så att det här med individualisering är ju den största frustrationen man har och det som 

nu känns som att man har lite mer krav på sig… alltså man har ju alltid känt att man alla måste nå målen 

och att man måste stötta de här som har särskilda behov, behov av särskilt stöd (L4). 

Individualisering uppfattas därmed som frustrerande eftersom lärarna anser att de inte räcker till för att 

tillgodose alla elevers behov. Vissa av lärarna anser att de är i behov av fler resurser på skolan. 

Tillgång till resurser i form av specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog alternativt annan 

resurspersonal varierar mellan de fem olika skolorna.   

Många av dem som kanske har svårt med matte och behöver den individualiseringen, de behöver man ju 

sitta hos på ett annat sätt och det är ju omöjligt när man är 25 (elever, egen ant.). De behöver man kanske 

sitta hos, ha material att plocka med, prata med, ha en dialog så, och det är väl sådant stöd man skulle 

vilja ha av en specialpedagog eller en speciallärare. Sådant som man inte hinner själv, mm.. det kan jag 

tycka (L1).  

Det man skulle vilja är att man skulle vara mer konkret, fast personal så att man kunde jobba så att man 

fick mer tid till varje enskilt barn. Inte att jag skulle sitta och jobba med ett enskilt barn men att man 

faktiskt skulle kunna… [G]uld skulle ju vara egentligen att kanske vara två stycken som man kunde jobba 

så, för då skulle man hinna med på ett annat sätt. Då skulle man kunna göra så mycket mer (L5). 

Eftersom lärarna i första hand förknippar individualisering med elever i behov av särskilt stöd, kan det 

tolkas som att flertalet av våra informanter förknippar begreppet med att arbeta ikapp: 

[M]an vill ha med alla barnen på tåget och de ska nå den här godkändnivån och de ska nå målen där och 

nationella prov där, fint det går bra, de här eleverna hänger med , man sätter in resurser på de som inte 

kan och inte hänger med och den biten (L5). 
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En del har förstått vad man håller på med och en del förstår inte alls. Då tycker jag det blir att 

individualisera, att ge dem ökad förståelse för det man håller på med (L1). 

Utsagorna ger uttryck för att lärarna uppfattar individualisering som att eleverna ska anpassa sig efter 

undervisningens innehåll - istället för att läraren ska anpassa innehållet efter eleven. 

När det har varit såhär svårt att det är så mycket som saknas då har hon plockat ut dem, och sitter med 

dem enskilt. Bara för att, det är ju inte helt sällan som det hör ihop med fokusering och koncentration, då 

behöver man kanske sitta för sig själv än att vara kvar i klassrummet (L1). 

Han kan inte få det till nästa liksom abstrakta nivå och det är ingen hjälp för honom att sitta i ett klassrum 

liksom, för det går inte in där (L2). 

Då en elev inte kan tillgodogöra sig undervisningen inom klassens ram, ter det sig som att en 

organisatorisk åtgärd är en tillfredsställande lösning. Följande utsaga beskriver en lärares uppfattning 

om arbete med individualisering:  

… vissa barn kommer aldrig till individualiseringen för de är bara på det här grupp.. det vi gör 

tillsammans, för de hinner aldrig längre. De når aldrig någon individualisering på det sättet (L2). 

Individualisering kan därmed tolkas som ett mål att uppnå för eleven. Att eleven i ett första skede 

behöver tillämpa sig vissa kunskaper, innan undervisningen ska anpassas efter dennes förutsättningar. 

En sådan uppfattning kan tolkas som att individualisering inte är en uppgift för läraren.  Läraren 

anpassar inte hela undervisningen efter eleven. Istället måste eleven inom en viss tid utföra en uppgift, 

innan det blir aktuellt för anpassad undervisning.  

Vid intervjuerna lade vi märke till att informanterna talade om de låg- och högpresterande eleverna när 

vi diskuterade individualisering. De talade om dessa grupper som två ytterligheter och nämnde inte 

den grupp av elever som är varken högpresterande eller lågpresterande. Vi har valt att kalla den 

gruppen elever för styrgruppen. 

5.2.3  Styrgruppen 

Vi blev nyfikna på varför denna grupp elever inte kom på tal under intervjuerna och valde därför att 

ställa frågor om dessa elever för att höra vad de hade för uppfattning om dem. Vår avsikt var att ta reda 

på hur de kom sig att det inte talades så mycket om dem. 

…[D]en där massan i mitten… egentligen så är det nog de som styr mycket av alla genomgångar, massan 

i mitten, det är ju den jag riktar… när jag har en genomgång … Massan är ju den som styr själva helheten 

på undervisningen egentligen (L2). 

Jag vet inte om det är så att det är dem man har grundplaneringen för och så måste man tänja på den 

planeringen för att nå ut till de som har fallenhet för och de som har svårigheter […] Många i den här 

massan då är lätta att nå med den här grunden man tänkt (L3). 

Lärarna menar att undervisningen planeras och genomförs i syfte att vara anpassad för eleverna i 

styrgruppen. En av våra informanter reagerade då vi frågade om styrgruppen i hennes klass: 
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[E]gentligen har man ingen stor massa i mitten… Om man tittar på en grupp med 24 elever så är det ju 

väldigt… det är ju ingen som är den andra lik. Så är det ju inte. Om någon kanske har lätt för en sak och 

nästa gång kanske den har svårt för det och så där så jag vet inte… jag tycker inte att man… jag vet 

inte…   jag kan inte säga att jag har någon massa i mitten. Jag tycker att jag har ett gäng med 24 

individuella elever liksom, individer… (L5). 

Denna utsaga kan tolkas som att hon inte delar upp eleverna i tre grupper efter kunskapsnivå. I ett 

tidigare skede berättade dock samma lärare för oss att då hon har genomgångar i helklass lägger hon 

nivån ”…på mitten så att man… försöker få med dem underifrån…” (L5). Vi frågar oss om det sist 

nämnda uttalandet ändå kan tolkas som nivågruppering eftersom hon försöker få med elever 

underifrån. Vi kan även urskilja att hon utgår från styrgruppen då hon lägger nivån på mitten. 

Rimligtvis uppfattar lärarna styrgruppen som en större grupp elever, som har förmågan att arbeta efter 

lärarens direktiv samt tillgodogöra sig undervisningens innehåll. Därför menar vissa av lärarna att en 

individualiserad undervisning i första hand inte riktar sig till denna grupp elever. 

Nä, men då kan man väl känna så här att för dem är det ju lagom utmaning det vi håller på med, det 

räcker till. De förstår, de är med på banan, och då får man nästan nöja sig med det. Men det blir omöjligt 

annars (L1). 

Vi frågar oss huruvida individualisering enbart är till för vissa elever. Som tidigare poängterats handlar 

individualisering om en anpassning av undervisningens innehåll (se Löwing 2004, Vinterek, 2006). 

Den ska anpassas i förhållande till varje elevs förkunskaper, förmågor och behov. En av lärarna 

belyser de konsekvenser som de innebär att utesluta styrgruppens elever från individualiserad 

undervisning. 

…[I] och med att man har fokuserat så mycket på att få alla över ribban, alla på att bli godkända så har 

man … missat att pressa de här andra uppåt, de här som har potential att ta sig vidare de kanske halkar 

bakåt istället (L4). 

Läraren menar att om inte alla elever individualiseras kan det bidra till att fler elever kan komma att 

”halka bakåt”. Utsagan tydliggör lärarens uppfattning om vikten av individualisering, att samtliga 

elever behöver en anpassad, individualiserad undervisning. 

5.3 Individualisering – som enskilt arbete 

Denna kategori menar vi symboliserar lärares uppfattningar om att individualisering innebär 

ensamarbete, där eleven inte arbetar tillsammans med sina klasskamrater. Efter att vi intervjuat 

samtliga lärare och fått kännedom om hur deras matematikundervisning ser ut, kunde vi urskilja att 

flera av informanterna likställer individualisering med enskilt arbete. Detta innebär att eleverna i stort 

sett arbetar på egen man hand med sitt eget individualiserade material.  

