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Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94) är ett av lärarnas uppdrag att individanpassa undervisningen. I publicerade 
utredningar, tidningsartiklar och avhandlingar framgår det att elevers kunskaper inom 
matematiken sviktar. En orsak till detta anses vara att fokus i den individanpassade 
undervisningen i matematik riktar sig främst mot enskilt arbete. Enligt vår erfarenhet av 
den individanpassade matematikundervisningen stämmer detta påstående relativt bra. 
Vi anser att det för lärare i många fall kan vara svårt att tillmötesgå varje elev utifrån 
deras förutsättningar och behov. En brist som kan förklara varför eleverna inte når 
målen i matematik i årskurs nio tror vi kan vara att många lärare inte har tillräckligt 
med kunskap om vad individanpassad undervisning i matematik innebär. Syftet med 
studien var att undersöka lärares uppfattningar av individanpassad undervisning i 
grundskolans tidigare år i ämnet matematik. Genom en kvalitativ metod med intervju 
som teknik, och med utgångspunkt i fenomenografin, var studiens övergripande syfte 
att bidra med kunskap inom området skolmatematik. Idén i detta var att bidra till 
debatten om nödvändigheten att stärka elevers kunskaper i matematik. Syftet med 
studien var även att diskutera implikationer för eleven som kan bli till följd av en 
individanpassad undervisning i matematik, enligt lärarnas utsagor. Resultatet i studien 
visar att det finns fyra kvalitativt åtskilda kategorier av lärares uppfattningar av 
individanpassad undervisning i matematik. Uppfattningarna är individanpassad 
undervisning i matematik som generell princip för undervisning, individanpassad 
undervisning i matematik som utopi individanpassad undervisning i matematik som 
metod och individanpassad undervisning i matematik som kategoralt tänkande. I vår 
studie har det visat sig att genom en individanpassad undervisning i matematik blir 
undervisningen mer demokratisk, eleven får en bättre förutsättning för att lära sig 
grunden i matematik samt att eleven får ett ökat självförtroende inför ämnet.
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According to the Swedish curriculum of 1994 one of the teacher’s assignments is to 
individualize the teaching. In published official reports, newspaper articles and thesis it 
appears that students mathematic knowledge is decreasing. Reasons for this could 
possibly be that focus in the individualized teaching of mathematics turns more towards 
private schoolwork. According to our experience of individualized teaching in 
mathematics this statement agrees relatively well. We think that in some cases teachers 
have a hard time to comply with every student’s conditions and needs. A lack that we 
think can explain why the students don’t reach the goals in the ninth grade, which are 
described in the syllabus of mathematics, is despite the fact that the teachers have an 
assignment to individualize the teaching doesn’t have enough knowledge of the 
conception to do it. The purpose of this essay is to make researches into teacher’s 
different conceptions of individualized teaching of mathematics in the early years of 
school.  Through a qualitative methodology with interview as a technique and with a 
starting point in fenomenografin, was the overarching purpose to contribute with 
knowledge within the field of education in mathematics. The idea was to contribute to 
the debate about the necessity of strengthening the student’s knowledge of 
mathematics. The purpose was also to discuss with implications that could be the 
consequence of the teacher’s interpretations.  The result of the study shows that there 
are four quality distinct categories of teacher’s conceptions of individualized teaching 
in mathematics. The conceptions of individualized teaching in mathematics as a general 
principle of teaching, individualized teaching in mathematics as something that is 
positive yet impracticable, individualized teaching in mathematics as a method and 
individualized teaching of mathematics from different students. This study has shown 
that individualized teaching in mathematic makes the teaching more democratic, the 
student gets a better presumption to learn the basics of mathematics and that the student 
gets an increased self-confidence regarding mathematics.
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1. Bakgrund
Detta kapitel innehåller en inledning som förklarar orsaken till varför vi valt att forska 
kring individanpassad undervisning i matematik. I inledningen presenteras också 
diskussioner kring individanpassad undervisning i matematik i dagens grundskola och 
vilka konsekvenserna av den individanpassade matematikundervisningen anses bli. 
Kapitlet redovisar också studiens syfte samt en litteraturgenomgång och teoretiska 
utgångspunkter för individanpassad undervisning i matematik. 

1.1 Inledning

Intresset för begreppet individanpassad undervisning i matematikundervisningen och 
hur lärare resonerar kring detta begrepp väcktes vid oss första gången under en 
föreläsning våren 2007 med Bengt Drath, lärarutbildare på Högskolan i Skövde. Hans 
sätt att individanpassa sin matematikundervisning i grundskolan med rika tal, det vill 
säga tal som går att lösas på olika nivåer, öppnade våra ögon och fick oss att bli nyfikna 
på hur andra lärare resonerar kring och uppfattar begreppet individanpassad 
undervisning i matematik. Ett flertal artiklar i dagspressen under sommaren och hösten 
har också varit en bidragande faktor till varför vi vill inrikta oss mot detta ämne. 
Artiklarna har handlat om hur matematikkunskapen hos elever har sjunkit drastiskt
under de senaste åren och att andelen sextonåringar som inte är kvalificerade till 
gymnasieskolan är den högsta på tio år. I den ena artikeln (A. L. Wallström, SLA, 15 
augusti, 2007) uttalar sig Skolverkets generaldirektör Per Thullberg om vikten av att 
kommunerna ser till att det finns en individanpassning i undervisningen. Även i 
Lärarnas tidning (B. Andersson, nr 12/2007) tas problemet med sviktande behörighet 
upp och Lärarförbundets ordförande Kerstin Pålsson anser att individualisering i 
undervisningen är viktigt. Begreppet matematikundervisning används synonymt i 
studien med undervisning i matematik samt undervisning i ämnet matematik, 
anledningen till denna variation i ordval är att texten skall bli mer varierad och 
läsvänlig.

Monika Vinterek (2006), filosofie doktor i pedagogiskt arbete, har kritiskt granskat och 
undersökt hur begreppet individualisering används i skolan. Hon menar att flera 
forskare uppmärksammat ett samband mellan en hög grad av individualisering i skolan 
genom eget arbete och ett sämre studieresultat. Under 1990-talet och framåt har 
individuellt arbete fått stå i fokus för undervisningen medan den gemensamma 
genomgången har fått stå tillbaka. Eleverna kan i allt högre utsträckning välja vad de 
vill studera samt när de vill göra detta. De mest framträdande kraven är enligt Vinterek 
(2006), att eleverna själva skall ansvara för sitt lärande och för hur de skall genomföra 
studierna. Trots att skolan vill och är medvetna om att elever lär sig på olika sätt och 
därmed är hjälpta av olika undervisningsstrategier har ändå metoderna och 
tillvägagångssätten för att hjälpa eleverna minskat istället för det motsatta som vore 
önskvärt. Vidare menar hon att det vanligaste sättet idag att individanpassa 
undervisningen tycks fortfarande vara enskilt arbete med text och siffror utan ett 
djupare samtal om ämnesinnehållet, samt hastighetsindividualisering. Individualisering 
i undervisningen kan dock röra sig om så mycket mer än enbart dessa två former. Det 
kan handla om innehåll, nivå, material, metod, arbetstempo. Det kan även innefatta 
studiemiljö och ansvar som ligger på den enskilde eleven (Vinterek, 2006). Stensmo 
(1997) anser att en individualiserad undervisning kan innefatta variation av 
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undervisningens innehåll och former. Variationer av tidsåtgång för att lära sig något, 
variation av studiesätt och variation med tanke på elever med behov av särskilt stöd vid 
svårigheter och handikapp. Vinterek (2006) menar vidare att mycket forskning kring 
individualisering och dess tillämpning i praktiken har gjorts genom åren och ser vi till 
matematik är det just detta ämne som flest försök av individualisering har utformats 
kring, liksom att flest resultat utifrån olika studier också har presenterats. Det är även 
inom detta ämne som vi finner flest publicerade metodböcker där fokus ligger på just 
en individualiserad undervisning. Att alla elever har rätt till en undervisning som är 
anpassad efter deras behov och förutsättningar framgår i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94): 

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 (Skolverket, 2007-12-11, s. 4).

Ett renodlat begrepp som individualisering eller individanpassning återfinns inte i Lpo 
94. I tidigare läroplaner (bl. a. Lgr 69 och Lgr 80) finns dock begreppet med:

Individualisering måste så långt det praktiskt är möjligt få prägla arbetet. Det innebär en 
anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Det innebär också att olika 
elever får olika lång tid att lära sig något. Ett och samma arbetssätt passar inte alla elever. Också 
arbetssättet måste individualiseras inom de ramar som kravet på en allsidig träning ger. Det finns 
inget studiesätt, som är det bästa för alla elever (Skolöverstyrelsen, 1980 s.50).

Återgår vi till dagens läroplan, Lpo 94 förstår vi att begreppet individanpassad 
undervisning därmed skall rymma många olika delar om vi ser till hur en klass 
vanligtvis ser ut. Läraren skall bland annat ha kunskap om barns utveckling, 
kommunikation, pedagogik samt även ha god ämneskunskap inom matematik. 
Matematik är ett av grundskolans kärnämnen och är en viktig del i samhället och vår 
kultur. Skolverket menar att syftet med matematikundervisningen är att eleverna skall 
få ett intresse för ämnet och att kunna kommunicera genom matematikens symboler 
och språk. Eleven skall efter utbildning på grundskolenivå känna en glädje i att kunna 
lösa matematiska problem och förstå innebörden av dem 
(www.skolverket.se/kursplaner). 

Matematikundervisningen skall som alla andra ämnen individanpassas så som Lpo 94 
förordar:  

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet… Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. 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 (Skolverket, 2007-12-11, s. 3 ).

2003 gjorde Skolverket en nationell utvärdering, NU-03, av matematikundervisningen i 
grundskolan. Deras slutsats visade att matematikundervisningen har blivit mer 
individanpassad sedan 1992, men även mer tyst och isolerad liksom även Vinterek 
(2006) har kommit fram till. Utvärderingen visade att lärare idag mer är till hands för 
enskilda projekt som eleverna har än att undervisa i en traditionell mening. Detta har 
resulterat i att undervisningen idag innehåller färre moment av lärarledda genomgångar 
och diskussioner kring matematik (Skolverket, 2005). Som även Vinterek (2006) 
uppmärksammat är enskilt arbete i matematikboken det mest centrala i 
matematikundervisningen idag och läraren får en mer handledande roll. Genom att 
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eleverna får arbeta med enskilt arbete blir matematikundervisningen ett isolerat eget 
arbete. Någon som ifrågasätter detta är Persson (2001) som menar att det finns en risk 
med det som lärare kallar för eget arbete. Han anser att det är en god tanke med att låta 
eleverna arbeta individuellt utifrån sina egna förutsättningar, men att det finns en risk 
att arbetssättet blir mer passivt med långa väntetider när eleverna skall få sitt arbete 
rättat. Det blir ingen dialog mellan elever och elever eller mellan läraren och eleverna 
och därtill inte mycket reflektion vilket är av stor vikt för lärandet.

I utvärderingen från Skolverket (2005) framkommer att de högpresterande eleverna ofta 
får klara sig själva i högre utsträckning än vad de lågpresterande eleverna får. Detta 
resulterar i att dessa elever blir understimulerade eftersom de inte får tillräckligt med 
utmaningar och stöd utifrån deras kunskapsnivå. Hela 31 procent av eleverna anser att 
de inte får uppgifter som ligger på deras kunskapsnivå, utan att de är för lätta. NU-03 
visar även att antalet lågpresterande elever har ökat sedan 2005. I rapporten diskuteras 
det om det läggs ett för stort vuxenansvar på eleverna till följd av individualisering. Det 
finns mycket forskat kring hur elever lär sig matematik genom olika 
undervisningsstrategier. Matematik är det ämne som det har forskats mest om när det 
gäller barns lärande. Även Vinterek (2006) påpekar att det inom detta ämne även har 
gjorts flest försök för en individualiserad undervisning. Trots dessa försök verkar detta 
inte praktiseras i klassrummen av lärarna och Skolverket ställer sig undrande till hur 
detta skall kunna förändras. Skolverket framhäver även vikten av att lärare är medvetna 
om elevernas lärstilar och hur undervisningen kan anpassas till dessa. Läraren skall ha 
kunskap om hur hon kan använda olika arbetssätt med variation och eleverna bör vara 
medvetna om vilken lärstil de har för att lära sig matematik på ett tillfredsställande sätt 
(Skolverket, 2005).

Något som är av värde för elevernas prestationer är deras klassrumsmiljö och av 
rapportens slutsats framgår det att eleverna behöver lugn och ro för att kunna få ett 
optimalt lärande (Skolverket, 2005). Hur resonerar verksamma lärare för hur de på 
bästa sätt kan nå varje individ utifrån dennes förutsättningar och för att bemöta 
läroplanens syftning på individanpassning? Förhoppningen med studien är att ta reda på 
detta. Det behövs en ökad kunskap om hur och på vilka sätt verksamma lärare utifrån 
deras resonemang uppfattar begreppet individanpassad undervisning i matematik. Ser 
man till rapporter om elevernas studieresultat i matematik så inser man att den 
nuvarande matematikundervisningen är i stort behov av förändring. Mycket talar för 
vikten av en individualisering i matematikundervisningen. Vilka olika uppfattningar 
förekommer hos lärare och vilken betydelse får dessa uppfattningar för eleverna? 
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1.2 Syfte

Avsikten med studien är att undersöka lärares uppfattningar av individanpassad 
undervisning i grundskolans tidigare år i ämnet matematik och i anslutning till detta 
diskutera möjliga implikationer för eleverna. Detta görs genom en kvalitativ metod med 
intervju som teknik och med utgångspunkt i fenomenografin. Genom detta syfte finns 
det en tanke om att eventuellt kunna bidra i debatten om nödvändigheten att stärka 
elevers kunskaper i matematik.