…[D]et som skulle kunna vara.. en nackdel, det är ifall man bara har individualiserat. Att du bara gör att 

alla barn alltid ska göra sitt eget, för då missar du det här att de faktiskt ska, det här som är så viktigt att 
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genomgångar och prata matematik och den biten.. så att skulle man jobba alltså skulle man jobba bara 

individuellt då skulle man missa en bit (L5). 

En rimlig tolkning av ovanstående utsaga är att denna lärare uppfattar individualisering som enskilt 

arbete eftersom hon anser att individualisering innebär att ”att alla barn alltid ska göra sitt eget” (L5).  

Hon inser dock att denna form av individualisering inte alltid är fördelaktig, eftersom eleverna går 

miste om gemensamma genomgångar och samtal i ämnet. Följande utsaga visar att lärarens 

matematikundervisning i huvudsak innebär att eleverna arbetar enskilt i läroboken trots att hon inser 

att det inte är fördelaktigt: 

Man kan säga ungefär 1 sida om dagen, så en 5-6 sidor i veckan. Vissa bränner 3 sidor på en dag (L5). 

…[J]ag har ju elever här som jag har släppt helt och de får visa mig matteboken …Vi gör en diagnos, jag 

vet vart han ligger sen plockar jag på. Jag plockar uppgifter ur sexor och sjuors matteböcker… (L5). 

Lärarens arbetssätt tydliggör att eleverna i huvudsak arbetar enskilt i matematikboken, med sitt eget 

material. Hon menar att denna arbetsmetod är individualiserad. Att individualisering uppfattas som 

enskilt arbete tydliggörs även i andra lärares uttalanden. 

[M]an jobbar på med sitt eget jobb, i bok eller vad det kan vara … (L1). 

Det verkar rimligt att tolka dessa lärares uppfattningar som att individualisering innebär enskilt arbete 

och att matematikboken är fördelaktig för individualisering. 

5.3.1 Matematikboken som Herre 

Vi kommer här att beskriva vissa av lärarnas arbetssätt för att individualisera matematik-

undervisningen. Majoriteten av de intervjuade lärarna följer matematikbokens struktur. Det verkar 

rimligt att tro att de uppfattar läroboken som fördelaktig att använda som grund i sin undervisning: 

 

…[M]itt arbete utgår ju då från en mattebok. Alltså jag har en mattebok i grunden så och den följer jag så 

tillvida att jag tar områdena som kommer i den (L2). 

 

Det är ju det att många lärare släpper ju matteböcker och vill inte ha någon, men jag tycker att det är 

skönt att ha det. Sen kretsar inte allt kring den, men jag tycker det är skönt att ha den och kunna jobba 

med (L1). 

 

Samtliga lärare i studien använder sig, enbart eller delvis, av läroböckerna Mattesafari
5
 alternativt 

Matteborgen
6
. Läroböckerna är uppbyggda på en inledande grunddel följt av ett diagnostest. Därefter 

följer eleverna två olika spår beroende på diagnostestets resultat. Spår 1 innebär lättare uppgifter, i 

stort sett inriktade på procedurräkning, medan spår 2 lägger mer fokus på tillämpande matematik och 

problemlösande uppgifter. Följande lärare uppfattar Mattesafari som fördelaktig för individualisering: 

                                                           
5
 Mattesafari är anpassad för åk 1-3. 

6
 Matteborgen, för åk 4-6, är en fortsättning på Mattesafari.  
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…[D]en här var fiffig på det sättet att den var lite individualiserad så man gör en diagnos efter ett kapitel 

och om man har svårt för diagnosen, då får man en liten fördjupning och träna mer i boken. De som har 

lätt kan gå vidare med lite svårare utmaningar. Så det är ganska bra tycker jag (L1) 

Enligt läraren ger läroboken i sig en individuell inriktning på matematikinnehållet, vilket hon menar 

utgörs av svårighetsgraden på uppgifterna i de olika spåren. En annan lärares undervisning bygger på 

egen planering, vilket i detta fall innebär att eleverna får arbeta med ett visst antal sidor i 

matematikboken per vecka och att detta utgör den största delen av matematikundervisningen: 

Man kan säga ungefär 1 sida om dagen, så en 5-6 sidor i veckan. Vissa bränner 3 sidor på en dag och 

jobbar med svenska nästa dag och blandar lite (L5).  

Den egna planeringen innebär för övrigt att eleverna får planera sin egen arbetsvecka och själva 

bestämma när de ska arbeta med matematik respektive andra ämnen. I huvudsak innefattar planeringen 

tre skolämnen, däribland matematik. Läraren bestämmer vilka sidor som eleverna minst ska göra i 

matematikboken under veckan. Vissa arbetar därmed vidare i boken, medan andra ”halkar efter”.  Det 

framkommer dessutom, under intervjun, att den sistnämnda läraren inte anser att den aktuella 

matematikboken är anpassad efter de kunskapskrav som Lgr 11 inriktar sig på, d v s förmågan att 

resonera och föra diskussioner i ämnet. 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att ovanstående lärare menar att de olika arbetsområdenas 

ordningsföljd i boken är fördelaktig att rätta sig efter i undervisningen. Boken i sig uppfattas som 

gynnsam då den har olika spår som kan användas i individualiseringssyfte. En av lärarna arbetar efter 

”egen planering” där matematikboken har en framträdande plats.  

5.3.2 Egen takt – hastighetsindividualisering  

Som vi tidigare nämnt, i vår bakgrund, bygger hastighetsindividualisering på att eleverna arbetar i sin 

egen takt, med i stort sett samma innehåll. Vid våra intervjuer lade vi märke till att flertalet 

informanter uppfattar individualisering som att eleverna får arbeta enskilt i sin egen takt. Vi tolkar 

följande lärares beskrivningar av arbetsmetoder som att de arbetar efter hastighetsindividualisering. 

En som kanske är jättesnabb han kanske kommer att jobba själv för han har ingen med sig just då. En 

annan som kanske är någonstans mitt emellan, de kanske har med sig någon kompis sådär, och sen de här 

som släpar, då kanske jag sitter mycket med dem för att de andra är lite självgående och då kan jag hjälpa 

dem som det går trögt för liksom (L2). 

Här framhåller läraren att alla elever behöver olika lång tid och att en elev som arbetar fort får arbeta 

ensam, då ingen annan kommit lika långt som den eleven - i boken. Läraren synliggör sina elever 

genom att dela in dem i tre grupper, där den högpresterande eleven arbetar enskilt och de 

lågpresterande eleverna arbetar tillsammans med läraren. Detta menar läraren är fördelaktigt då hon får 
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tid för dem som behöver stöd. Elever som ofta får arbeta enskilt löper stora risker att skaffa sig 

kunskapshål, menar en annan lärare:   

…[D]en här ”schweizerosten” som man säger ibland att det finns liksom håligheter i förståelsen som 

kanske inte visar … för att eleven kan sitta och räkna sida upp och sida ner och allting är rätt och sen 

sätter man sig och samtalar och märker att förståelsen finns inte där. Det finns liksom brister i grunden 

som man behöver reparera (L4). 

Läraren menar att dessa kunskapshål kan orsaka stor skada för eleven och att det är svårare att reparera 

en sådan skada i efterhand. Andra lärare anser att de högpresterande eleverna mycket väl kan byta 

mellan olika matematiska områden. 

…[D]e här barnen som har koll på läget och har kommit längre i sin utveckling och kan mer matematik, 

för dem är det inget problem att göra det ena och sen göra nått annat och sen ett tredje… (L2). 

En av lärarna, som för tillfället undervisar sina elever i addition och subtraktion, anser att vissa av 

eleverna får ”gå vidare” till multiplikation – om de vill. 

Jag har gett dem mycket småböcker som kanske någon liten bok om multiplikation som de kan tycka är 

jätteroligt då, om de redan kan plus och minus och vill nosa lite på gånger (L1). 

Utifrån utsagorna kan det tolkas som att det finns uppfattningar om att vissa elever klarar av att skifta 

mellan olika områden och att detta uppmuntras av lärarna. Flera av lärarna verkar uppfatta 

individualisering i form av enskilt arbete, i egen takt, som fördelaktig då material och metod blir 

anpassat efter elevernas kunskapsnivå. Informanterna är dock medvetna om att om eleverna arbetar i 

egen takt, med samma material, kan det uppstå tävlingsanda. 

Tyvärr så tror jag nästan att det är ofrånkomligt om man har samma material (L5). 

Som vi nämnt i vår bakgrund är en konsekvens av hastighetsindividualisering att elever ofta hamnar 

inom olika områden inom matematikämnet. Detta kan i sin tur skapa ett allt större spann mellan 

elevernas kunskapsnivåer. Vi ställer oss frågande till om vissa elever inte hunnit tillgodogöra sig all 

nödvändig kunskap, innan läraren ansåg det var dags att påbörja ett nytt arbetsområde i matematik. 

”Nej ibland blir det ju så att inte alla är där, så är det ju” (L2). Vissa av de intervjuade lärarna menade 

att hastighetsindividualisering inte är fördelaktigt, snarare ett problem för både elever och lärare. 

Följande utsaga förklarar en av dessa lärares erfarenheter av hastighetsindividualisering: 

”… de som va snabba och tillgodogjorde sig det här stoffet ganska snabbt, de kanske ofta fick fortsätta i 

nästa kapitel, så tillslut kunde det ju bli en sån där ohållbar situation där man hade elever som jobbade 

med olika matematikområden samtidigt – det här som man kallar hastighetsindividualisering, när man 

liksom bara kör på så och att man som lärare då springer runt som en jojo och ska då försöka serva massa 

elever då som jobbar med olika, de gör ju inget gemensamt då utan alla jobbar i sina böcker med massa 

olika saker, på massa olika nivåer (L4). 
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Ovanstående utsaga tyder på att läraren ser konsekvenser med hastighetsindividualisering. Att eleverna 

hamnar inom olika områden verkar vara bekymmersamt, eftersom läraren inte hinner med alla elever. 

Dessutom uppfattas det som problematiskt eftersom det försvårar gemensamma diskussioner, där 

eleverna får möjlighet att utveckla det kommunikativa inom matematiken. 

Lärarna som arbetar med hastighetsindividualisering, kan vi urskilja, är av den uppfattningen att alla 

elever behöver arbeta i sin egen takt, och att det är viktigt att de får göra det eftersom de behöver olika 

lång tid att lära. De sistnämnda lärarna utgår även från matematikboken som grund för undervisningen. 

Vi kan urskilja en koppling mellan hastighetsindividualisering och att använda matematikboken som 

herre (grund). 

5.3.3 Differentiering – för att få lugn och ro  

Lärarna som uppfattar individualisering som enskilt arbete i egen takt menar att de elever som inte 

tillgodogör sig kunskapen, enligt förväntningarna, behöver få resurshjälp: 

När det har varit såhär svårt att det är så mycket som saknas då har hon plockat ut dem 

(specialpedagogen, egen ant.), och sitter med dem enskilt. Bara för att, det är ju inte helt sällan som det 

hör ihop med fokusering och koncentration, då behöver man kanske sitta för sig själv än att vara kvar i 

klassrummet (L1). 

… [N]är vi har matte då går, då tar de, de är tre stycken, då tar de sin mattebok med sig och så går de in 

till en resurslärare som jag har […] Jag vill ju ha hjälp med de här tre för jag känner att där är det risk för 

att inte nå målen och de behöver lugn och ro på ett annat sätt. De behöver liksom få det här ensamma 

funderandet. För dem är det inte stimulerande att sitta ihop med andra… (L2). 

Det verkar rimligt att anta att lärarna menar att eleverna individualiseras, då de lämnar klassrummet 

och får stöd av en annan pedagog. Den sistnämnda lärarens elever får, i princip varje 

matematiklektion, arbeta i angränsande grupprum tillsammans med en resurslärare. Utsagan belyser att 

hon behöver hjälp med vissa elever då hon anser att de har svårt att nå målen. Det ter sig som om hon 

är av den uppfattningen att dessa elever inte har behov av att arbeta tillsammans med resterande elever 

i klassen. Den först nämnda utsagan belyser även den att vissa elever, som uppfattas som 

okoncentrerade, behöver få vara ensamma för att få studiero.  

Det ter sig vid hastighetsindividualisering som att eleverna får svårt att samarbeta eftersom de arbetar 

med olika uppgifter och i vissa fall även inom olika områden.  

 …sitter med sitt lilla och jag jobbar med mitt… du jobbar i din bok med din planering och bryr dig inte 

om vad grannen gör (L3). 

Utsagan ovan tyder på att samarbete är uteslutet vid hastighetsindividualisering. Under en av våra 

intervjuer framkom det att en högpresterande elev fick utgå från en annan planering än sina 

klasskamrater. Detta för att individualisera hans utbildning: 
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…[J]ag har ju elever här som jag har släppt helt och de får visa mig matteboken. Det här är ju en 

grovplanering men jag har ju elever som inte alls har den här planeringen heller så att jag menar en som 

inte alls gör det där i matten han får visa mig innan. Vi gör en diagnos, jag vet vart han ligger sen plockar 

jag på. Jag plockar uppgifter ur sexor och sjuors matteböcker (L5). 

…[D]e här eleverna som är väldigt duktiga som behöver extra, de är det väldigt lätt att man kanske… ja 

inte glömmer bort, men du förstår vad jag menar, att de kan komma lite i kläm känner jag (L5). 

Som vi tidigare berört innebär en segregerande integrering att differentiering får en framträdande roll. 

Den högpresterande eleven fick troligen sitta kvar i klassrummet men differentierades i form av 

enskild planering och enskilt arbete. Detta kan tolkas som en pedagogisk differentiering, vilket vi 

tidigare beskrivit. Vi ställer oss frågande till om detta leder till att eleven går miste om den sociala 

kontexten, känslan av gemenskap, att vara en i en grupp. Här ser vi även att eleven får ta mycket eget 

ansvar vilket nödvändigtvis inte behöver ha varit elevens önskan. 

5.3.4 Lärarnas känsla av otillräcklighet 

Lärarna ger uttryck för frustration i intervjuerna, då de talar om individualisering. Vi tolkar lärarnas 

frustration som att de uppfattar individualisering som svårt att uppnå, de känner sig otillräckliga i sitt 

arbete med att individualisera undervisningen: 

På något sätt så… man känner sig ju aldrig tillräcklig. Man har ju alltid dåligt samvete för att man inte 

kan möta alla elever precis där man skulle vilja och det har ju att göra med att man har stora grupper […] 

[A]tt skapa egna spår för varje enskild elev där de har precis exakt anpassat efter sig, det är ju en utopi, en 

ideal situation. Det tror jag man aldrig kommer att kunna klara av (L4). 

Lärarnas känsla av otillräcklighet blir tydlig då individualisering uppfattas som enskilt arbete, där 

eleven ska arbeta i egen takt. Tidsbrist, brist på resurser samt stora nivåskillnader i klassen verkar vara 

faktorer som de anser spelar in: 

…[D]et kan ju vara ganska svårt. Man kan känna sig lite halvfrustrerad ibland att man inte riktigt hinner 

med. Rent krasst så är det ju nästan en utopi att ha 24 olika saker igång samtidigt… (L5).  

Jag skulle vilja göra mycket mer, om det fanns tid med det. Som det är nu, när jag undervisar i alla ämnen 

utom idrott så kan man inte… Det finns inte så mycket tid till planering och förberedelse som skulle 

behövas, tycker jag. Jag skulle vilja göra mycket mer, men det är omöjligt (L1). 

Utifrån utsagorna kan det tolkas som att det finns ett samband mellan hastighetsindividualisering och 

lärarens känsla av otillräcklighet. De menar att det krävs ofantligt mycket av lärare för att tillgodose 

alla elevers behov. Klasserna är stora, tiden räcker inte till och lärarna menar att det är en utopi att 

individualisera undervisningen för varje elev.  
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5.4 Individualisering - lära i samspel 

Denna kategori innefattar vissa av lärarnas uppfattningar om att individualisering kan ske i samspel, 

där kommunikation och samarbete står i fokus. Vi kommer här beskriva lärarnas arbetsmetoder för att 

skapa lärande i samspel, med individualisering i fokus. 