Studiens syfte ämnas uppnås genom forskningsfrågan:

 Vilka uppfattningar av individanpassad undervisning i matematik förekommer 
hos lärarna?
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1.3. Litteraturgenomgång

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning och litteratur som anses relevant för 
studien.

1.3.1 Elevers förutsättningar och behov för att lära

Skolan skall i undervisningens upplägg ta hänsyn till elevers olikheter som inrymmer 
förutsättningar och behov. Dessa förutsättningar och behov som en elev har innebär att 
trots att varje elev är olika varandra omfattas de av samma mål att uppnå och mål att 
sträva mot. Att elever har olika förutsättningar och behov bidrar till att de har olika 
förmågor och möjligheter att lära. Ett sätt att närma sig denna diskussion, vilket lärarna 
i denna studie gör, är att tala i termer av starka och svaga elever. I studien används 
dessa begrepp av lärarna själva för att beskriva hur de ser på elevers kunskapsnivå och 
förmåga att lära. Med svaga elever menas de elever som har det svårt i undervisningen 
att nå målen i matematik vilket resulterar i att de eventuellt behöver extra stöd av 
läraren. Starka elever är de elever som klarar av undervisningen och att nå målen i 
matematik utan större problem. När vi för resonemang i studien kring elever används 
begreppen hög- respektive lågpresterande elever, dessa begrepp skall läsas som 
synonymt med begreppen svaga respektive starka elever.

Att skolan skall ta hänsyn till olika förmågor och möjligheter att lära uttrycks på flera 
håll i styrdokumenten. I Lpo 94 går det att läsa följande: ”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” (Skolverket, 2007-12-11, s. 4). Wallby, 
Carlsson och Nyström (2001) menar att eftersom elever är olika innebär det att de har 
olika intressen och ambitionsnivåer och därmed lär sig bäst på olika sätt och i olika 
takt. Eleverna kommer inte bara från olika hemmiljöer utan också från olika kulturer 
och har därmed olika erfarenheter med sig. Hemmiljön och elevens omgivning ser 
också olika ut för varje elev genom att den står för olika grader av stöd. Men oavsett 
vilka förutsättningar en elev har, har den ändå rätt till en likvärdig utbildning 
innefattande gemensamma mål som skall uppnås. De förutsättningar en elev bär med 
sig kan därför tolkas som förmåga, erfarenhet, intresse och bakgrund. Med hänsyn till 
detta innebär det att undervisningens innehåll och utformning inte kan vara lika för alla. 
Säljö (2000) anser att människor är kulturella varelser som tänker och samspelar 
tillsammans med andra människor. Detta medför att uppfattningen kring hur människor 
lär inte enbart kan sträcka sig till hur vi fungerar sett utifrån den intellektuella kapacitet 
vi föds med. Det är också av största vikt att se över hur omgivningen ser ut, vilka krav 
den ställer och vilka resurser som omgivningen erbjuder.  

Sammanfattningsvis pekar litteraturen på att elevers förutsättningar och behov för att 
lära kan variera. Säljö (2000) menar att ”människors intellektuella kapacitet, deras 
förmåga att tänka och lära, inte är begränsade av den mentala och biologiska utrustning 
vi föds med” (sid. 17). Trots att det i skolan och andra utbildningar främst handlar om 
att lärande är starkt förknippat med olika sorters tekniker och metoder för att främja ett 
så bra lärande som möjligt anser Säljö dessutom att frågan om hur vi lär aldrig kan 
reduceras ner till enbart en fråga om just olika tekniker och metoder eftersom det 
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handlar om så mycket mer. I skenet av att människor är kulturella varelser har elevers 
förutsättningar och behov störst betydelse för hur vi lär. 

1.3.2 Idéer bakom individanpassad undervisning

Individualisering anses som ett av skolans viktigaste begrepp och talar om att skolan 
uppmärksammar och anpassar skolgången utifrån elevers olikheter. Ett lika vanligt ord 
för individualisering och kanske mer förekommande, är ordet individanpassning som 
kan förstås betyda att undervisningen anpassas till den enskilda individen (Wallby, 
Carlsson & Nyström, 2001). Säljö (2000) menar att människan anses vara social till sin 
natur i likhet med Dewey (1859-1952) som ansåg att fostran, utbildning och bildning 
var av social natur (Kroksmark, 2003). Dewey är liksom Vygotskij (1896-1934) en stor 
inspiratör till den svenska skolans läroplaner (Kroksmark, 2003). De har båda betytt 
mycket för dagens pedagogik och för den kunskapssyn skolan står för idag. Dewey var 
av den uppfattningen att fostran, utbildning och bildning var av social natur. Han 
menade att det inte gick att skilja lärandeprocesser från samhällets identitet eller dess 
uppgifter. Dewey var därför mycket kritisk till dåtidens traditionella skola som han 
ansåg stod för ett kunskapsförmedlande av enbart gammal fakta. Istället ansåg han att 
kunskap och inlärning skulle vara förenat med livet. Skolans uppgift borde vara att följa 
samhällets förutsättningar och stödja eleverna i denna samhällsprocess. Dewey tyckte 
att det för elevernas fortsatta intresse av inlärning och kunskapsinhämtning var av 
största vikt att eleverna fick erfara att det som skolan innehåller är det som samhället 
även utanför skolan innehåller. Den meningsfulla aktiviteten liksom den sociala miljön 
menade Dewey var viktiga delar för att eleven skulle kunna utveckla de individuella 
förutsättningarna i frihet men under ansvar (Kroksmark, 2003). Tydliga spår av detta 
resonemang återfinns inte bara hos Säljö (2000) utan också i Lpo 94 som i skolans 
värdegrund och uppdrag tydligt trycker på att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet” (Skolverket, 2007-12-11, s.3). Precis som dagens läroplan 
uppmärksammar betydelsen av att utgå från elevens förutsättningar och behov ansåg 
Dewey att det var av nödvändig betydelse för att eleven skulle utvecklas. Han ansåg 
också att kunskap inte kunde överföras på ett passivt tillvägagångssätt till någon annan 
människa. Eleven själv måste ta sig an skolans uppgifter via de förutsättningar eleven 
besitter. Detta resulterar i att lärarens uppgift blir mer av en handledande roll av 
verksamheten och i elevens aktiva arbete mot kunskap. De tankar Dewey däremot hade 
kring mål som av eleven skall uppfyllas, går emot hur dagens läroplansmål är 
formulerade. I dagens läroplaner finns det en rad mål som eleven på lång sikt skall 
uppnå. De är preciserade för det femte och nionde skolåret vilket betyder att eleven 
redan som sexåring skall kunna urskilja de mål som skall nås i femte och nionde klass. 
Dewey däremot ansåg att varje mål en elev har kan inkluderas i varje lektion och varje 
problem en elev ställs inför. Han menade att det var de nära målen och lösningarna på 
de aktuella problemen som var målet för eleven. Om eleven inte kände att målet de 
arbetade emot var nåbart skulle det inte heller gå att motivera eleven för att arbeta mot 
det. I praktiken skulle detta innebära att målen för skolans verksamhet skulle flyttas i 
takt med elevens erövrande av dem. Detta skulle ske i olika steg och i olika takt 
beroende för varje enskild elev (Kroksmark, 2003). Dewey ansåg alltså att elevens 
förutsättningar och behov även skulle innefatta verksamhetens uppsatta mål. Det vill 
säga, inga mål kunde heller vara detsamma för varje elev eftersom alla bar med sig 
olika erfarenheter och förutsättningar. 
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Kroksmark (2003) anser att Dewey är i sina tankar om lärarens stödjande och 
handledande roll påverkad av både Comenius (1592-1670) och Rousseau (1712-1778). 
Comenius tankar om undervisningen som kan ha inspirerat Dewey i hans uppfattning 
om att utgå ifrån elevens förutsättningar skulle kunna vara följande: ”Undervisningens 
innehåll och form skall anpassas efter ”barnens uppfattning”...så att de slipper föreställa 
sig saker som är omöjliga eller tröttsamma eller för svåra för dem” (s. 116). Rousseau 
som även han var en inspiratör till Dewey, tyckte liksom Comenius att läraren skulle ha 
en handledande och stödjande roll i elevens aktiva arbete efter kunskap. 

Vidare redogör Kroksmark (2003) om Vygotskij, som liksom Dewey var inspirerad av 
Comenius och Rousseaus i sina publicerade texter och som även han har haft betydelse 
för dagens skola. Vygotskij menade att den bästa pedagogiken och didaktiken skulle 
utgå med hänsyn till individens utveckling. Liksom Dewey ansåg Vygotskij att lärarens 
roll i undervisningssituationen var av handledande karaktär och därmed var också 
läraren ansvarig för skapandet av förutsättningar för det aktiva och sociala lärandet. Det 
viktigaste var inte att förmedla ett specifikt ämne utan att istället hitta metoder för 
lärandet. Sett ur dagens läroplaner som framhåller betydelsen av att utgå ifrån elevens 
förutsättningar och behov i undervisningen återfinns även Vygotskijs tankar om 
individens utveckling och olika egenskaper för att tillägna sig kunskap menar 
Kroksmark vidare. Som framgår i texten är både Dewey och Vygotskij kritiska till den 
traditionella skolan. Istället för att elevens förutsättningar och bidragande medverkan 
tas tillvara utmärks den traditionella skolan av en envägskommunikation med 
faktakunskaper som fråntagits sitt sammanhang. Utifrån detta förordade Dewey att en 
förändring måste ske i undervisningen vad gäller förhållningssättet gentemot eleverna, 
metoderna och även innehållet i lektionerna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Dewey och Vygotskij tydligt har påverkat 
dagens svenska läroplan i det sättet på vilket begreppet individanpassad undervisning 
tar sin utgångspunkt ifrån. Dewey var tidig med att påpeka vikten av att undervisningen 
utgick från elevers olika förutsättningar och behov då detta var av avgörande betydelse 
för elevens fortsatta utvecklande.

1.3.3 Betydelser av individanpassad undervisning

Stensmo (1997) förklarar innebörden med individanpassad undervisning utifrån 
begreppen innehållsindividualiserad och innehållsanpassad undervisning som ett sätt 
för eleven att själv påverka de arbetsuppgifter som eleven föredrar att arbeta med inom 
ett speciellt område, liksom att eleven har möjlighet att ta sig an uppgifter utifrån de 
förutsättningar han/hon besitter. Med denna förklaring anser Stensmo att 
individualiserat innehåll motsvarar formulering i Lpo 94 om att ”läraren skall utgå från 
den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Stensmo, 
1997, s. 197). Vidare menar han att läroplanens syftning på att undervisningen skall 
utgå ifrån elevens behov, erfarenhet och intressen, kan ses som en motivationsprincip. 
Denna motivationsprincip kan då förstås med Deweys tankar om att kunskap och 
inlärning skulle vara förenat med livet och samhället, i ryggen. Stensmo förklarar denna 
princip med att undervisningen skulle fungera mycket bättre om det för eleverna finns 
ett tydligt samband mellan skolkunskap och livskunskap. Malmer (2002) förklarar 
individanpassad undervisning inom matematiken med att alla elever skall få känna att 
de har möjligheter och att de blir uppmärksammade och accepterade. Något som bara 
kan upplevas om eleverna får arbeta med material som lämpar sig efter den individuella 
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nivå de befinner sig på och efter den takt de har förutsättningar för. Följden av att utgå 
ifrån elevens förutsättningar blir att eleven förhoppningsvis upplever motivation 
(jämför Stensmos (1997) motivationsprincip) och därmed känner lust och glädje och får 
en förståelse för att innehållet är viktigt och meningsfullt för framtiden. Vinterek (2006) 
talar om individanpassad undervisning som så mycket mer än enbart enskilt arbete som 
hon anser att undervisningen ofta handlar om då det talas om individanpassad 
undervisning. Istället bör det handla om innehåll, nivå, material, metod och arbetstempo 
liksom studiemiljön. Detta skall ta sin utgångspunkt i elevers olika sätt att lära.

Sammanfattningsvis kan sägas att individanpassad undervisning oavsett författare tar 
sin utgångspunkt i elevens olika intressen, förutsättningar och behov. Själva begreppet 
individanpassad undervisning som vi också benämner som individualisering inom 
undervisningen förklaras enligt Egidius (1995) med följande: ”individualisering
individualiserad undervisning, individualiserat lärande undervisning som har olika 
form, innehåll, takt och svårighetsgrad för olika elever i en klass eller en kurs;” (sid. 
113, delar av citatet var i originalet fetmarkerade och kursiverade, detta har tagits bort). 
När vi i studien skriver om individanpassad undervisning och individualisering skall de 
båda begreppen tolkas av läsaren med nämnda förklaring eftersom vi inte i läst litteratur 
funnit en särskrivning av dessa begrepp. Det vill säga för oss betyder dessa två begrepp 
att lärare utformar undervisningen efter varje individs förutsättningar och behov. Denna 
utformning kan innehålla olika metoder, innehåll, takt, svårighetsgrad och material. I 
den empiriska delen av studien används begreppet individanpassad undervisning 
genomgående, vilket skall jämställas med betydelsen av individualisering.

1.3.4 Individanpassad matematikundervisning i praktiken

I den individanpassade matematikundervisningen ser läraren till elevers olika 
förutsättningar och behov. Är det möjligt att matematikundervisningen skulle kunna 
utformas så att elevers olika förutsättningar och behov tillgodoses? Malmer (2002) 
menar att då elever är olika i många avseenden är det knappast möjligt att låta alla 
elever följa en och samma lärobok i samma takt. Vissa elever behöver tid på sig och 
kräver därför en långsammare takt och andra har behov av mer krävande och 
stimulerande arbetsuppgifter. Detta medför att undervisningen i matematik behöver 
individualiseras. Malmer anser dock att detta kan medföra problem för lärarna eftersom 
matematik är mycket mer förknippad med läroboken än något annat ämne. Läroboken 
ses som en trygghet för många lärare genom att det förväntas att författaren har de 
kunskaper som ämnet kräver. De har också blivit vana att följa lärobokens gång och det 
innehåll som presenteras i boken. Nackdelen med att läraren i sin undervisning låter 
eleverna arbeta med samma lärobok och i samma takt blir att eleverna blir fokuserade 
på resultatet. Kvantitet istället för kvalitet blir det som räknas. Den viktiga 
lärandeprocessen uppmärksammas inte. Enligt Malmer bör skolan istället i sin 
matematikundervisning hitta nya och lämpligare arbetsformer där även 
lärandeprocessen uppmärksammas och där eleverna får använda sig av logiskt och 
kritiskt tänkande. I en sådan undervisning är det dock nödvändigt att alla elever får 
uppleva att de har möjligheter och blir accepterade utifrån deras olika förutsättningar. 