…[J]ag tror ju ändå mycket på det här att… det här kommunikativa att man lär av varandra och att man 

växer tillsammans och lyssnar på varandra… (L4).  

Informanten har studerat den nya kursplanen, med de nya kriterierna. Hon menar att kunskapskraven 

handlar om att kunna redogöra, analysera och samarbeta.  

Det är ju väldigt mycket sådant som man inte får syn på om varje elev jobbar själv med sitt eget material, 

för det är ju sådana här förmågor som på något sätt syns i samarbete t ex eller i kommunikativa 

situationen (L4). 

Informanten belyser vikten av att eleverna verkligen får lära sig att samtala och föra diskussioner från 

tidig ålder. Dels pga. kunskapskraven, men också eftersom hon belyser interaktionens och 

kommunikationens viktiga betydelse för lärande. Som kritisk till hastighetsindividualisering 

förespråkar hon ett annat sätt att individualisera: 

Det andra sättet att individualisera är ju att man inte hastighetsindividualiserar utan att man ger eleverna 

mer utmanande uppgifter på djupet, fast man kanske håller sig inom samma matematikområde. Det är ju 

det man förespråkar. Det är ju det som gynnar lärandet därför att det är ju en vits att man rör sig inom 

samma område hela klassen med tanke på det här med att man kan bidra från sina olika nivåer i en klass. 

Du kan komma med en lösning och en annan med en annan (L4). 

Utsagan belyser vikten av att eleverna arbetar inom samma arbetsområde för att samtal i matematik 

ska vara genomförbara. Följande lärare har delat in sin klass i samtals- och arbetsgrupper i ämnet: 

[J]ag upplever att jag kommer åt individualisering i undervisning just när de jobbar ihop, kring en uppgift, 

så att de får prata med varandra. De får höra vad olika personer säger och de kan snappa upp olika saker – 

”Jaha, tänkte du så där?”  Så kan de liksom lära av varandra, utan att för den skull, att det alltid ska vara 

en som alltid visar hur man ska göra, utan att det är givande och tagande (L3). 

Ovanstående utsaga kan tolkas som att läraren uppfattar att individualisering fungerar bra i grupp. Hon 

menar att då eleverna arbetar ihop, kring en uppgift, lär de av varandra. För att samtalen ska vara 

givande behöver grupperna vara relativt homogena för att samarbetet ska fungera och att det inte är en 

och samma elev som leder samtalet. Det ska istället vara ett ”…givande och tagande” (L3).  Om det är 

alltför stora nivåskillnader, kunskapsmässigt, menar läraren att samarbetet brister. Varje grupp får 

uppgifter som överensstämmer med deras kunskapsnivå: 

Men där kan man ju också individualisera. Ni jobbar med de här tre additionerna, i den gruppen, och ni 

jobbar med de här tre. Om man vill att det ska vara problemlösande för alla elever, då kan man välja 

uppgifter utifrån vilken nivå de behöver (L3). 
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Läraren verkar vara av den uppfattningen att individualisering kan ske i samspel, så länge varje elev 

utvecklas efter egen förmåga.  

5.4.1 Matematikboken som Tjänare 

Som vi tidigare nämnt använder samtliga informanter läroböckerna Mattesafari alternativt 

Matteborgen, i sin matematikundervisning. Dock används inte boken på samma sätt, och i lika stor 

utsträckning, av alla lärare. Flertalet av informanterna använder läroboken som grund för 

undervisningen medan resterande lärare använder läroboken på ett annat sätt:  

… inom just matematik så är det ju det här att inte bara jobba i boken, jobba enskilt, jobba tyst liksom för 

sig själv utan att man betonar ju mycket det här kommunikativa inslaget i matematik […] Vi låter inte 

boken styra därför att det som är i boken är bara en del av matematikarbetet så att säga (L4).   

Vissa av lärarna använder därmed inte matematikboken som grund i undervisningen. Istället anser 

dessa lärare att boken fungerar som ett bra komplement, som en ”tjänare”. En av lärarna har nyligen 

övertagit en klass och eleverna i klassen har tidigare arbetat med matematikboken som grund: 

…[E]n liten klick gillade matte och de har jobbat väldigt fritt i sin mattebok tidigare … Det där har jag 

brutit med flit. En del tycker att det är jättekul och det är naturligtvis de som ligger jättelångt fram i 

matteboken och de som inte tycker om matte är de som inte hann färdigt boken (L3). 

Ovanstående lärare kritiserar den undervisning som fokuserar alltför mycket på läroboken och på 

enskilt arbete. En av informanterna menar att det finns lärare som kopplar matematikämnet till bokens 

kapitel och antal sidor i boken:  

Jobbar man med matematik och ser att matten bara är det vi gör i boken … att man kanske som lärare 

säger att den här veckan ska vi jobba med det här kapitlet så att matten är ett kapitel, så att matten är ett 

visst antal sidor istället för att jobba med: Vad ska vi lära oss i matematik den här perioden? (L4). 

Hon menar att matematikämnet i sig är mycket större än vad matematikboken kan erbjuda. Därför 

påpekar hon att det är viktigt att endast använda läroboken som komplement i undervisningen, inte 

som grund.  

[O]m man nu följer lärobokens struktur – en grunddel och sen är det spår 1 och spår 2 och då om du inte 

kommer till spår 2 för att du inte jobbar tillräckligt snabbt eller att du inte har den förmågan så du måste 

efter diagnosen gå till spår 1 och kolla lite extra på vissa saker. Det är först i spår 2 du kommer till riktigt 

mycket benämnda uppgifter och lite problemlösande karaktär på uppgifterna. En del hinner inte dit (L3). 

Utsagan påvisar lärarens uppfattning om att spåren inte är gynnsamma för de elever som inte arbetar 

tillräckligt fort eller inte har tillräcklig kunskap i ämnet. Lärarna, som använder den nämnda läroboken 

som komplement, menar att det är lämpligt att samla uppgifter från olika läromedel. Därmed kan de 

välja ut uppgifter med varierande karaktär och utmaningar. Dessa lärare poängterar vikten av att alla 

elever ska arbeta inom samma område inom matematiken, eftersom eleverna ska kunna samarbeta. 

Därför är det nödvändigt att de utvalda uppgifterna behandlar ett och samma område. Det kan tolkas 
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som att de nämnda lärarna är av samma uppfattning vad gäller kvaliteten på uppgifterna, det ska vara 

av utmanande karaktär: 

…man ger eleverna mer utmanande uppgifter på djupet fast man kanske håller sig inom samma 

matematikområde och det är ju det man förespråkar, det är ju det som gynnar lärandet därför att det är ju 

en vits att man rör sig inom samma område hela klassen med tanke på det här med att man kan bidra från 

sina olika nivåer i en klass. Du kan komma med en lösning och en annan med en annan (L4). 

Lärarna belyser vikten av samarbete, kring en uppgift, som ett sätt att lära av varandra, eftersom de kan 

samtala om varandras lösningar.  Eleverna har inte alltid samma uppgifter, stundtals väljer läraren ut 

…”uppgifter utifrån vilken nivå de behöver” (L3).  

[V]i kanske har någon genomgång, de kanske gör något laborativt och sen kanske de får en individuell 

planering och då handlar den om det vi håller på med precis. Sen går vi kanske igenom en annan sak och 

då får de jobba i grupp och så får de en egen planering och då handlar den egna planeringen om det. Det 

är inte säkert att alla hinner göra alla uppgifter … Alla jobbar så långt som de hinner, och alla hinner inte 

lära sig allt, men alla får vara med på alla delmoment - när jag känner att det är befogat. Sen finns det ju 

vissa utsvävningar som man kan göra, som inte alla behöver vara med på (L3). 

Lärarna menar att dessa metoder är fördelaktiga eftersom materialet alltid kan individualiseras. Till 

skillnad från de lärare som använder matematikboken som grund menade lärarna som använder boken 

som komplement att deras arbetssätt inte gav upphov till tävling i lika stor utsträckning.  

5.4.2 Klassrumsklimat 

De lärare som uppfattar individualisering som ett lärande i samspel lägger stor vikt på 

klassrumsklimatet då de diskuterar individualisering. De menar att en god anda i klassen är avgörande 

för att eleverna ska våga komma till tals och diskutera sinsemellan. De menar att grunden för god 

utveckling ligger i en känsla av trygghet och att vara accepterad för den man är. En av lärarna anser att 

det är viktigt att eleverna får lära sig att alla är bra på olika saker: 

Jag tror att de är väldigt viktigt att se hur det hänger ihop, det här med individualisering och det här med 

värdegrundsfrågor. Att man utgår från att vi är olika, vi lär oss på olika sätt, vi behöver olika lång tid för 

att lära oss, vi behöver olika mycket hjälp av vuxna för att lära … (L4).  

För att skapa ett bra lärandeklimat menar följande lärare att det är viktigt att bygga relationer och lära 

känna eleverna. Hon uppfattar det som grunden till en bra individualisering: 

…[O]m de märker att jag ser dem för vad de kan och vem de är, då har jag ju dem med mig… Så det är 

lite det här med förhållningssätt och bygga relationer, annars kommer man inte åt det (individualisering, 

egen ant.) och det måste alltid finnas…(L3).  

Denna lärare menar att det är viktigt att se att en grupp består av enskilda individer och att varje 

individ är lika viktig. ”Behandlar jag dem som en klass, en grå massa hela tiden, då får de ju ett ”no-

name”, en ickeperson … ” (L3). Samtidigt som hon anser att individen ska stå i fokus betonar hon 

vikten av att fungera i grupp. 
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Det finns någonting som jag tycker att barn behöver lära sig och det är att fungera i grupp. Och det är inte 

alltid individualiserat kanske, men … samhället blir väldigt konstigt om man inte fungerar så länge man 

inte blir bemött individuellt – för så ser inte livet ut framöver heller (L3). 

Även följande lärare menar att barn behöver lära sig att fungera i grupp: 

Jag har jobbat jättemycket med gruppen här nere, så jag börjar få ett grupptänk. Men då frångår man ju 

det här med individualisering till viss del (L2).  

De sistnämnda två lärarna framhåller vikten av att arbeta för att få en bra gruppdynamik, vilket kan 

tolkas som att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Dessutom menar de att 

detta arbete till viss del frångår individualiseringen. Följande lärare betonar däremot att ett 

accepterande klimat bidrar till en framgångsrik gruppdynamik, som underlättar individualisering.  

Om individualisering sker på det sättet att man kan ha ett klassrumsklimat där det är okej att bidra med 

sin del och att det är okej att vara osäker och att svara fel. I en sådan situation där man får känna sig okej, 

man skapar en sorts acceptans för att vi är på olika nivåer … Då menar man ju kanske individualisering 

på det sättet att man låter alla få fungera på den nivån där de finns och det är okej (L4). 

Denna lärare menar att ett klassrumsklimat som genomsyras av demokratiska värderingar är en 

förutsättning för att möjliggöra en positiv, trygg och accepterande miljö. Denna lärare menar vidare att 

eleverna ska lära sig att man inte ska värderas efter prestationer. 

Där känner alla att värdet är inte hur jag presterar … utan jag är omtyckt för den jag är och är accepterad 

för den jag är. Jag tror att satsar man mycket på att skapa ett sånt klimat så har man väldigt mycket gratis 

när det gäller att låta eleverna utvecklas från sin egen.. sina egna förutsättningar som individualisering 

innebär (L4). 

Lärarna uppfattar sina klasser olika vad gäller huruvida det är möjligt att arbeta för ett accepterande 

klassrumsklimat, där alla tar hänsyn till varandra. Vi kan även urskilja olika synsätt gällande huruvida 

individualisering är förenligt med social interaktion.  

.…[J]ag har alltså 21 individualister i ett klassrum. Det är så mycket krig som pågår så neej för det finns 

inget grupptänk längre […] [J]ag tror att det är bra för varje individ att få jobba utifrån sig själv liksom, ja 

men jag kan inte säga att det kanske är jättebra eftersom att de blir individualister och det blir kanske inte 

direkt det här grupptänket. Man får jobba jättemycket med gruppen då istället (L2). 

Samtidigt som denna lärare anser att det vore gynnsamt för varje elev att få arbeta utifrån sig själv, 

menar hon att detta kan leda till individualism. Individualism verkar uppfattas av läraren som icke 

önskvärt, där gruppkänslan får stå åt sidan.  

Alla grupper ter sig vara olika och det medför i sin tur att lärare har varierande utmaningar, beroende 

på grupp. Det framstår som avgörande att klassrumsklimatet består av en demokratisk anda för att 

varje individ ska få utvecklas till sin fulla potential.  
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5.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis vill vi här klargöra att lärarnas arbetsmetoder och uppfattningar om 

individualisering skiljer sig åt till viss del. De flesta lärare anser att individualisering innebär att läraren 

ska utgå från elevernas kunskaper och behov.  

Samtliga menar att en kartläggning behövs för att få reda på elevernas kunskaper. Dock finns 

skillnader i hur denna kartläggning går till. Vissa av lärarna menar att en kartläggning under resans 

gång tydliggör elevernas kunskapsnivå medan andra lärare menar att det inte är tillräckligt för att få 

kännedom om elevernas förkunskaper. De sistnämnda lärarna menar därför att förtest i ett inledande 

skede av ett nytt arbetsområde är betydelsefullt för att kunna individualisera undervisningen. 

Lärarna delar upp eleverna i olika kunskapsnivåer och grupperar dem efter behov vid tal om 

individualisering. De hög- och lågpresterande anses vara i större behov av individualisering än 

resterande elever.  

De flesta lärare uppfattar individualisering som enskilt arbete och använder matematikboken som 

grund för matematikundervisningen. Resterande lärare använder boken som komplement och påpekar 

att lärande sker i samspel och därför ska individualisering möjliggöras i grupp. För att detta ska vara 

möjligt belyser de vikten av en god demokratisk anda i klassen och att alla elever arbetar inom samma 

arbetsområde i matematiken.  
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6. Diskussion 

Att vi valde individualisering som ämne att studera, är ingenting vi ångrar. Det har varit en spännande 

resa och vi har lärt oss fantastiskt mycket under denna höst. 

Vi har fått förståelse för att det kan vara väldigt svårt att veta när någon uppfattar något. Det kan te sig 

som en uppfattning om vad individualisering innebär, i första läget, för att sedan verka betyda en 

motsatt uppfattning. Ett exempel på ett sådant uttalande från en lärare kan vara: Jag uppfattar att jag 

kommer åt individualiseringen när de arbetar i grupp. Lärarens uppfattning kan i ett första steg verka 

som att individualisering är grupparbete. I en närmre analys kan vi urskilja att läraren anser att 

individualisering innebär att arbeta ensam, med eget material, men att läraren får vetskap om var 

eleven befinner sig kunskapsmässigt då hon lyssnar på elevens resonemang med sina klasskamrater. 

Utifrån resonemanget kan läraren sedan få kännedom om hur den individuella planeringen bör se ut för 

eleven. Individualisering består då i att eleven arbetar enskilt med det individualiserade materialet. I ett 

första skede kan man därmed anta att läraren kopplar samman individualisering och samarbete med 

andra. I en närmre analys framkommer att läraren uppfattar individualisering som enskilt arbete.  

Fenomenet individualisering ter sig uppfattas på olika sätt. Detta har vi uppmärksammat både från 

tidigare forskning samt från våra informanter, vilket fått oss att inse att matematikundervisningen 

utformas olika beroende på vilken uppfattning läraren har om fenomenet.  