Liksom Malmer (2002) anser Runesson (2000) att matematikundervisningen har en 
lång tradition bakom sig som har utgått ifrån att en kvantitativ aspekt är vägen till 
matematisk kunskap. I Runessons studie av matematikundervisningen i en 
åldersblandad grupp undersöktes bland annat hur undervisningen skulle kunna utformas 
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för att tillgodose elevers olika förutsättningar och behov.  Runesson menar att skälen 
för införandet av åldersblandad undervisning varierar men oftast framhålls det att just i 
denna organisationsform finns det utrymme och möjligheter att tillvarata elevers 
olikheter och därmed utveckla färdigheter och kunskaper utifrån elevernas villkor. 
Nackdelar som framkom i studien var bland annat att enskilt arbete med läroboken vars 
huvudsakliga innehåll blev en begränsning av elevernas tillgodogörande av kunskap. 
Vid arbete med läroboken går eleverna miste om gemensamma aktiviteter och social 
interaktion som Runesson anser viktig för inlärningen (jmf Säljö, 2000). Runesson 
(2000) anser att det blir viktigt att i matematikundervisningen där eleverna 
huvudsakligen arbetar enskilt med förproducerat och tryckt material, exempelvis 
läroboken, ställa frågan om vissa typer av matematiskt kunnande kommer att få större 
plats än andra. Istället bör eleverna få möta innehållet utifrån olika angreppssätt så att 
elevernas olika sätt att reflektera och tänka möjliggörs. Undervisningens innehåll bör 
utgå ifrån synsättet att elevers olikheter är en möjlighet liksom deras olika sätt att tänka 
och inte från lärobokens innehåll. 

Ser man på elevers olikheter på detta sätt, vidgas individualiseringproblematiken till en mer 
generell princip för undervisning, som innebär att man kan se elevers olikhet som en tillgång 
istället för ett hinder i undervisningen. Olikheten i gruppen kan användas som ett redskap för att 
utveckla elevers tänkande (s. 36).

Runesson påtalar att det är viktigt att läraren reflekterar över undervisningens innehåll 
genom att inte bara framhålla det som eleven skall kunna utan också fundera över på 
vilket sätt eleven lär sig det som skall läras. 

Sammanfattningsvis framhåller litteraturen att den individanpassade 
matematikundervisningen i praktiken inte bör utgå från en och samma lärobok eftersom 
en lärobok blir mycket svår att individualisera utifrån varje elevs förutsättning och 
behov. Själva lärandeprocessen (Malmer, 2002; Runesson, 2000) är av högsta vikt för 
det logiska och kritiska tänkandet vilket blir begränsat av att enbart utgå från läroboken.

1.3.5 Lärande och lärstilar

Hur skall läraren forma sin undervisning så att eleverna får ett så optimalt lärande som 
möjligt? Elever är olika på många sätt. I klassrummen finns det därmed en stor 
spännvidd mellan elevernas förutsättning för att få nya kunskaper och färdigheter. 
Eleverna lär sig också på olika sätt på grund av vilken typ av lärstil som eleven har. 
Boström (1998) skriver att begreppet inlärningsstil hur funnits som begrepp under lång 
tid men att det har skiftat perspektiv från undervisning till lärande. Att arbeta med 
inlärningsstilar innebär att läraren bygger lärandet utifrån elevernas styrkor och 
resultatet blir därmed till en mer positiv inställning till att lära sig. Undervisningen skall 
alltså tas i utgångspunkt från elevens starka sidor för att sedan successivt träna på 
svagheterna. Inlärningsstilen är mycket individuell och är ett resultat enligt Boström 
(1998) av våra biologiska arv i samverkan med inlärda beteenden. I en klass eller familj 
kommer det därmed att finnas många olika inlärningsstilar.

Stensmo (1997) tar upp tre huvudsakliga lärstilar som eleverna lär sig bäst av. Auditiv 
lärstil det vill säga att eleven lär sig bäst genom att lyssna, visuell lärstil tyder på att 
eleven lär sig bäst genom att få läsa och kinestestisk lärstil som kännetecknas av att 
eleven vill vara praktiskt delaktig i undervisningen genom att experimentera och 
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uppleva innehållet. Amerikansk forskning har visat att barn ofta har en kinestetisk 
lärstil medan vuxna lär sig bäst genom det visuella. Eftersom skolan ofta förespråkar att 
eleverna skall sitta vid sina bänkar och arbeta i böcker blir resultatet att deras inlärning 
hämmas eftersom deras inlärningsstil inte stimuleras. Vidare menar Stensmo (1997) att 
en individanpassad undervisning kännetecknas bland annat av att eleven får lära sig 
utifrån sin lärstil. Varje elev bör få möjlighet till att bli medveten om hennes/hans 
optimala lärstil, eftersom detta sedan resulterar i att eleven kan ta ett större ansvar över 
sitt arbete och hur han/hon skall göra för att lära sig. Orlenius (1999) diskuterar hur 
begreppet lärande uppfattas idag:

Uttrycket lärande har under 1990-talet blivit ett så kallat honnörsord i utbildningssammanhang, ett 
positivt ord som ofta används på ett oproblematiskt sätt. Termen lärande har kommit att ersätta 
uttrycket inlärning. Det finns en ideologisk tanke bakom detta, som svarar mot en förändrad 
diskurs avseende individens sätt att tillägna sig kunskap och dennes roll i kunskapsinhämtandet. 
Från att tidigare ha betraktat individen som mottagare av undervisning (som objekt) betonas ofta 
numera individen som kunskapssökare (som subjekt). Kunskap är inget som med automatik 
överförs från en till en annan (s. 95).

Stensmo (1997) uppmärksammar Howard Gardner som är professor i kognition och 
utbildning vars forskning har fått stor uppmärksamhet kring hur barn lär. Gardner har 
en teori om att det finns sju multipla intelligenser vilka kom fram i ljuset av forskning 
kring biologi och kognition. Logisk-matematisk intelligens innebär att eleven är bra på 
att tänka logiskt och att kunna resonera kring fakta. Dessa elever vill gärna tänka 
abstrakt, ha en god struktur kring sig och räknar gärna ut matematiska problem. 
Lingvistisk intelligens kännetecknas av att eleven är bra på språkets uppbyggnad och 
funktion. Dessa elever tycker om att lyssna, skriva och läsa. De är bra på att tala och de 
gillar att leka med ord och argumentera. Musikalisk intelligens hos elever visar sig 
genom att de är mycket musikaliska på det sättet att de kan uppfatta och uppskatta olika 
toner, rytmer och klanger. Spatial intelligens innebär att eleven är visuell och har lätt att 
uppfatta bild, rymd och form. Dessa elever har ett bildminne, de tycker om att vara 
kreativa genom ritning, måleri och skulptur. De är duktiga på att kunna läsa av kartor, 
diagram och tabeller. Kroppslig-kinestetisk intelligens kännetecknas av att eleven är har 
en bra fin- och grovmotorik. De kan kontrollera sin kropp och är ofta duktiga med 
sådant som kräver handens funktion. Dessa elever behöver röra på sig mycket och få 
arbeta med skolmaterial praktiskt för det är då de får sitt optimala lärande.
Interpersonell intelligens hos elever visar sig genom att eleven är en god 
människokännare det vill säga att de kan känna av en annan människas sinnestillstånd, 
behov, temperament och behov. Dessa elever är mycket sociala, har en god 
samarbetsförmåga och kan kommunicera bra med andra.  Intrapersonell intelligens 
innebär att eleven känner sig själv bra. Det visar sig genom att han/hon är medveten om 
sina känslor och sinnestillstånd. Har en god självkännedom vad gäller egna styrkor, 
svagheter och förmågor. Dessa elever är självmotiverade och funderar mycket kring 
vad som är meningen med livet (Stensmo, 1997). Boström och Wallenberg (2001) 
menar att för att en lärare skall kunna nå alla sina elever utifrån deras nivå bör 
undervisningen stimulera alla sju intelligenser. Det är lärarens uppgift att variera 
arbetsmetoderna så att eleverna utvecklar sina starka och svaga sidor. Boström och 
Wallenberg hävdar att eleverna lär sig och utvecklas effektivare om de får arbeta utifrån 
sin lärstil. 

Stensmo (1997) uppmärksammar också de amerikanska professorerna Rita och Ken 
Dunn, som har forskat kring lärstilar med fokusering mot lärstilars relation till 
lärmiljön. Deras forskning har visat att även den miljö som eleverna har omkring sig är 
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av betydelse för deras inlärning. Det finns fem huvudsakliga faktorer som påverkar 
elevernas inlärning. Den fysiskamiljön handlar om att en del elever blir störda under 
lektioner om det förekommer ljud omkring dem som andra kan ignorera. Ljussättningen 
i klassrummet är av vikt då vissa elever vill att belysningen skall vara stark medan 
andra arbetar bättre i ett dunkelt rum. Även temperaturen och den fysiska 
klassrumsmiljön i form av bänkar eller soffor har betydelse. Emotionella faktorer
handlar mycket om hur läraren utformar uppgifter, det finns elever som lär sig bäst av 
att få arbeta med ett material som de har valt själva medan en del behöver få en väl 
strukturerad uppgift av läraren och någon belöning för att de skall bli motiverade för att 
göra uppgiften. Tiden för hur länge eleverna kan arbeta med en uppgift varierar mycket 
då koncentrationen tryter snabbare för en del. De sociala faktorerna handlar om i vilka 
gruppkonstellationer som eleverna lär sig bäst vid. Det finns elever som lär sig bäst när 
de får arbeta ensamma och tvärtom. En del elever behöver att läraren är med och leder 
arbetet och en del behöver få en interaktion med sina kamrater i klassen. Därav skall 
grupperingarna helst vara varierande så att eleven någon gång får ett forum för ett 
optimalt lärande. Fysiska faktorer omfattar om eleven lär sig bäst genom att lyssna, 
tala, se eller praktiskt arbeta med materialet. Även blodsockret har betydelse för de 
fysiska faktorerna då en del elever är mycket känsliga för om blodsockret inte hålls på 
en jämn nivå och blir därmed trötta och okoncentrerade. Eleverna kan därför behöva ha 
tillgång till tilltugg under lektionerna. Läraren bör även tänka på när på dagen hon/han 
väljer att lägga lektioner på, eftersom eleverna är olika alerta under olika tidpunkter på 
dagen. Slutligen berör de psykologiska faktorerna på vilket sätt eleverna utför sina 
uppgifter. En del elever är impulsiva och har bråttom vilket resulterar i att skolarbetet 
upplevs slarvigt. Medan andra elever behöver sitta länge och reflektera över uppgiften 
så att läraren aktivt måste få igång dem (Stensmo, 1997). 

Boström (1998) talar om vikten av att eleverna lär sig vilken lärstil de har eftersom de 
under sin skolgång kommer få ta allt större ansvar för sitt lärande. Eleverna skall kunna 
bedöma vad de lär sig och hur de lär sig det och de måste lära sig att lära. Boström 
menar att det är helt avgörande att varje elev vet hur de lär eftersom att det ligger till 
grund för ett effektivt lärande. Sammanfattningsvis pekar litteraturen på att elevers 
inlärningsstil är av stor betydelse för hur elever lär sig och blir så även en stor del inom 
den individanpassade undervisningen

1.3.6 Läraryrkets komplexitet

I alla undervisningsyrken råder det speciella förutsättningar. För att ett lärande skall ske 
är en förutsättning fungerande relationer. En bidragande orsak till att läraryrket är 
komplext är att mänsklig samvaro inte går att förutse och att samvaron framstår, 
beroende på vem som betraktar den, på olika sätt. Lärarens verksamhet handlar mer om 
att hantera olika dilemman än att lösa problem. Dessutom är undervisningsarbetet 
snabbt och intensivt och sker så nära inpå läraren att det kan bli svårt att få perspektiv 
(Kernell, 2002). Enligt Bergem (2000) är ett av de största förtroendeuppdragen som 
finns är att vara lärare. I detta uppdrag ingår bland annat att ha blivit betrodd med 
ansvaret att ta hand om andras barn. Detta förtroende innebär att läraren får höga krav 
på sig vad gäller den egna insikten i arbetet som utförs, förmågan att leva sig in i andras 
situationer och även ha förståelse för sin egen och elevernas betydelse i samhället och 
för samhällsutvecklingen. I uppdraget ingår också att svara mot de förväntningar som är 
vanligt i utbildningspolitiska dokument som ligger till grund för skolutveckling. I dessa 
framställs ofta den idealiske läraren som stark och profilerad inne i sitt klassrum, en 



12

lärare som vågar stå för sina värderingar och vara en klar förebild för sina elever. 
Bergem hävdar vidare att läraren skall ha förmågan att utforma en läro- och 
uppväxtmiljö som eleverna kan känna trygghet och tillhörighet i. Läraren skall alltså 
inte enbart vara en kulturbärare. Genom detta anses det att läraren skall kompensera 
hemmets brister på omsorg och även vara en förmedlare av ungas värdefrågor. 
Dessutom skall läraren tillfredsställa elevernas nyfikenhet, lust att lära och bidra till att 
deras självförtroende stärks liksom att de även skall utveckla elevernas vilja att arbeta 
för att den sociala gemenskapen skall bli så bra som möjligt. Även föräldrar har 
förväntningar på läraren förutom att ta hand om deras barn. Vissa föräldrar är inte 
övertygade om att lärare alltid är en tillräckligt god kunskapsförmedlare och fostrare då 
de anser att lärares kompetenser inom dessa områden brister. Framförallt funderar 
föräldrar på om lärarna verkligen klarar av förmedla sina insikter, kunskaper och 
livserfarenheter till eleverna, något som anses vara av stor relevans för att eleverna 
skall utveckla sin personlighet och växa som människor.