Enligt Löwing (2004) innebär individualisering att läraren ska anpassa undervisningens innehåll efter 

elevens behov, förkunskaper och förmåga. Vi inser att dagens lärare har stora utmaningar. För att 

kunna individualisera undervisningen på ett fördelaktigt sätt ter det sig som om det krävs en större 

förståelse av individualiseringens innebörd. Utifrån intervjuerna fick vi uppfattningen om att det finns 

skillnader gällande hur insatta de olika lärarna var, gällande detta. Vi fick ett mer oreflekterat svar av 

vissa lärare. En djupare förståelse kräver reflektion, vilket i sin tur kräver tid. Vi märkte skillnader på 

informanternas uppfattningar gällande fenomenets innebörd och vi tolkar detta som att det till viss del 

handlar om kompetens och erfarenhet. 

Vi har under vår studie kommit fram till att val av arbetsmetod skapar olika konsekvenser för 

elevernas utbildning. Hur man ser på individualisering avgör vilka didaktiska val läraren gör i sin 

pedagogiska planering, vilket i sin tur styr arbetsmetoderna. Vi har tolkat lärarnas beskrivningar av sin 

matematikundervisning och kommit fram till olika slutsatser utifrån dessa. Vissa av slutsatserna 

innebär nya kunskaper och insikter för oss, som vi inte hade som syfte att finna svar på. Vi anser 

däremot att dessa oväntade insikter, om konsekvenser av olika uppfattningar och arbetsmetoder, är 

värdefulla att belysa. Därför har vi valt att diskutera dem, utöver vårt tudelade syfte, i detta kapitel. 
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6.1 Kartläggning 

Informanterna inser vikten av en kartläggning för att få kännedom om elevernas kunskapsnivå. Dock 

har de olika metoder för denna kartläggning. Vi frågar oss om inte förtest är ett sätt för läraren att få 

reda på elevernas förkunskaper - och därmed kunna individualisera undervisningen efter varje elev. 

Matematikbokens diagnoser blir istället ett test under resans gång. Ett sätt för eleverna att ta reda på 

vilken kunskap de innehar och därmed blir varse om sitt nästa steg. Att testa eleverna efterhand är 

dock väsentligt, menar samtliga lärare. Att enbart testa eleverna på detta vis menar vi inte är 

tillräckligt. Inför ett nytt arbetsområde, alternativt då läraren tar emot en ny klass, menar vi att läraren 

behöver få kännedom om elevernas tidigare kunskaper, erfarenheter och förförståelse. För att 

underlätta för en individualisering förklarar Löwing (2004) att läraren i ett första skede behöver 

kartlägga elevens förkunskaper för att kunna anpassa undervisningen efter elevens behov. Vi tolkar 

Löwing (2004) som att det är viktigt att testa elevernas kunskaper innan ett nytt område ska 

introduceras. En konsekvens av att endast testa elevernas kunskaper efterhand, alternativt låta dem 

testa sig själva från bokens diagnoser, ter sig riskabelt då det kan leda till att eleverna får 

kunskapsbrister eller kunskapshål längre fram. Vissa av lärarna menade att det är svårare att göra en 

kartläggning i efterhand för att finna var kunskapen brister hos eleven. 

6.2 Nivågrupperingar 

Som vi beskrivit i vår resultatdel tolkar vi det som att lärarna i vår studie delar upp eleverna i 

nivågrupperingar då de talar om individualisering. Samtliga lärare verkar anse att individualisering 

innebär att utgå från, och tillgodose, elevernas behov. Vi förvånades över att de främst kopplade ihop 

individualisering med de låg- samt de högpresterande eleverna. Det ter sig som om att de elever som 

anses ha störst behov, i första hand, kopplas samman med individualisering. 

6.3 Hastighetsindividualisering 

En slutsats av vår analys är att de intervjuade lärarna arbetar i huvudsak på två skilda sätt, vilket vi 

menar ger uttryck för deras skilda uppfattningar om individualisering.  Flertalet lärares 

matematikundervisning bygger på att eleverna arbetar enskilt i egen takt. Detta tolkar vi som 

hastighetsindividualisering. Resterande lärare fokuserar på lärande i samspel med andra, och ställer sig 

kritiska till enskilt arbete i stor utsträckning. Samtliga lärare delger att det är en stor utmaning att 

individualisera för varje enskild elev. Vi kan urskilja att lärare som uppfattar individualisering som 

enskilt arbete har en något negativ inställning till individualisering. Vi har uppmärksammat samband 

där vi kan urskilja att de lärare som arbetar med hastighetsindividualisering är mestadels ensamma 
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pedagoger i klassrummet. Vi får även intrycket av att dessa lärare visar störst frustration över att 

tillgodose alla elevers behov. De hinner inte med och känner sig otillräckliga i sitt arbete. De upplever 

frustration över att eleverna innehar så olika kunskaper och att det är ett stort spann i klassen. Vi kan se 

samband vad gäller hastighetsindividualisering och växande kunskapsspann. Detta eftersom eleverna 

hamnar inom olika studieområden i matematiken i de klasser där denna form av individualisering 

råder. Pettersson (2011) menar att detta är en vanlig effekt av hastighetsindividualisering. En annan 

konsekvens är att det försvårar gemensamma diskussioner och genomgångar i matematik, menar hon. 

Att lära sig att diskutera, argumentera, och föra ett matematiskt samtal framåt, är kunskapskrav i 

kursplanen i matematik. Vi menar att hastighetsindividualisering som arbetsmetod inte 

överensstämmer med kunskapskraven i matematik eftersom enskilt arbete i egen takt försvårar samspel 

och samtal, eleverna emellan, då de inte arbetar med samma innehåll.  

Hastighetsindividualisering kan medföra, enligt vår slutsats, att de lågpresterande eleverna får 

kunskapsbrister eftersom de missar nödvändig kunskap då de ”inte hänger med”. I synnerhet om 

läraren påbörjar ett nytt arbetsområde innan nämnda elever hunnit tillförskaffa sig tillräcklig kunskap. 

De högpresterande, i sin tur, får kunskapshål som kan vara svåra att upptäcka då de får ”klara sig 

själva”. Om eleverna arbetar på egen hand, i egen takt, snabbt och till synes felfritt, kan vi förstå att det 

uppstår kunskapshål och att det är svårt att upptäcka dem. Vi frågar oss om de högpresterande eleverna 

får tid för reflektion och om de får möjlighet att diskutera sina nya kunskaper med andra, eller om de 

går miste om denna lärandesituation då de mestadels arbetar ensamma.  

Vi drar slutsatsen att lärarnas uppfattningar är att högpresterande elever tycks behöva individualisering 

i form av större utmaningar, men inte är i behov av lärarstöd i lika stor utsträckning som övriga elever. 

Som vi tidigare nämnt konstaterar Löwing (2004) och Pettersson (2011) att elever i behov av särskilda 

utmaningar fått stå åt sidan för elever i behov av särskilt stöd. Pettersson (2011) kritiserar att 

särbegåvade elever inte ägnas tillräcklig uppmärksamhet. Våra informanter tillkännager att nämnda 

elever ofta får stå åt sidan, eftersom lärarna anser att de är självgående.  

Vi ställer oss frågande till vad som menas med ”självgående elever”. Vi har kommit fram till att det 

krävs en strukturerad undervisning, där läraren har inblick i vilka uppgifter eleverna arbetar med samt 

hur de löser dessa uppgifter. Att läraren inte ”tappar taget” om dessa elever. Detta så att inga 

eventuella kunskapshål skapas så att de som anses vara självgående idag, inte kommer att behöva 

särskilt stöd i framtiden.  Pettersson (2011) menar vidare att nämnda elever blir missförstådda då lärare 

generellt sett inte har kännedom om typiska egenskaper och karaktärsdrag hos dessa elever, där en av 

de mest typiska karaktärsdragen är perfektionism. Detta märkte vi då en lärare i vår studie upplevde 

frustration över att nämnda elever blev sittande för länge med en uppgift, de var för noggranna. 
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Läraren menade att eleverna inte hann med tillräckligt många uppgifter under lektionen, för att få 

variationen. Vi ställer oss frågande till om inte variation i arbetet egentligen innebär att eleverna får en 

varierad undervisning, med olika arbetsmetoder samt skiftar mellan procedurräkning och tillämpning i 

matematik. Variationen innebär således inte antal uppgifter – att uppgifterna i sig skulle stå för 

variationen.  

Vi märker att det finns en frustration hos vissa av våra informanter då de uppfattar högpresterande 

elever som svåra att stimulera. De lågpresterande eleverna har ofta behov av stöd och Pettersson 

(2011) menar att de högpresterande eleverna är i behov av utmaningar. Hon förtydligar vikten av en 

mer strukturerad undervisning. Enligt 2§ Grundskoleförordningen (2011:185) är detta av stor vikt:  

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning 

som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i 

övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen (Grundskoleförordningen, 2011:185). 

Grundskoleförordningen förtydligar därmed att samtliga elever ska utvecklas ”så långt som möjligt”, 

att en strukturerad undervisning är nödvändig och att samtliga elever ska ges aktivt lärarstöd.   

Elever som tillhör styrgruppen är ofta majoriteten av eleverna i klassrummet. Det visar sig i vår studie 

att läraren planerar undervisningen och genomgångarna efter denna grupp elever, vilket stämmer 

överens med resultatet i Löwings (2004) studie. Enligt vår studie finns indikationer på att dessa elever 

uppmuntras att hjälpa varandra vid behov. Vid hastighetsindividualisering är det dessa elever som 

gynnas mest då de får störst möjlighet att tillgodogöra sig kunskap, vilket följande utsaga visar: 

 Jag har gjort ett test med handboken som jag har jämfört med vad de gjorde för ett halvår sen, utifrån det 

testet så har jag kunna se att de som var ganska bra i matte, de har blivit bättre, de som låg ungefär på 

mitten – de tycker jag har utvecklats mest. De som verkligen har svårt med matematiken, de har 

utvecklats minst (L3).  

Utifrån utsagan kan utläsas att de elever som tillägnat sig minst kunskap är de lågpresterande och de 

som tillägnat sig mest kunskap är de elever som ingår i styrgruppen. Detta tydliggör att den största 

gruppen elever (styrgruppen) utvecklats mest. Vi drar den slutsatsen att en av anledningarna till detta 

kan vara att de har haft möjlighet att arbeta tillsammans eftersom de varken arbetar snabbt eller väldigt 

långsamt. De har därmed troligtvis befunnit sig inom samma arbetsområde. 

6.4 Samtal i fokus 

Informanterna som inte arbetar efter hastighetsindividualisering belyser vikten av att eleverna håller 

sig inom samma område i matematiken. Detta ter sig vara av stor vikt för dessa lärare eftersom det bl. 

a underlättar samtal, vilket i sin tur leder till att eleverna kan lära av varandra. Eftersom lärande sker i 

samspel, enligt det sociokulturella perspektivet, är det avgörande att eleverna kan samtala med 

varandra. Om eleverna får arbeta i grupp, lär de sig att resonera och argumentera för en åsikt. De får 
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även möjlighet att ta del av varandras sätt att lösa olika uppgifter. Av dessa anledningar är det 

väsentligt att samtliga elever befinner sig inom samma arbetsområde i matematiken, menar dessa 

lärare. Vi är av samma åsikt. Det ter sig som om det är en förutsättning för ett gott samtal, att alla 

pratar om samma saker!  

Vikten av att eleven kan samtala och föra resonemang framkommer även i gällande kursplan i 

matematik, vilket vi menar stärker argumentet för att arbeta inom samma studieområde. Detta är inte 

enbart en fördel för eleverna, det underlättar även arbetet för läraren då det bidrar till att det blir lättare 

att planera undervisningen samt ha gemensamma diskussioner och genomgångar. Vi kan även erinra 

oss om att kunskapsspannet inte blir lika stort i klassen, i jämförelse med de klasser där 

hastighetsindividualisering råder. Vi finner inte frustrationen lika påtaglig hos de lärare som uppfattar 

individualisering som lärande i samspel. 

6.5 Grundläggande värderingar 

Lärarna som uppfattar individualisering som lärande i samspel anser att grunden för en lyckad 

individualisering är att etablera en trygg miljö med demokratiska grundvärderingar i klassen, där alla 

känner sig trygga att komma till tals. Det finns åsikter hos resterande lärare att det inte går att förena 

individualisering med bra gruppdynamik och grundläggande värderingar. Därför menar flera av lärarna 

att man inte alltid kan individualisera. Enligt vad vi förstår, av den forskning vi studerat, innebär 

individualisering att man utgår från elevens förkunskaper och anpassar innehållet därefter. Kan man 

inte göra det samtidigt som man har en demokratisk anda och bra gruppdynamik? Vi har funderat 

länge på vissa informanters uttalanden och kommit fram till att det troligen är så att om man uppfattar 

individualisering som enbart enskilt arbete, och arbetar på det sättet, blir automatiskt den sociala 

kompetensen lidande.  Av den anledningen kan man inte koppla samman individualisering med ett bra 

klassrumsklimat. Detta leder våra tankar till innehållet i vår bakgrund där Haug (1998) menar att en 

likvärdig utbildning innebär att de nationella målen ska stå som grund för planeringen. Målet är att alla 

elever ska nå de mål, numera kunskapskrav och centralt innehåll, som är uppsatta som direktiv i 

läroplanen. Haug (1998) menar vidare att dessa mål skapar prestationer, vilket inte är förenligt med 

skolans demokratiuppdrag där allas lika värde ska stå i fokus. Mäter man prestationer i en obligatorisk 

utbildning, värdesätts man efter sina handlingar och sin kompetens, vilket medför att 

demokratiuppdraget fallerar, menar Haug (1998). Detta kan vara anledningen till varför vissa av 

informanterna uttrycker sig som att individualisering skapar individualister, alternativt att 

individualisering inte är förenligt med social interaktion, lärande i samspel samt med 

demokratiuppdraget. 
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Vi vill här tillägga att innan vi påbörjade våra intervjuer hade vi samma tankar som en del lärare i vår 

studie. Vi funderade då på om individualisering är förenligt med det sociokulturella perspektivet. I 

dagsläget frågar vi oss om det inte är så att det är möjligt att förena social interaktion med en 

individuellt anpassad undervisning. Vår uppfattning är att individualisering innebär att läraren ska 

anpassa undervisningens innehåll efter elevens förkunskaper, intressen och behov. Utbildningen ska 

vara likvärdig, enligt Lgr 11, vilket innebär att alla elever ska arbeta mot samma mål, samt utveckla sin 

fulla potential efter egen förmåga. Samtidigt framhåller läroplanen vikten av att samtala och föra en 

diskussion framåt, vilket innebär att eleverna med fördel kan arbeta och samtala i mindre grupper, 

anser vi. Grupperna behöver därför vara relativt homogena för att samtalen ska kunna fortgå och för att 

alla elever ska kunna delta i gruppernas diskussioner. Förutsättningen för att grupperna ska fungera är 

att det finns en demokratisk anda i klassen, där alla känner sig trygga att komma till tals.  

Det framkommer dock under flertalet av intervjuerna att det inte alltid är genomförbart med 

arbetsgrupper i matematik. Alla klasser är olika och vissa av dem har inte ett fungerande 

klassrumsklimat. Om det inte finns en accepterande anda kan det vara svårt att dela in klassen i mindre 

samtalsgrupper. Detta eftersom det då innebär att enbart vissa elever kan komma att föra samtalet, 

medan andra blir tysta eftersom de inte vågar uttrycka sig. En av lärarna påpekar att eleverna redan 

från förskoleklass behöver lära sig att samtala och resonera. Att det är oerhört viktigt att kunna föra 

diskussioner redan från skolstarten för att få till en bra individualiserad undervisning. 

Det verkar råda en allmän uppfattning, genom historien, att i en individualiserad skola sätts elevens 

förutsättningar och förmågor i fokus. Detta har skapat debatter huruvida detta är fördelaktigt eller inte. 

De som kritiserar denna skolform menar att det resulterar i att demokratiska värderingar får stå åt 

sidan. 