Hur en lärare agerar i sitt klassrum är enligt Stensmo (1997) präglat av dennes 
pedagogiska grundsyn. En lärare har således några filosofiska frågor att fundera och 
förhålla sig till. Dessa filosofiska frågor anses ligga till grund för olika pedagogiska 
teorier. Dessa frågor är av avgörande betydelse och kan ses som en utgångspunkt för 
lärarens reflektion av den egna pedagogiska gärningen i praktiken. Enligt Stensmo 
finns det fem aspekter som bör ligga till grund för en lärares pedagogiska grundsyn:

 Kunskapssyn kan sägas vara direkt relaterad till hur utbildning och inlärning 
genomförs. Kunskapssynen handlar om uppfattningar som rör kunskapens 
natur, kunskapens ursprung, giltighet och begränsningar. Vad är kunskap? Hur 
tillägnas kunskap? Vad får kunskapen för värde?

 Etiksyn handlar om uppfattningar om livet i sig och skolans värdegrund. 
Etiksynen behandlar de värderingar och normer som skall ta plats i den 
pedagogiska verksamheten. Vad är gott och vad är ont?

 Människosyn behandlar frågor om hur man ser på människan. Hur är eleverna? 
Aktiva och villiga eller passiva och omotiverade? Lärarens sätt att se på 
eleverna resulterar i undervisningens utgångspunkt och hur eleverna bemöts.

 Samhällssyn innefattar frågor om skolans relation till samhället. Skall skolan 
och samhället utveckla varandra eller skall de anpassas till varandra? Är 
samhället bra som det är eller skall man med skolans hjälp utveckla det?

 Pedagogiska situationer för frågor om lärande. Vad är lärande? Handlar det om 
läraren som lär ut utifrån sitt vetande eller eleven som lär in utifrån sina 
intressen och behov? Hur skall detta samspel vara och vem skall vara den 
centrale aktören samt hur skall den pedagogiska verksamheten organiseras för 
att lärandet skall bli optimalt?

En rad olika faktorer påverkar alltså läraryrkets komplexitet. Ett sätt att hantera 
komplexa situationer som uppstår i lärarens vardag är enligt Alexandersson (1999) att 
reflektera. Enligt Stensmo (1997) bör lärare reflektera över frågor som kunskapens 
natur, härkomst, synen på människan osv. Utöver denna reflektion anser Alexandersson 
(1999) att läraren även bör reflektera över sin egen kunskap och kompetens. Genom 
denna fördjupande reflektion kan ny förståelse, nya idéer, nya kunskaper och även nya 
handlingar få möjlighet att växa fram. ”Att i filosofisk bemärkelse reflektera över sin 
undervisning medför ett intresse för att försöka förstå vad olika handlingar har för 
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innebörd och hur dessa handlingar leder till ett lärande för eleven” (Alexandersson, 
1999, s. 26).
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2. Metod
Under detta kapitel redogörs och motiveras för val av metod. Vidare kommer även 
studiens urval, pilotstudie, genomförande, kvalitetskriterier samt forskningsetik att 
presenteras. I det närmsta avsnittet behandlas förhållningssätt kring den kvalitativa och 
kvantitativa metoden, fenomenografi och den kvalitativa intervjumetoden.

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod

Det finns inte bara ett tillvägagångssätt att använda sig av vid utförandet av en empirisk 
studie. Beroende på vad det är i studien som skall undersökas finns det olika metoder 
att tillgå.  Kvalitativ och kvantitativ metod skiljer sig på så sätt åt att den kvalitativa 
metoden handlar om data som är rent subjektiva sinnesintryck medan den kvantitativa 
metoden handlar om data som är objektiv och oberoende av subjektiva upplevelser 
(Starrin & Svensson, 1994). Trost (2001) ger en målande beskrivning vari skillnaderna 
mellan kvalitativ och kvantitativ metod ligger:

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ 
studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster skall man göra en 
kvalitativ studie. Man kan här använda en metafor. Vill jag veta hur många blommor av skilda 
slag som finns på ängen skall jag gå ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka 
sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut skall jag inte räkna utan söka finna 
variation och försöka förstå deras situation (s. 22).

I denna empiriska studie har vi valt att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med 
sju lärare om deras uppfattningar av begreppet individanpassad undervisning i 
matematik. För att kunna svara på studiens syfte som är att undersöka lärares 
uppfattningar av individanpassad undervisning i ämnet matematik kräver forskningen 
en inriktning som går ut på att tolka lärares utsagor. Att identifiera okända eller 
otillfredsställande kända företeelser, innebörder och egenskaper är målsättningen i en 
kvalitativ analys (Starrin, 1994). 

2.2 Den fenomenografiska forskningsansatsen

Det fenomenografiska perspektivet på studien har från början varit ett självklart val då 
det är lärares uppfattningar av ett specifikt fenomen som ämnas studeras. 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som kan härledas tillbaka till den 
inlärningspsykologiska forskningen i Göteborg som skedde i början av 1970–talet. 
1981 introducerades termen fenomenografi av Ference Marton. Vid det tillfället kom 
fenomenografin att omfatta den inriktning där uppfattningar skilda från sitt 
sammanhang studerades. I den fenomenografiska ansatsen utgör begreppet uppfattning 
”vilket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden. 
Begreppet uppfattning används för att beteckna karaktären hos detta meningsskapande 
och innebörden i detta skapande, vilket utgör grunden för människans 
kunskapsbildning” (Alexandersson, 1994, s. 117). Under 1970-talet betonades främst 
inlärning i olika studier med fenomenografisk ansats, men under början av 1980-talet 
riktade sig det fenomenografiska forskningsintresset alltmer mot att studera hur 
människor uppfattar aspekter eller företeelser av omvärlden. Fenomenografin är 
influerad av filosofin och har sina rötter i inlärningspsykologin som nämnts här ovan. 
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Det som bland annat skiljer fenomenografin från den traditionella inlärningspsykologin 
är att fenomenografin betonar människans aktivitet vilken befinner sig i ett 
beroendeförhållande till det kunskapsobjekt som aktiviteten riktar sig mot. Därför 
ställer sig fenomenografin sig kritisk till teorier som exempelvis utgår från generella 
och allmänna principer för tänkande och inlärning liksom teorier som uppfattar språket 
som en objektiv förutsättning för lärandet (jmf Säljö, 2000). I fenomenografin är istället 
tänkandet, kunskapsbildningen, inlärningen och språkutvecklingen i en förändring i 
relationen mellan människan och den omvärld hon är en del av. Fenomenografin utgår 
ifrån att inlärning kännetecknas av den förändring som blir till följd av människans 
relation till världens förändring. Detta sätt att se på relationen mellan människan och 
världen finns även inom fenomenologin och vanligt är att när forskare inom 
fenomenografin diskuterar fenomenografins grundläggande teoretiska utgångspunkter 
utgår de ofta från just fenomenologiska begrepp (Alexandersson, 1994).

Ordet fenomenografi är sammansatt av orden fenomeinon vilket betyder ”det som visar 
sig” (Alexandersson, 1994, s.112) och ordet graphia som betyder beskriva i ord eller 
bild. Tillsammans betyder dessa ord ”beskriver det som visar sig” (Alexandersson, 
1994, s. 112). Studiens mål är att studera lärares olika uppfattningar av individanpassad 
undervisning i ämnet matematik. För att följa syftets intentioner är det viktigt att finna 
en forskningsmetod som överrensstämmer med studiens övergripande ansats och med 
syftet. Då studiens syfte är att undersöka hur lärare uppfattar begreppet individanpassad 
undervisning i ämnet matematik är vi intresserade av människors varierande 
uppfattningar kring själva begreppet vilket innebär att vi beskriver hur begreppet 
uppfattas av lärare – inte hur det egentligen skall uppfattas, hur något verkligen är. En 
fenomenografisk utgångspunkt innebär just att man studerar hur samma sak förstås 
(uppfattas, ses, erfars) på olika sätt. Dessa uppfattningar utmärks i den 
fenomenografiska ansatsen utifrån dess vad- och hur-aspekt. Vad-aspekten avser 
innehållet eller objektet i tanken/uppfattningen medan hur-aspekten avser hur innehållet 
i tanken/uppfattningen riktar sig (Alexandersson, 1994). Alexandersson (1994) 
förklarar att när informanternas utsagor skall analyseras riktas det främsta intresset 
emot hur-aspekten. Det är då som det går att urskilja vad informanterna ”å ena sidan 
talar om och hur de å den andra sidan uppfattar den företeelse eller det objekt som 
behandlas” (s. 119). Variationer i uppfattningen av fenomenet, som är individanpassad 
undervisning i matematik är också beroende av sammanhanget som är en skolkontext. 
Avsikten med studien som också innefattar att få kunskap om vilka didaktiska 
implikationer som är möjliga genom de olika uppfattningarna kommer därför också att 
uppnås. Då det är lärarnas uppfattningar som eftersöks blir följden att deras utsagor 
måste tolkas. Utifrån dessa tolkningar utformas sedan olika kategorier av uppfattningar 
och att framhäva dessa variationer i uppfattningar hör hemma inom fenomenografin. 
Resultatet av studien blir således en kategorisering av lärarnas uppfattningar av 
begreppet individanpassad undervisning i matematik (Alexandersson, 1994). 

Vanligtvis används intervju som ett medel för att kartlägga de olika uppfattningar som 
finns och så även i denna studie. Som intervjuare är det viktigt med ett förhållningssätt 
där man försöker se något som någon annan ser det. Ett förhållningssätt eller en attityd 
som inte beskriver vad som är rätt eller fel, den så kallade andra ordningens perspektiv 
(Alexandersson, 1994). Marton och Booth (2000) förklarar andra ordningens perspektiv 
med att det är ett perspektiv som måste intas av forskaren vid uppställning av ett 
forskningsproblem när han/hon samlar in material och gör en analys av detta. ”Det 
innebär att man intar motpartens plats, försöker se fenomenet och situationen med 
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dennes ögon, och uppleva personens erfarande i dennes ställe” (s. 159). Det är viktigt 
att forskaren i varje del av en fenomenografisk studie medvetet tar ett steg tillbaka ifrån 
sitt eget uppfattande av fenomenet och endast använder detta erfarande för att belysa 
hur andra pratar, hanterar, erfar och förstår fenomenet (Marton & Booth, 2000). För att 
få reda på informanternas olika uppfattningar kring fenomenet individanpassad 
undervisning i matematik valdes en text ut från Lpo 94 (bilaga). Även inledande frågor 
av öppen karaktär, så kallade frågeområden utformades. Dessa övergår vanligtvis till 
mer konkreta och specificerade frågor som hjälper till att hålla studiens syfte i fokus. 
Dessa öppna frågeområden skapar förutsättningar för att respondenternas svar inte skall 
bli begränsade. Liksom Kroksmark (1987) beskriver att fenomenografin tar sitt tillträde 
till människornas uppfattningar genom språket, eller det förtextade talet, anser även 
Säljö (2001) att kommunikationen underlättar forskarens intentioner att få fram de 
intervjuades tankar då människans interaktion är ett resultat av det kognitiva arbete som 
skett. Även detta sammanfaller med studiens syfte och dess fenomenografiska ansats 
eftersom det berör lärares uppfattningar av individanpassad undervisning i matematik. 

2.2.2 Fenomenografin – en kritisk betraktelse

Den fenomenografiska ansatsen kännetecknas enligt Alexandersson (1994) ”av stor 
brokighet ifråga om metodologisk tillämpning och innehåll” (s. 131). Bland annat är en 
kritik mot fenomenografin varför ansatsen inte inriktar sig mot individnivå och intresset 
av individers uppfattningar istället för att enbart ha intresse av kollektiva uppfattningar. 
Vidare menar Alexandersson (1994) att det inom flera fenomenografiska 
undersökningar sällan diskuteras kring eller förs någon förklaring om på vilket sätt 
uppfattningarna tillkommit. Den grundläggande kritiken mot ansatsen handlar då främst 
om att de frågor som fenomenografin formulerar inte blir några kunskapssociologiska 
frågor.  Med detta menas att när en uppfattning tas från sitt sammanhang och får ett 
eget värde blir människan som från början hade denna uppfattning åtskild från den 
komplexa verklighet som hon annars verkar i. En annan kritik som riktat sig till 
fenomenografin är om uppfattningarna som framkommit verkligen ger rätt bild av 
innehållet som framkom vid intervjutillfället. I och med detta är det av stor vikt anser 
Alexandersson (1994) att forskaren tydligt redogör den analys som blir till följd av 
intervjuresultatet men också på vilket sätt forskaren förhåller sig till detta analysarbete. 
Han menar vidare att beroende på hur fenomenografin väljer att behandla denna kritik 
kommer det att påverka dels hur fenomenografin kommer att utvecklas men också hur 
den kommer att uppfattas. Dels kan en utveckling i riktning mot fenomenologin anas 
där relationen dem emellan utvecklas och fördjupas och dels anas en kritik mot 
fenomenografin att den istället för att utvecklas som ansats borde utvecklas som metod.  

2.3 Kvalitativ forskningsintervju

Den empiriska delen av studien har utförts i form av enskilda intervjuer med sju lärare. 
Att intervjua är en kvalitativ teknik, där man med hjälp av enkla frågor kan få både 
intressanta och djupgående svar (Trost, 2005). Starrin och Svensson (1994) menar att 
flexibiliteten är en av fördelarna med en intervjumetod. Om någon av informanterna 
tycks ha missuppfattat frågan kan intervjuaren lätt formulera om sig.

Vid intervjun med informanterna har vi använt oss av en text från Lpo 94 som 
informanterna har fått ta ställning till samt en bild (se bilaga). För att få informanterna 
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att resonera tillfredställande har vi vid behov använt oss av i förväg formulerade 
frågeområden som stöd för utveckling av deras svar och synpunkter under intervjun, 
vilka kan användas i den ordning som anses naturligt, något som Starrin och Svensson 
(1994) tycker är en av fördelarna. Fördelen med intervju som metod är att i fall någon 
av informanterna skulle missuppfatta eller inte förstå en fråga är det lätt att formulera 
om sig. Vid en intervju finns också tillfälle att uppmärksamma icke-verbal 
kommunikation som gester, tonfall, med mera. Denna information kan vara av 
betydelse för hur vi som intervjuare väljer att tolka informanternas svar vilket missas 
vid enkätundersökningar. 

2.4 Urval

Holme och Solvang (1997) hävdar att urvalet av informanter är av stor betydelse i en 
kvalitativ studie. Urvalet måste representera det som skall undersökas för att resultatet 
skall bli trovärdigt. För att få ett trovärdigt material bör informanterna även vara 
intresserade av att delta i studien och kan uttrycka sina åsikter och kunskaper om 
studiens ämne. En informant är en ”Person som ger upplysningar om ngt, meddelare, 
sagesman” (Svenska Akademins ordlista, 1989, s. 235). När det gäller den 
fenomenografiska undersökningen vilken denna studie klassas som handlar det om att 
identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar. Det som skiljer 
den fenomenografiska ansatsen urvalsförfarande mot andra kvalitativa metoder är att 
detta förfarande kan ske utifrån strategiskt övervägande och behöver inte ske utifrån 
principer om att få ett underlag som är representativt. Detta eftersom fenomenografin 
inte gör några anspråk på att undersökningsresultatet skall kunnas generaliseras till den 
population som undersökningspersonerna representerar. Det fenomenografiska 
forskningsintresset riktar sig nämligen inte emot att uppskatta hur många av denna 
population som har en viss uppfattning kring ett fenomen utan istället vill 
fenomenografin identifiera olika kvalitativa uppfattningar som kan representera större 
delen av variationen i uppfattningar i populationen. Även fenomenografin är av den 
uppfattningen att all forskningsorienterad verksamhet måste sträva efter att ett så stort 
informationsvärde som möjligt erhålls i undersökningen. Genom att detta eftersträvas 
blir förståelsen större och kunskapen ökas kring människans relation till omvärlden. 
Genom att kravet på största möjliga informationsvärde är så stort innebär det att 
undersökningspersonerna kan handplockas. Vanligt i fenomenografiska studier är att 
utgå från att informanterna skall ha olika erfarenheter av det som utgör studiens fokus, i 
detta fall individanpassad undervisning i matematik, att de också har olika attityder och 
värderingar liksom att det även skall finnas skillnader i kön och ålder, kommer från 
olika skolor och även har olika erfarenhetsbakgrund och social bakgrund 
(Alexandersson, 1994). Urvalet av informanterna för denna studie gjordes 
slumpmässigt utifrån kriteriet att de skulle var utbildade lärare som är verksamma inom 
grundskolans tidigare år. Informanterna valdes slumpmässigt utifrån av oss bestämda 
grundskolor. Valet att bestämma vilka skolor som lärarna skulle vara verksamma vid 
beror på att vi ville få så många olika uppfattningar av individanpassad undervisning i 
matematik som möjligt och vi hade en uppfattning om att uppfattningar ofta formas av 
den verksamhet man är delaktig i. Alexanderson (1994) skriver att i en 
fenomenografisk studie gäller det att försöka skapa förutsättningar för att få fram 
kvalitativt olika uppfattningar kring ett ämne. Informanterna i studien är verksamma 
vid fyra olika grundskolor i en medelstor stad. Skolorna skiljer sig genom att vara en 
privatskola, en kommunal grundskola, en kommunal friskola samt en kommunal 
grundskola med ett högt elevantal med invandrarbakgrund. Utifrån dessa fyra skolor 
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valdes sju lärare ut slumpmässigt. Valet av att intervjua sju stycken lärare föll på att det 
ansågs vara ett antal som bidrar till att få ett rikt material i förhållande till tidsåtgången 
för studien. Urvalet utföll med att informanterna är kvinnor i åldern mellan 30-årsåldern 
till 60-årsåldern och har olika lång yrkeserfarenhet som lärare. Lärarna presenteras 
följande:  

 Utbildad grundskollärare, nu verksam i årskurs 3
 Utbildad grundskollärare och utbildad lärare inom montessoripedagogik, nu 

verksam i en årskurs 4-6.
 Utbildad grundskollärare, nu verksam i årskurs 4
 Utbildad förskollärare och snart färdig specialpedagog, nu verksam i 

barnskolan.
 Utbildad grundskollärare, nu verksam i årskurs 1.
 Utbildad grundskollärare, nu verksam i årskurs 4
 Utbildad grundskollärare, nu verksam i årskurs 5.

2.5 Intervjuernas genomförande

Då studien har utgångspunkt utifrån en fenomenografisk ansats bearbetas och 
analyseras intervjuerna enligt en fenomenografisk modell. Insamlad data ses inom 
fenomenografin som en helhet vilket bland annat kan innebära att samma person kan ge 
uttryck för olika sätt att förstå något men i bearbetningen tolkas detta som två 
oberoende utsagor. Utifrån intervjuerna kommer vi att karaktärisera lärarnas 
uppfattningar i olika beskrivningskategorier sett utifrån olika teman som eventuellt 
kommer att kunna urskiljas (Alexandersson, 1994).  

2.5.1 Frågeområden

I fenomenografiska undersökningar används ej intervjufrågor eftersom man inte är 
intresserad av något rätt eller fel svar utifrån vårt sätt att se det. Studiens intervju är av 
öppen karaktär där informanten får tala fritt utifrån sina resonemang (Alexandersson, 
1994). Istället utformades frågeområden (se bilaga) efter elva områden som rör 
undervisning. Dessa frågeområden var till hjälp vid intervjuerna, de användes inte i 
ordning utan togs upp när rätt tillfälle presenterade sig. 

2.5.2 Pilotstudien

För att pröva frågeområdena genomfördes en pilotstudie. Syftet med pilotstudien var att 
undersöka om frågeområdena var tillräckliga för att få ut ett så rikt material som 
möjligt. Pilotstudien genomfördes på samma sätt som resterade intervjuer skulle 
genomföras på, därmed spelades pilotstudien in på band och vi båda var närvarande vid 
intervjun. Efter pilotstudien genomfördes inga ändringar då vi ansåg att intervjun var 
tillfredsställande. Intervjun som skedde i pilotstudien har även den använts till studiens 
resultat.
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2.5.3 Datainsamling 

Kontakt togs med lärare och rektorer på fyra skolor vilka fick information om studiens 
ämne och en förfrågan om deltagande gavs. Därefter tog lärare som var intresserade 
kontakt och vi ringde upp dem personligen och bestämde tid och plats för intervjun. 
Vid telefonkontakten blev lärarna informerade om att intervjun skulle handla om 
undervisning i matematik för att användas till ett examensarbete vid Högskolan i 
Skövde. Informanterna blev även informerade om vilka etiska principer som gällde och 
att intervjun skulle bandas vilket ingen av dem hade några invändningar mot. 
Informanterna fick inte mer information om vad studien skulle handla om eller vad vi 
skulle fråga eftersom vi inte ville forma deras svar. Intervjuerna genomfördes under en 
vecka och vid alla tillfällen var vi båda närvarande. Skälet till att vi valde att genomföra 
intervjuerna tillsammans var att vi kände att vi skulle få ett rikare material om vi var två 
som kunde ställa frågor och följdfrågor. Inom fenomenografiska undersökningar 
bandas alltid intervjuerna och transkriberas sedan ner ordagrant och så även i denna 
studie (Alexandersson, 1994). De sju intervjuerna genomfördes på informanternas 
arbetsplats i enskilda rum som valdes av informanterna. Intervjuerna inleddes med 
information om att informantens namn och arbetsplats skulle behandlas konfidentiellt i 
studien och att informanten när hon helst ville fick avbryta intervjun. Vidare gavs 
information om att det inspelade bandet skulle användas för att transkribera 
intervjuerna och att ingen utomstående skulle kunna få ta del av materialet. 
Informanterna fick sedan läsa en text ur läroplanen samt titta på en bild (se bilaga), i 
samband med detta förtydligade vi att informanterna skulle koppla texten och bilden till 
ämnet matematik. Därefter fick informanten tala fritt om sina uppfattningar med stöd av 
frågor från oss. Intervjuerna varade under mellan 25 till 45 minuter. Den första 
intervjun var en pilotintervju och kom att användas i studien på grund av att vi ansåg att 
den svarade mot studiens syfte.

2.5.4 Databearbetning och analys

Inom fenomenografin går datainsamling, databearbetning och analys hand i hand på det 
sätt att analysarbetet börjar redan vid datainsamlingen (Marton & Booth, 2000). Detta 
skall även tas i betänkande vid denna studie. Vid transkriberingen av de sju intervjuerna 
delades intervjuerna upp mellan författarna, detta gjordes på grund av tiden som är 
avsatt för arbetet. Innan transkriberingen genomfördes diskuterades det hur 
transkriberingen skulle gå till så att utskrifterna skulle få liknande form. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant, tecken visades med tre punkter om tystnad uppstod men 
däremot visades det inte om informanten till exempel skrattade. 

Bearbetningen av utskrifterna gjordes i fyra steg som är brukligt inom den 
fenomenografiska ansatsen för att analysera och tolka intervjuerna. Under den första 
fasen som innebär att forskaren bekantar sig med datan och etablerar ett helhetsintryck,
lästes utskrifterna av studien av oss båda för att få ett helhetsintryck. Detta skedde utan 
något samtal mellan författarna. Alexandersson (1994) förklarar att just i denna 
inledande fas är genomläsningen av de utskrivna intervjuerna ofta en aning 
ostrukturerade och att flera genomläsningar av materialet är nödvändigt. I denna första 
analys söks det efter viktiga utsagor som kvalitativt skall kunna avtäcka skillnader i hur 
informanterna behandlar innehållet i det aktuella fenomenet. Under genomläsningen av 
transkriberingarna gjordes därför under tiden markeringar i texten som ansågs vara 
uppseendeväckande. Orsaken till att utskrifterna lästes av oss båda var för sig var att 
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våra tankar om texten inte skulle påverkas av varandra. Därefter samtalade vi om texten 
och vilka olika uppfattningar från informanterna som vi funnit samt vilka likheter och 
skillnader som fanns i uppfattningarna diskuterades. Detta tillvägagångssätt är typiskt 
för fas två som innebär att forskarna försöker uppmärksamma likheter och skillnader i 
utsagorna. Under denna fas uppmärksammas likheter och skillnader på ett mer 
systematiskt och konkret sätt genom att exempelvis intervjuutsagorna kontrasteras mot 
varandra. För att kunna granska materialet ytterligare bearbetades texten en gång till, 
där uttalanden som vi inte ansåg rörde studiens syfte togs bort. Därefter skrevs texten ut 
igen och klipptes ner i cirka 200 utsagor. I analysarbetet skall först helheten identifieras 
innan de enskilda delarna kan beskrivas. Syftet i analysen av utsagorna är att få en 
förståelse för just delens relation till helheten. Detta innebär att allt som framkommer i 
intervjuerna inte kan vara av intresse och det som inte berör fenomenet sorteras därför 
bort. Det är viktigt att uppmärksamma att det inte är uppfattningar av allmän karaktär 
som är av intresse utan enbart de uppfattningar som informanterna har kring själva
fenomenet individanpassad undervisning i ämnet matematik. Av alla utsagor som 
framkommit väljs bara de som riktar sig mot helhetens olika delar och hur dessa delar 
relaterar till varandra. Den tredje fasen i den fenomenografiska studiens analysarbete 
handlar om att uppfattningarna kategoriseras i beskrivningskategorier. Det är viktigt att 
dessa kategorier är intressanta i förhållande till fenomenet som diskuteras. Kategorierna 
skall dessutom skilja sig ifrån varandra på ett distinkt och kvalitativt sätt vilket innebär 
att de inte får överlappa varandra (Alexandersson, 1994).  När informanternas utsagor 
sedan studerades närmare skapades fyra kategorier av uppfattningar: 

 Individanpassad undervisning i matematik som en generell princip för 
undervisning

 Individanpassad undervisning i matematik som utopi
 Individanpassad undervisning i matematik som metod
 Individanpassad undervisning i matematik som kategoralt tänkande 

Kategorierna skall vara så distinkta att en uppfattning inte kan samhöra till mer än en 
kategori. När sedan kategorierna redovisas kompletteras de av en sammanfattning som 
kort beskriver karaktären hos de olika uppfattningarna. Beskrivningskategorierna 
relaterar till varandra på så sätt att de innefattar olika uppfattningar av samma innehåll. 
Detta sker i en helhet och som uttrycker utfallsrummet. ”Detta innebär att den innebörd 
en undersökningsperson gett en bestämd företeelse (uppfattningen) nu återges i en 
abstrakt form (beskrivningskategori), vilken sedan samordnas i en gemensam struktur 
(utfallsrum)” (Alexandersson, 1994, s. 127). I den fjärde och sista fasen studeras alltså 
den underliggande strukturen i kategorisystemet. Utfallsrummet bildar då grunden för 
en mer systematisk analys av uppfattningarnas förhållande till varandra 
(Alexandersson, 1994). I avsnittet Relationer mellan kategorierna presenteras de 
relationer som framkommit ur kategorierna. 