6.6 Matematikboken 

Majoriteten av informanterna använder matematikboken som grund i sin matematikundervisning. Vi 

kan urskilja ett samband att de som uppfattar individualisering som enskilt arbete i egen takt är de som 

använder boken som grund. Matematikboken räcker inte som undervisningsmaterial, menar vissa 

informanter. Dessa lärare använder sig av kompletterande material för att få en bredd i undervisningen. 

Vi ställer oss frågande till varför läroboken används i så stor utsträckning hos flertalet lärare. 

Kommunikationen har fått en mer framträdande plats i matematiken och läroboken ger inte tillräckligt 

utrymme för samtalsuppgifter, vilket resulterar i att det kan uppstå svårigheter med att uppnå 

läroplanens kunskapskrav. En av lärarna påpekar detta, men arbetar trots detta med boken som grund. 

En annan lärare problematiserar lärobokens struktur. Hon menar att spår 2 innehåller mer 

problemlösningar och tillämpande uppgifter men att många elever inte hinner dit, eftersom de inte får 
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tillräckligt bra resultat på diagnostestet. Detta medför att de först behöver gå till spår 1 om de inte 

arbetar tillräckligt snabbt eller av någon anledning inte klarar grunddelen på ett tillfredställande sätt. 

Vi ställer oss frågande till om inte detta innebär att lågpresterande elever får ännu sämre 

förutsättningar, eftersom de inte får möjlighet att arbeta med problemlösning. Denna form av uppgifter 

innefattar vanligtvis vardagsmatematik, vilket möjliggör ökad förståelse för matematikens tillämpning. 

6.7 Differentiering  

Vi tolkar våra informanter som att de flesta menar att undervisningens innehåll ska anpassas efter 

eleven. Detta gäller dock inte alla lärare. Det finns även en inställning som visar på att läraren behöver 

hjälpa eleven att förstå innehållet, att ge eleven stöd att anpassa sig efter innehållet. Löwing (2004) 

kritiserar detta förhållningssätt och menar att det är innehållet som ska anpassas till individen och inte 

tvärtom. Även Ahlberg (2001) hävdar att det inte är meningen att eleven ska anpassa sig. Hon menar 

att elevens egna förmågor står i fokus vid individualiserad undervisning och att ett individorienterat 

perspektiv på lärande skapar kategoriseringar.  Detta innebär att eleven kategoriseras efter sina 

förmågor. Vi kan urskilja detta hos informanter som menar att vissa elever är speciella och behöver 

därför speciella åtgärder.  

Sammanfattningsvis vill vi här klargöra att redan på1950-talet utformades en individualiserad 

undervisningsform som innebar att innehållet anpassades efter eleven, en individuellt anpassad 

fördjupningsnivå. Dessutom har konstaterats, redan med IMU-projektet, att elevernas 

kunskapsutveckling inte gynnas av differentiering. Undervisningens innehåll är däremot avgörande, 

samt val av arbetsmetod. Här ställer vi oss frågande till varför det fortfarande diskuteras huruvida vissa 

elever behöver differentieras från sina klasskamrater, när projektet visade ett så tydligt resultat. Med 

IMU-projektet kom även kritik mot hastighetsindividualisering. De ansågs inte vara en metod som 

gynnar lärande, speciellt inte för de lågpresterande eleverna. Än i dag diskuteras nackdelar med 

differentiering, samt enskilt arbete i egen takt, utifrån den forskning vi tagit del av. Med detta i åtanke 

funderar vi på varför vissa lärare än idag väljer hastighetsindividualisering som undervisningsmetod, 

ett halvt sekel senare. 

6.8 Eftertankar 

Ingen lärare tog upp IUP när de pratade om individualisering. Detta anser vi vara anmärkningsvärt 

eftersom dokumentet i sig innebär en individuell planering, en individuell utvecklingsplan. Endast en 

av lärarna vi intervjuade beskrev vikten av en formativ bedömning, vilket vi härleder till dokumentet. 

Vi är medvetna om att våra relationer till informanterna kan ha påverkat intervjuerna och deras 
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beskrivningar. Endast en av lärarna var för oss båda helt främmande. Vi ställer oss frågande till om 

detta kan ha påverkat dem i den meningen att de varit mer öppna alternativt återhållsamma eftersom de 

kände till någon av oss. Vi vet inte, men det kan ha påverkat resultatet. 

Vi har inte tidigare reflekterat i större utsträckning över den högpresterande gruppen elever. Att de blir 

åsidosatta och ofta missförstådda anser vi vara bekymmersamt. Det är intressant i nuläget att vi 

resonerar som att det är en självklarhet att fokusera lika mycket på denna grupp elever. Detta får oss att 

inse att vi lärt oss en hel del från forskningen samt av våra informanter. 

6.9 Metoddiskussion 

Då vi lärt oss mycket och fått mycket nya insikter i hur lärare arbetar och hur de uppfattar 

individualisering, anser vi att intervjuer var ett bra val av metod. Dock är vi medvetna om att det 

läraren uppger sig göra och det läraren rent praktiskt gör, inte alltid behöver stämma överens. Vi har 

utgått från att det sätt lärarna uppger sig arbeta på, stämmer. Vi kan dock inte veta att deras 

beskrivningar överensstämmer med verkligheten. Vi menar ändå att lärarnas beskrivningar varit så 

pass utförliga att det ter sig som om de bygger på deras erfarenheter och arbetsmetoder. Hade vi istället 

gjort observationer, hade resultatet förmodligen mynnat ut något annorlunda. Eftersom vi var 

intresserade av att ta reda på hur läraren uppfattar individualiseringens innebörd, resonerade vi som så 

att intervjuer var den mest lämpliga metoden. Hade vi istället valt att observera matematiklektioner 

hade vi inte fått höra informanterna, med egna ord, beskriva sin matematikundervisning. Därmed hade 

de inte delat sina tankar med oss. Vi är medvetna om att ett större, respektive mindre, antal lärare 

troligtvis hade resulterat i att vi dragit andra slutsatser och fört andra diskussioner. Resultatet hade 

förmodligen inte heller varit detsamma om vi intervjuat andra lärare. Vår avsikt är inte att generalisera, 

istället önskade vi få en inblick i hur just våra informanter tänker kring sin matematikundervisning och 

individualisering. I efterhand kom vi till insikt om att valet av intervju som metod blev en stor 

utmaning för oss. Vi anser att vi borde ha genomfört intervjuerna i ett ännu tidigare skede denna höst, 

eftersom mer tid än vi kunnat ana gått åt till transkription och analys. 

6.10 Förslag till vidare forskning 

I kunskapskraven för matematik i Lgr 11 betonas vikten av att kunna samtala, argumentera och föra ett 

resonemang framåt i en diskussion i matematik. Vi kan här ana svårigheter för de elever som har svårt 

att uttrycka sig verbalt. De elever som, fram till i dag, ansetts ha fått bra omdömen kan i och med dessa 

nya krav halka bakåt, tappa motivationen och få sämre betyg på grund av detta. Vi frågar oss om 

elever som av någon anledning inte kan eller vågar uttrycka sig verbalt, har annat modersmål än 



 

47 
 

svenska alternativt har språkliga hinder, inte ska få samma möjligheter till samma betyg som tidigare. 

Vi menar att detta kan resultera i att det kan komma att bli fler elever som behöver stöd för att uppnå 

kunskapskraven i matematik. Vi anser att detta ämne vore både intressant och viktigt att studera 

vidare. Vilka konsekvenser får kursplanen i matematik för elever som av någon anledning har svårt att 

uttrycka sig i tal? 
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Bilaga 

Följande riktlinjer fick informanterna ta del av, via mail. 

För att du ska få lite information om vad vi skulle vilja ha ut av intervjun sänder vi dig några 

punkter att fundera på, om du vill. Inga konkreta frågor, som du ser, utan vi är intresserade av 

att få veta hur du resonerar kring följande: 

Vi skulle vilja samtala med dig om: 

- Din matematikundervisning 

- Dina tankar kring individualisering i matematik 

Vi kommer säkerligen att ställa frågor under samtalets gång, beroende på vart samtalet leder. 

Vi är intresserade av att ta reda på vad lärare har för syn på individualisering idag. 

 