2.6 Trovärdighet

Då studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar av individanpassad 
undervisning i matematik var vi beredda på att de utsagor som skulle framkomma under 
intervjuerna skulle vara av skiftande karaktär. Informanterna är unika människor som 
reflekterar över olika saker och har olika utgångspunkter med hänsyn till tidigare 
kunskaper och livserfarenhet. De svar som framkommit i intervjuerna är därför 
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subjektiva vilket är tanken bakom hela studien då det är lärares uppfattningar av 
individanpassad undervisning i matematik som eftersöks. Det finns dock en rad faktorer 
som kan påverka informanternas svar och som kan bli av betydelse för vad 
informanterna väljer att säga. Exempelvis kan informanterna ha varit med om en 
händelse som påverkar hennes uppfattning eller nyligen ha sett ett TV program som 
påverkat (Bell, 1995). De tolkningar som sedan har gjorts har skett utifrån den 
informationen som funnits tillgänglig, det vill säga transkriberingarna tillsammans med 
de inspelade intervjuerna. För att öka trovärdigheten i resultatet används citat i samband 
med de tolkningar som gjorts av intervjuerna. För att ytterligare öka trovärdigheten har 
citaten satts i sitt sammanhang för att inte omtolkas i önskad riktning. Detta har gjorts 
genom ett ständigt återgående till intervjumaterialet för att se i vilket sammanhang 
något sades eller för att kunna utesluta att en viss utsago kunnat tolkas annorlunda. 
Även om det framkomna resultatet har bearbetats efter bästa intention bör det dock 
uppmärksammas att även vår tolkning är subjektiv vilket bör invägas i 
resultatläsningen. 

Säljö (2000) menar att det tänkande som ligger till grund för informanternas utsagor, 
det vill säga att ingen utsaga utan en bakomliggande tanke normalt kan förekomma, är 
en osynlig process som en utomstående inte kan följa. Det som däremot går att följa är 
vad människor gör och säger men att detta ofta är av olika skäl något annat än vad vi 
tänker. ”Det vi säger är ingen direkt spegel av vad vi tänker, och det vi tänker 
återspeglas inte nödvändigtvis i det vi säger” (s.115). Vid en fråga fås istället svar som 
utgår ifrån den aktuella situationen och utifrån på vilka villkor som uppfattas av 
informanterna som gällande. Informanterna delger då svar som hon finner önskvärt och 
rimligt eller vad hon i hastigheten kommer på. Liksom Bells (1995) påverkbara faktorer 
bör även detta tas i beaktning inför studiens resultat. 

För att återgå till intervjuerna och det resultat som blivit till följd av det bearbetade 
materialet bör det nämnas att varje intervju har utförts av oss tillsammans. Därefter har 
transkriberingen av det inspelade materialet utförts på så sätt att intervjuerna 
slumpmässigt delats upp emellan oss för att därefter skrivas ned. Denna uppdelning har 
gjorts på grund av att tiden som krävs för transkriberingen är mycket lång och 
krävande. Tiden ansågs helt enkelt för kort för att en person skulle utföra all 
transkribering. Trovärdigheten i det utskrivna materialet kan därför upplevas minska då 
vissa utsagor kan uppfattas olika av olika personer. Det som uppfattas som en speciell 
utsaga av en person kan uppfattas som något helt annat av en annan. Vid de ställen som 
det inte gått att höra vad informanten säger har båda vid ett senare tillfälle tillsammans 
försökt att urskilja vad som sagts för att öka trovärdigheten. Har det trots detta inte gått 
att höra vad som sagt har vid utskrifterna just den aktuella utsagan beskrivits som 
ohörbart. Till vår fördel har vi dock det inspelade materialet som vi kunnat återgå till 
vid behov. Därför anser vi inte att en uppdelning av transkriberingen har någon större 
betydelse för studiens resultat. Det bör ändå påpekas för det forskningsetiska skull.

Inte heller den kvalitativa metoden i sin helhet kan sägas vara helt trovärdig och bör 
därför även den uppmärksammas under detta stycke. Eliasson (1994) hävdar ”Ingen 
metod som sådan bär inom sig alla de goda värden som brukar tillskrivas just 
kvalitativa metoder” (s.140). I detta uttalande menar hon att trots att den kvalitativa 
studien bygger på ett antal djupintervjuer till skillnad mot vad den kvantitativa studiens 
uppbyggnad kring det ”stora antalet” handlar om, behöver inte den kvalitativa metoden 
innebära att den utgår ifrån ett empatiskt och solidariskt kunskapssökande med 
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utgångspunkt i de intervjuades upplevelser och erfarenheter. Inte heller betyder det att 
metoden respekterar individen som subjekt, ser till individen i helhet eller förstår 
individen i hennes sociala sammanhang.

2.7 Forskningsetik

I enlighet med de forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning som Vetenskapsrådet (2007-12-11) sammanställt har denna studie gjorts 
utifrån en god etik. Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer skall forskning 
genomföras med största hänsyn till dem som deltar i studien och så har fallet varit i 
denna studie. Det finns huvudkrav för att forskning skall kunna ses som etiskt korrekt. 
Informationskravet behandlar vikten av att informanterna i studien skall ha informeras 
om vad syftet med studien är, detta kan meddelas före, under eller efter studiens 
genomförande. Informanterna har även rätt till att få veta namnen på dem som 
genomför studien och vid vilken institution studien skall behandlas. Informanterna skall 
kunna när de helst vill få avbryta sin medverkan i studien eftersom de medverkar av fri 
vilja. Samtyckekravet berör att forskare måste ha ett samtycke av dem som skall 
medverka i studien (Vetenskapsrådet, 2007-12-11). Informanterna i denna studie blev 
vid förfrågan om deltagande informerade om att intervjumaterialet kommer att 
användas till ett examensarbete om undervisning i matematik på Högskolan i Skövde 
och om önskemål finns kan informanterna få ta del av den färdiga studien. 
Informanterna informerades om att de medverkade av fri vilja och hade därmed rätt att 
när som helst avbryta intervjun. Konfidentialitetkravet innebär att identiteterna på de 
medverkande inte skall kunnas utläsas av någon annan än forskarna själva
(Vetenskapsrådet, 2007-12-11). De medverkade i denna studie utlovades 
konfidentialitet vilket betyder att informanternas namn inte nämns i studien. Vid citat 
från informanterna används en kod i form av en bokstav för att kunna identifiera vem 
som säger vad. För att ytterligare avidentifiera informanterna har inte informanternas 
ålder presenterats exakt, utan de kan vara något äldre eller något yngre än det som 
skrivs. Däremot är det angivet om vad informanterna har för utbildning, i vilken årskurs 
och vad för slags skolor som informanterna är verksamma vid, detta gjordes på grund 
av att det upplevdes relevant för syftet med studien vilket var att få många skilda 
uppfattningar av individanpassad undervisning i matematik (Vetenskapsrådet, 2007-12-
11). Dock avslöjas inte namnet på orten eller skolans namn där informanten bor och 
arbetar. Intervjumaterialet behandlades konfidentiellt och inga obehöriga har haft 
tillgång till detta. De inspelade intervjuerna har bevarats på ett ställe som är oåtkomligt 
för utomstående. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som de medverkande lämnar 
endast används till den forskning som är tänkt. Materialet får inte användas till andra 
syften så som kommersiella eller icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2007-12-
11). Uppgifterna som de medverkade i denna studie lämnat kommer därmed aldrig att 
användas i något annat syfte än det som denna studie har. 
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3. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna. Lärarnas uppfattningar presenteras 
genom kategorier. Detta görs utifrån studiens huvudfråga; Vilka uppfattningar av 
individanpassad undervisning i matematik förekommer hos lärarna? Att först 
presentera resultatet utifrån kategorier är en del i den fenomenografiska ansatsen men 
också likväl i den kvalitativa studien. Starrin (1994) menar:

...den kvalitativa analysen syftar till att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder vars 
ingående element är internt relaterade till varandra samt att delarna endast kan förstås i ljuset av en 
helhet, betyder detta att det av pedagogiska skäl finns anledning att efter det inledande avsnittet 
direkt presentera helheten för att därefter presentera de ingående delarna. Man börjar helt enkelt 
med att presentera typologin, om det är det som utgör helheten, för att därefter gå vidare med att 
presentera typologins ingående delar (s.29).

I denna del presenteras först studien i sin helhet genom att kategorierna presenteras och 
därefter presenteras kategoriernas underliggande struktur, det vill säga utfallsrummet.
Det som i huvudsak rör studiens syfte har analyserats och kategoriserats i fyra
huvudkategorier. Dessa kategorier är belysta med citat från intervjuerna. Det som 
presenteras i de kvalitativt skilda kategorierna är lärarnas uppfattningar av fenomenet. 
När citat förekommer i texten står bokstaven i början inte för ett speciellt namn utan för 
att det skall bli lättöverskådligt att följa vem som har sagt vad genom studiens gång. 
Det vill säga, ett C i en kategori betyder att det är samma person som uttalar sig under 
C även i en annan kategori. En rad med endast tre punkter indikerar att en bit av 
utskriften har redigerats bort och det mest väsentliga har tagits med. 

3.1 Kategorier av uppfattningar

Under följande punkter presenteras fyra kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar 
som skapats utifrån det empiriska materialet. 

3.1.1 Individanpassad undervisning i matematik som en generell 
princip för undervisning

I denna kategori återfinns lärarnas utsagor av den individanpassade undervisningen i 
matematik som kan tyda på uppfattningen att individanpassad undervisning i matematik 
är ett naturligt men medvetet sätt att förhålla sig till varje individ och till 
undervisningen i matematik. Uppfattningen är att det går att bedriva en individanpassad 
undervisning i matematik. Lärarnas resonemang inom kategorin visar på en positiv 
inställning som ser till möjligheter istället för till hinder. Lärarna uttrycker att deras 
förhållningssätt gentemot varje individ och elevgrupp utgår ifrån Lpo 94 där varje elevs 
förutsättningar och behov skall ligga till grund för hur undervisningen skall bedrivas. 
Uppfattningen är att undervisningen i matematik skall börja på den kunskapsnivå 
eleverna befinner sig och att alla har olika förutsättningar att lära från födseln.

D: Ja, det är ju självklart att vi ska börja matematikundervisningen där barnen befinner sig.

A: ..alla har vi ju olika förutsättningar från födseln. Och då har man ju olika förutsättningar att 
tackla dom, alltså det man möter i livet har man olika förutsättningar för att möta.
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B: Det är ju att alla elever har ju inte samma förutsättningar. Och det finns ingen möjlighet att vi 
ska kunna trolla så att de kan få det. Och det gäller ju att försöka möta dem på bästa möjliga sätt,
på olika sätt.

Lärarna uttrycker också att även om man som lärare bedriver en individanpassad 
undervisning är det inte säkert att alla elever trots detta får möjlighet att utvecklas 
utifrån deras egna förutsättningar.

G: Så är det ju faktiskt så att vi har olika förutsättningar i allting och många får inte ha sina olika 
förutsättningar trots att det står det i läroplanen. Så det är ju inte många som får jobba utifrån sina 
egna förutsättningar.

Andra utsagor från lärarna vilka belyser uppfattningen av begreppet individanpassad 
undervisning i matematik och som förhåller sig till deras förhållningssätt visar sig i hur 
de resonerar kring begreppets utgångspunkt, det vill säga att de utgår ifrån varje elevs 
förutsättningar och behov.

E: Det är ju det allra bästa för alla elever självklart. Annars så slipper man utsätta eleverna för 
överkrav för det är väl det man ofta gör idag, många barn utsätts för överkrav och får för svåra 
uppgifter som de inte kan klara medan duktiga elever inte blir stimulerade. ... Så möjligheten om 
man kunde jobba på det här sättet som man egentligen vill det är ju att alla elever skulle utvecklas 
mycket bättre, tror jag och nå mycket längre.

Lärarnas självklara förhållningssätt till individanpassad undervisning i matematik 
genererar också i möjligheter i undervisningssituationer för dels deras egen skull, dels 
för elevernas räkning. Utsagor som detta påstående kan tolkas utifrån är följande 
resonemang av lärarna:

E: Så håller man sig till samma ämnesområde men på olika nivåer och det kan jag känna är en 
fördel för då går det att ha en genomgång om samma område fast varje barn jobbar på sin nivå.

G: Man känner att man får en bra grund. Och för vissa går det fort för att få den grunden, men för 
vissa tar det längre tid för.

Uppfattningen som återfinns under denna kategori berör alltså lärares sätt att bemöta 
och bedriva undervisning i matematik som utgår från varje elevs förutsättningar och 
behov och som ett självklart förhållningssätt. Intentionen att individanpassa för alla 
finns men det blir i praktiken svårt att nå varje enskild individ. En tolkning utifrån det 
empiriska materialet blir att det positiva med denna form av undervisning är att varje 
elev får möjlighet att utvecklas och att lärarna skall anpassa sin undervisning efter varje 
individ då detta finns ålagt i styrdokument. 

3.1.2 Individanpassad undervisning i matematik som utopi

Uppfattningen individanpassad undervisning i matematik som utopi kan förklaras med 
lärarnas utsagor att individanpassad undervisning i matematik upplevs som något 
positivt men att det i praktiken inte är genomförbart. I denna kategori samlas alltså 
utsagor om olika hinder för varför det inte går att bedriva en individanpassad 
undervisning i matematik som lärarna önskar. Uppfattningen att det är svårt att 
individanpassa matematikundervisningen återfinns i studiens intervjuer om än på olika 
nivåer. Lärarna ser alltså mer till de hinder de upplever än till möjligheterna med en 
individanpassad undervisning. Fem olika hinder som berör lärarnas uppfattningar om 
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vilka hinder det finns för en individanpassad undervisning i matematik har identifierats. 
Dessa är läraren, tiden, organisationen, elever och föräldrar.

Läraren
Intervjusvaren visar att ett hinder för att bedriva en individanpassad undervisning i 
matematik är läraren själv. För att en individanpassad undervisning skall kunna 
bedrivas måste det finnas ett intresse av matematik och individanpassning från lärarens 
sida, vilket resulterar i att läraren måste informera sig om nya metoder och läromedel. 

F: Det ligger ju mycket hos sig själv hur man skapar det här tror jag.

D: Och sedan gäller det då att man är nyfiken på nya uppgifter.

Läraren ser sin egen förmedlingsförmåga som ett hinder, både vad gäller hur de 
förklarar på olika sätt så att barnen förstår samt att kunna förmedla innebörden av 
individanpassning för föräldrarna. Ett annat hinder som ofta framkommer i intervjuerna 
är lärarnas upplevelse av brist på ork och egen motivation (upplevs som ett hinder). Det 
är jobbigt och tidskrävande att individanpassa matematikundervisningen. 

E: Om man inte skall jobba ihjäl sig för det är klart att man kan möta varje barn men då skulle 
man gå över sina 45 timmar i veckan utan problem och det orkar man inte i längden, man kan 
säkert individanpassa för en, två, tre elever men skall man göra det för hela gruppen så behöver 
man vara fler.

G: Jag tycker att vi jobbar individanpassat och liksom bryta ner det i ännu mindre bitar vore att 
knäcka sig själv lite grann, jag tror att det blir liksom för mycket.

Ett hinder blir även när läraren inte känner sig tillräckligt trygg för att stå upp för sin 
pedagogik. Läraren måste kunna försvara sin pedagogik gentemot elever, föräldrar, 
kollegor och skolledning. Även om det står i läroplanen att läraren skall individanpassa 
undervisningen så kan vissa metoder ändå ifrågasättas av andra.

G: Det handlar mycket om att våga, släppa de andra och låta dem klara sig själva. Inte alltid vara 
tillgänglig för de utan nu sitter jag här och gör det för dem, ni får faktiskt gå och göra något annat 
så länge.

F: Viktigt att man vågar gå ifrån boken.

A: Och föräldrarna har man ju lite respekt för, tycker jag, de vill man ju gärna vara på god fot 
med. Så ibland får man ta ett steg tillbaka för att kanske komma ett steg fram.

Tiden
Informanterna uppfattar tiden som ett hinder för att individanpassa undervisningen fullt 
ut. Det är brist på tid för att välja material, brist på tid för att hinna hjälpa eleverna 
under lektionerna och brist på tid för att själv reflektera och diskutera 
individanpassning med kollegorna.

F: Det är det svåraste då att man inte hinner och ge dem den hjälpen som de behöver tillräckligt 
mycket, men så är det ju tyvärr så räcker man inte till så mycket som man borde eller skulle, men 
man får göra det bästa av det, det är ju så.

E: Vad är det för hinder som du ser? – Både vad gäller läromedel… framförallt tiden för att sätta 
sig in i olika läromedel och för att välja vad som passa olika individer. Både tiden att välja sen att 
förarbeta lektioner som passar alla på deras nivå, förarbeta läxor som passar alla.
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A: Tid är ju en begränsande faktor. Att man inte har tid för diskussion och reflektion.

Organisationen
En annan uppfattning av hinder som informanterna uppger är att det är för många 
elever per lärare. Det skulle behövas mer resurser än vad det finns idag om en 
matematikundervisning skulle vara individanpassad fullt ut. Till detta tillkommer även 
att den fysiska miljön i skolan är begränsad. Lärarnas uppfattning är att den begränsade 
tillgången till andra lokaler så som grupprum är ett hinder för den individanpassade 
undervisningen. Det saknas också resurser i form av pengar eller personal.

B: Sen ligger det ju en svårighet i, det är ju inte tankarna utan det är ju konsekvenserna av det hela, 
att vi har inte femton olika läroböcker. Och man kan inte alltid skriva sina egna läroböcker. Men 
det gäller ju fortfarande att plocka fram de uppgifter så att de passar varje elev.

E: Är man en vuxen med 20 barn så är det jättesvårt att möta varje barn där man egentligen borde 
göra det. ... Sen så finns det ju många elever som behöver sitta i mindre grupper och behöver mer 
vuxenstöd och det finns helt enkelt inte personal och resurser till det.

Eleverna
För att en individanpassad undervisning i matematik skall kunna genomföras bör 
eleverna vara med på det tankesätt som läraren har. Om inte eleverna förstår varför 
läraren gör på ett visst sätt kommer eleverna att bli ett hinder. I en individanpassad 
undervisning finns det inget utrymme för ett rättvisetänk från elevernas sida som 
betyder att alla har rätt till samma sorts undervisning vilket uppfattas som rättvist. När 
den individanpassade undervisningen i matematik blir exkluderande kan det uppfattas 
som diskriminerade för eleverna.

E: Det är också svårt med individanpassning, barnen tycker att alla skall göra samma sak, det är 
rättvist.

Det finns i intervjumaterialet utsagor om att läraren behöver känna sina elever väl och 
att eleverna måste vara trygga i sin klassrumsmiljö för att det skall fungera. Är inte 
eleverna tillräckligt trygga och inte kan uttrycka sina tankar och behov kommer tanken 
med en individanpassad matematikundervisning att haverera. 

B: Jag upplever det inte som ett hinder som har möjlighet att ha eleverna i många ämnen. För det 
gör ju att jag lär känna dem och skapar ett förtroende till dem. Men jag har aldrig jobbat som 
ämneslärare men jag skulle kunna tänka mig att för de här svaga, blyga eleverna som det tar lång 
tid för att bygga ett förtroende med. ... Givetvis bygger jag ju ett snabbare som har dem i alla 
ämnen varje dag. Än om jag vore inne fem timmar i veckan i matte. Men jag tror att detta kan vara 
ett hinder för vissa elever. De låtsas kunna och frågar inte.

Föräldrarna
Under denna underkategori finns utsagor om att elevernas föräldrar är ett hinder för att 
individanpassa matematikundervisningen. Föräldrar har sin bild utifrån sina 
erfarenheter av hur skolan skall fungera och när de tankesätten krockar med lärarens 
metodik kan hinder uppstå eftersom läraren gärna vill vara föräldrarna till lags.

A: Sen är också något som jag kan se som ett hinder föräldrarna. De är också vår största möjlighet. 
Men de kan också bli ett stort hinder. Om man inte får med sig föräldrarna, om jag som pedagog 
inte får med mig föräldrarna, det här ser jag att ditt barn behöver, och kunna förmedla det på rätt 
sätt, då kan den föräldern bli ett hinder tror jag. För om den inte ser det jag ser så förmedlar ju den 
en annan, eller då förmedlar den något annat till sitt barn. Och då kan jag som pedagog inte räcka 
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till hela vägen fram, kan jag känna. Och det gäller nog både om de är snabba, duktiga eller om de 
har svårigheter.

Sammanfattningsvis kan sägas att uppfattningen är att det finns många hinder för att 
lärarna skall kunna individanpassa undervisningen i matematik så som läroplanen 
förordnar. En del svårigheter ligger hos läraren och inom lärarens sfär medan en del av 
dessa hinder ligger utom lärarens räckhåll i form av politiska beslut och ekonomiska 
resurser.

3.1.3 Individanpassad undervisning i matematik som metod

I denna kategori samlas utsagor som rör den individanpassade undervisningen i 
matematik sett som metod. I intervjuerna har det framkommit utsagor som tyder på att 
den individanpassade undervisningen uppfattas som en metod eller ett arbetssätt utifrån 
benämningar som praktiskt material, läroboken, konversativ matematik samt takt. 

Praktiskt material
Uppfattningen är att individanpassad undervisning inom matematik handlar om att låta 
eleverna få tillgång till praktiskt och konkret material. Genom att använda sig av ögon, 
händer, fötter och sin kropp uttrycker flera av lärarna att eleverna får en annan sorts 
upplevelse av det matematiska material och att det är lättare att individanpassa med ett 
praktiskt material. 

B: Plocka med klossar, plocka med pengar och allt sånt här. Och på det viset skapa strategier för 
dem.

F: När man alltså jobbar laborativt då måste man förklara på ett annat sätt vad det är man gör. 
Alltså plockar du på någonting, för det första måste du sätta namn på vad du gör, om du lägger till, 
då är det inte ett bara ett plus utan du lägger till, du ser vad du gör med ögon och händer och du 
talat liksom sätter ord på det du gör, det tror jag är väldigt utvecklande.

A: Med ett konkret material tror jag att barnen ser en mening med det som de skall lära sig. I en 
bok är det liksom bara, nu har jag den här sidan och då skall jag göra en sida till och en sida till.

Genom informanternas svar visar det sig att de anser att eleverna lär sig bättre när de 
får använda sin kropp och sina ögon vilket tyder på någon sorts visuell och kinestetisk 
förstärkning av teorin som blir till följd av det praktiska materialet. Även lekens 
betydelse för den individanpassade undervisningen och hur lätt det är att individanpassa 
utifrån barnets behov av lek uttrycker flera av lärarna. 

D: En som har svårigheter inom matten kanske tycker om att leka vi kanske kan individanpassa så 
att vi spelar mycket spel istället. ... Spel är ju väldigt användbart i matten. Just det här att räkna 
och få det klart för sig i talraden. Se på en tärning när det är fem eller sex så att man ser det och får 
en bild direkt. Samtidigt som dom tycker ju inte att de räknar när de spelar. Spelar kort gör vi 
ganska mycket.

A: Jag brukar uppmuntra leken och tycker att det är positivt. Och går man igenom mönster kanske 
man kan göra det med lego, t.ex. om det är många legointresserade. Eller med pärlor om det finns 
många pärlintresserade. Och då brukar det visa sig i leken att man utnyttjar det man lärt sig till 
någonting kreativt.

F: Ja, det är jättebra att leka. Praktiska uppgifter, plocka, sortera och leka.
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Läroboken
Lärarna uppfattar läroboken som det främsta sättet att individanpassa sin 
matematikundervisning utifrån. Läroboken uppfattas som ett annat sorts material skild 
från det konkreta och praktiska materialet som presenteras här ovan. Utsagor om att 
lärarna i denna kategori individanpassar sin undervisning därför att de låter eleverna 
använda läroböcker som sträcker sig från olika åldrar och nivåer förekommer frekvent i 
intervjumaterialet. Flera av lärarna säger också att just läroboken är det lättaste sättet att 
individanpassa undervisningen utifrån. Lärarnas uppfattningar om sättet som läroboken 
skall användas på går dock isär utifrån läroboken och undervisningens syfte och graden 
av anpassningsbarhet i boken.

G: Om man bara jobbar traditionellt med matteböckerna, vad man gör, så tror jag att det är det är 
där man känner att man kan anpassa sig. Det är så enkelt som att hoppa över sidor för barn som 
tycker att det är lätt, eller barn som jobbar sakta men som kan det.

Andra funderingar kring bokens möjlighet till individanpassning reflekterar informant 
A, D och C kring:

A: Jag upplever att mycket material, mycket böcker har en kärna, det här skall vi kunna. Sen har 
de mycket runt om. Om man då säger att har man nått upp till målen är man godkänd eller så fast 
det uttrycket får man ju inte använda. Men om man skulle se det så, så är allt runt omkring väl 
godkänt.

C: Sen tycker ju jag att med matte är det ju inte bara det man gör i boken utan matte är så mycket 
mer.

D: Sen tror jag i och för sig att det inte har så stor betydelse vilken mattebok man har för jag tror 
att man lika gärna kan ha undervisning utan bok också.

Men det finns även utsagor om att läroboken i matematik är ålderdomlig och varken 
särskilt utvecklande för eleverna eller för den individanpassade undervisningen i 
matematik.

F: Det är många år sedan man höll dem på samma sida i matteboken utan de får utvecklas... Och 
matteböckerna, man ser ju även uppåt i åren, de är ju ålderdomliga. Det är ju samma uppgifter, 
spalt på spalt på spalt och det är ju dödfött alltså.

Utsagor finns även kring lärobokens vara eller icke vara i den individanpassade 
matematikundervisningen. Lärarna ser eleverna och föräldrar som en ursäkt att 
kvarhålla läroboken i matematikundervisningen.

D: Sen har de ju extra böcker och då ligger de på olika nivåer alla. Därför att de tycker att det är 
roligt att ta upp en extra bok i matte. Men då ger jag dem ju olika böcker. Så det är nästan aldrig 
någon som har samma bok. Huvudboken är samma och den skulle de kunna jobba i självständigt 
egentligen. ... Skulle jag ta bort alla böcker så tror jag att nästan alla föräldrar skulle bli litet 
chockade – kan de verkligen lära sig då?

E: Sen har vi ett tillfälle i veckan som vi jobbar med mattespel, eller problemlösning i grupper och 
det är så roligt, för barnen säger att det inte är riktig matte, när skall vi göra riktig matte? För 
barnen kopplar ju boken, boken det är matte för dem.

Konversativ matematik
Lärarnas tankar om vikten av att prata matematik för att individanpassa sin 
undervisning är klart dominerande i de utförda intervjuerna. Föreställningen om vikten 
av att ha gemensamma genomgångar vilka skulle underlätta undervisningen ansågs 
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vara av betydelse för hur man pratade matematik med sina elever. Att från tidigt 
stadium befästa begrepp och jobba mycket med orden i matematik för att just kunna 
använda sig av gemensamma genomgångar anses minska stressen hos eleverna. Att 
prata matematik anses också öka möjligheten för att uppmärksamma varje individ i 
undervisningen.   

C: Sen tycker ju jag att med matte är det ju inte bara det man gör i boken utan matte är så mycket 
mer. Detta att kunna prata matte, att resonera, kunna hitta vägar. ... Jag tror att det minskar stressen 
hos barnen plus att jag kan ha gemensamma genomgångar. Som gör att vi kan prata matte på ett 
helt annat sätt.

D: Och framförallt prata matte. Det tror jag är det absolut viktigaste vi måste göra, att se olika sätt 
att lösa saker och ting, diskutera vad vi menar med olika lösningar.

Takt
Taktens betydelse som en metod i den individanpassade undervisningen i matematik 
ses av flera lärare som något svårt att själva kunna påverka. Takten ligger så mycket 
hos eleverna själva och är svårt att påverka av läraren.  

A: Det är lite svårt det här med takten. Svårighetsgraden kan man ju anpassa men takten ligger så 
mycket hos eleverna själva.

En utsaga framhåller att takten kan jämföras med vilka elever som kommer att behöva 
hjälp av specialpedagog eftersom det oftast är samma elever som i de flesta tillfällen är 
sist och långsamma. Andra utsagor resonerar att eleverna får syssla med olika saker 
olika länge i sin egen takt men att detta får konsekvenser av att de inte hinner lika långt 
som sina klasskamrater. Någon utsago skiljer sig från övriga då det inte ansågs att den 
individuella takten var värd att uppmärksamma:  

F: Ja, jag tänker inte så mycket på takten. Jag vet ju vilka moment jag går igenom och det hinner 
man ju, men man jobbar med dem intensiv.

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna i studien ser på det konkreta materialet som 
ett optimalt sätt att tillgodose varje elev i undervisningssituationen. Lärarna anser att 
läroboken är det lättaste sättet att individanpassa sin matematikundervisning utifrån och 
att konversativ matematik är mycket viktig. Elevers individuella takt upplevs som det 
svåraste i den individanpassade undervisningen att påverka.  

3.1.4 Individanpassad undervisning i matematik som kategoralt 
tänkande 

Med denna kategori avses lärares uppfattning av individanpassad undervisning i 
matematik som ett tänkande i kategorier. Det vill säga, elever placeras i olika kategorier 
som utgångspunkt för individanpassningen. Undervisningen riktas mot en av dessa 
kategorier vilket kan ses som att de andra kategorierna direkt eller indirekt exkluderas i 
undervisningen. I kategorin samlas utsagor som rör den individanpassade 
undervisningen sett utifrån olika elever.  Med detta menas alltså att läraren utformar 
undervisningen utifrån hur de uppfattar och ser eleven utifrån benämningar som ”svag”, 
”stark” eller ett mellanting. Lärarna tar alltså inte hänsyn till elevers förutsättningar och 
behov utan ser på elever som högpresterande respektive lågpresterande. Innehållet i 
informanternas svar tyder på att de ser individanpassad undervisning i matematik som 
ett tankesätt när det gäller att nivågruppera, stimulera och utmana eleverna efter 
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lärarnas uppfattningar av eleven. Det vill säga, alla elever i en grupp får inte 
individanpassad undervisning, utan lärarna prioriterar antingen de högpresterande, 
lågpresterande eller eleverna däremellan. Orsakerna till de olika prioriteringarna 
varierar men oftast handlar det om att lärarna anser att en av dessa elevtyper är lättast 
att individualisera matematikundervisningen för. Prioriteras de svaga görs detta med 
förklaringen att alla elever måste nå målen därför är det viktigast att individanpassa 
matematikundervisningen just för dessa. Prioriteras istället de högpresterande eleverna 
görs detta därför att lärarna anser att dessa elever behöver ständig utmaning för att inte 
tröttna och spåra ur. De elever som befinner sig emellan låg- och högpresterande elever 
och som nämns som den grå massan, anses vara svårast att individanpassa för. 
Intervjuerna visar att det finns utsagor om att eleverna befinner sig på olika nivåer och 
en individanpassad matematikundervisning medför att det är lättare för läraren att 
utforma undervisningen utifrån vissa elever, ”starka” eller ”svaga”.

B: I och med att det blir individanpassat så har du möjlighet att kanske hjälpa de här med 
svårigheter. Så att de kan förstå och utvecklas vidare. Om du lägger det på en för hög nivå då 
begriper man ingenting. Man kan kanske göra rent numeriska räkningar med hjälp av fingrar eller 
vad du nu använder för hjälpmedel. Men du kommer aldrig få någon förståelse. Så att möjligheten 
det är liksom det positiva att nå målen

D: Individanpassat är väl att jag skall utforma undervisningen så att jag tillgodoser varje barn så 
att de ligger på den nivån där de är. Även då för den duktige skall jag göra det. Det är ju inte bara 
för de svaga.

Den stora frågan inom kategorin som det råder olika föreställningar om är hos vilka 
elever som den mesta resursen skall/bör läggas och vilka implikationer som detta 
medför. 

E: Ofta tycker jag så lägger man ju också krutet på dem som har det lite svårt som behöver extra 
stöd och det är det man fokuserar men de som behöver extra utmaning hamnar ofta i kläm kan jag 
känna nu. ... Egentligen är det inte svårare på något sätt men måste man prioritera så blir det ju 
ofta att man individanpassar för de som har det svårare för att man har ju pressen att i årskurs fem 
skall man ha uppnått de målen och alla elever skall uppnå målen och om man redan har att den här 
eleven fixar det men den här eleven fixar det inte, var skall jag lägga kraften, för då blir det ju där 
för det är ju vårt uppdrag, samtidigt som den här skulle behöva det lilla extra

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna anser att individanpassad 
matematikundervisning medför att undervisningen blir mer anpassad utifrån elevernas 
kunskapsnivå och arbetstakt. Lärarna menar även att det i många fall blir en 
prioriteringsfråga om vilka elever som läraren skall fokusera anpassningen mest på.

3.2 Relationer mellan kategorierna

Här presenteras kategoriernas underliggande struktur, det vill säga utfallsrummet, vilket 
utgör grunden för hur uppfattningarna som framkommit i kategorierna egentligen 
förhåller sig till varandra. De kategorier som har framkommit i resultatet visar på att 
studiens fenomen, det vill säga, hur lärare uppfattar individanpassad undervisning i 
ämnet matematik, kan förstås på olika sätt. Uppfattningarna har utfallit i följande fyra 
kategorier:

- Individanpassad undervisning i matematik som en generell princip för 
undervisning (kategori 1).

- Individanpassad undervisning i matematik som utopi (kategori 2).
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- Individanpassad undervisning i matematik som metod (kategori 3).
- Individanpassad undervisning i matematik som kategoralt tänkande (kategori 4).

Som sig bör i en fenomenografisk studie är kategorierna kvalitativt åtskilda och därför 
kan en uppfattning endast härledas till en kategori, det vill säga kategorierna överlappar 
ej varandra. I denna studies resultat kan kategorierna inte ses som jämbördiga. Med 
detta menas att vissa kategorier värderas högre än andra efter bland annat läroplanens 
intentioner på hur individanpassad undervisning i matematik bör se ut. Alexandersson 
(1994) beskriver hur den fenomenografiska studiens utfallsrum kan analyseras på två 
olika sätt varav det som är aktuellt för denna studie förklaras enligt följande: ”Skall 
uppfattningarna rangordnas måste detta ske i relation till ett yttre kriterium, t ex i 
relation till ett bestämt utbildningsmål eller med hänsyn till aktuell forskning” (s. 127). 
Det yttre kriterium som denna studies resultat relateras till blir alltså Lpo 94:s  syftning 
på att alla elever har rätt till en undervisning som är anpassad efter deras behov och 
förutsättningar. Den kategori som efter detta yttre kriterium värderas högst blir därmed 
kategori 1, det vill säga; individanpassad undervisning i matematik som en generell 
princip för undervisning. Den kategori som upplevs som raka motsatsen till kategori 1 
blir kategori 2; individanpassad undervisning i matematik som utopi. Orsaken till att de 
utgör varandras motsatser är att i den första kategorin uppfattar lärarna individanpassad 
undervisning i matematik som en självklarhet där inga hinder står i vägen för att 
individualisera jämfört med kategori 2 där lärarnas uppfattningar är att individanpassad 
undervisning i matematik är en utopi, något positivt men de använder sig inte av det 
eftersom de anser att för många hinder står i deras väg. Kategori 3 och 4, 
individanpassad undervisning i matematik som metod samt individanpassad 
undervisning i matematik som kategoralt tänkande kan ses som jämbördiga i värde. Där 
kan varken den ena eller den andra kategorin värderas högst utifrån det yttre kriteriet. 
Vi anser dock att båda dessa kategorier värderas högre än kategori 2 som får den lägsta 
värderingen. 

Det är även viktigt att påpeka att de framkomna kategorierna inte står i 
beroendeställning till varandra. Den relation som framkommit ur kategorierna i 
resultatet och som är av betydelse för hur lärarna uppfattar individanpassad 
undervisning är deras bakomliggande pedagogiska grundsyn. Inom den pedagogiska 
grundsynen ryms områden som kunskapssyn, etiksyn, människosyn, samhällssyn, 
synen på den pedagogiska situationen och erfarenhet.  Den pedagogiska grundsynen 
med dess olika områden löper som en röd tråd genom informanternas skilda 
uppfattningar av fenomenet. Den analys som kan göras utifrån detta är att när den 
pedagogiska grundsynen är särskilt färgat av ett visst område så blir följden att läraren 
får en viss uppfattning av fenomenet. 
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4. Diskussion
I kapitlet som är indelat i tre delar, diskuteras först konsekvenser och eventuella 
begränsningar som kan bli till följd av metodvalet. Vidare diskuteras studiens resultat i 
relation till studiens syfte och litteratur. Slutligen presenteras förslag till vidare 
forskning i ämnet.

4.1 Metoddiskussion

Ambitionen med studien var att undersöka lärares uppfattningar av individanpassad 
undervisning i grundskolans tidigare år i ämnet matematik. Genom en kvalitativ metod 
med intervju som teknik, och med utgångspunkt i fenomenografin, har studien som 
övergripande syfte att bidra med kunskap inom området skolmatematik. Idén i detta är 
att bidra till debatten om nödvändigheten att stärka elevers kunskaper i matematik. Då 
det i studien eftersträvades att finna skilda kategorier av uppfattningar ansågs därför 
den fenomenografiska ansatsen som mest lämpad för studien. En gemensam nämnare 
för den fenomenografiska ansatsen är att datainsamlandet vanligtvis sker genom 
intervjuer och att dessa intervjuer bandas för att sedan transkriberas (Alexandersson, 
1994). Därför användes intervjun som insamlingsmetod. Denna studie var 
tidsbegränsad vilket medförde att beslutet om hur många intervjuer som skulle 
genomföras av naturliga skäl begränsats. I studien genomfördes sju lärarintervjuer, 
vilket ansågs vara ett rimligt antal i relation till studiens tidsplan. Intervjuerna varierade 
i tid mellan ca 25 till 45 minuter. En brist som skulle kunna utläsas ur intervjuernas 
tidsåtgång skulle kunna vara, sett ur ett fenomenografiskt perspektiv, att intervjuerna 
inte var tillräckligt djupa och materiellt sett tillräckligt uttömmande. Inom 
fenomenografin anses djupintervjuer vara eftersträvansvärt eftersom datan behöver vara 
tillräckligt rik för att kunna fånga de uppfattningar som förekommer (Alexandersson, 
1994). Vi anser att det material som framkommit ur intervjuerna är tillräckligt rikt 
utifrån studiens syfte, men inte tillräckligt representativt för att omfatta hela Sveriges 
lärarkårs uppfattningar av individanpassad undervisning i matematik. Det är viktigt att
ha i åtanke att informanterna kan ha angivit svar som ej är riktat mot själva innehållet 
utan blir påverkad av den situation informanten befinner sig i.  Är intervjuaren 
tillräcklig erfaren ökar förutsättningarna för att kunna genomföra intervjun så att 
informanten ger en sådan riktig bild av sin uppfattning som möjligt utan konstruktioner. 
En brist med denna studie är författarnas otillräcklighet vad gäller intervjuteknik och 
genomförande. Om någon annan person med större erfarenhet av att genomföra 
intervjuer gjort dessa skulle resultatet ha kunnat se annorlunda ut. Vid intervjuernas 
genomförande var båda författarna närvarande. Skälet till detta var att vi skulle kunna 
hjälpas åt med att ställa frågor och följdfrågor och för att varje intervju skulle få en 
liknande utformning. Tid kunde ha sparats om intervjuerna hade delats upp emellan 
oss, men det ansågs att resultatet skulle bli mer trovärdigt om det var två som 
intervjuade. Vid intervjuerna användes en diktafon som skulle kunna hämma 
informanterna, vi upplevde dock inga sådana känslor vid någon intervju. Intervjuarna är 
de som mest påverkar informanten vid intervjutillfället genom på vilket sätt de 
presenterar sig och hur informanterna upplever intervjuarna (Alexandersson, 1994). En 
ytterligare brist skulle kunna bli att informanternas svar påverkas utifrån den syn de 
fick av författarna. Upplevs författarna som nyfikna på deras uppfattningar eller som 
kontrollerande? Vid transkriberingen av intervjuerna fann vi tillfällen där det skulle ha 
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passat för fler följdfrågor och detta är ett exempel på författarnas bristande erfarenhet 
att genomföra intervjuer. Detta kan ha haft betydelse för vilka uppfattningar lärarna har 
av individanpassad undervisning av matematik som framkom utifrån resultatet. 

Urvalet för studien skedde som det finns redovisat för i metodkapitlet, dels 
slumpmässigt men även till viss del styrt. Sett utifrån studiens syfte och metod skulle 
intervjuerna lika väl ha kunnat genomföras på andra skolor i andra kommuner så längre 
urvalskriterierna varit uppfyllda. Litteraturen som redovisas i studien är litteratur som 
författarna har ansett stått i relation till syftet. Litteraturen skall ses som en bakgrund till 
varför lärare uppfattar individanpassad undervisning på ett visst sätt. Litteraturen består 
av böcker, avhandlingar, utredningar och tidningsartiklar. Vi fann att det var svårt att 
finna avhandlingar som rör ämnet och även till viss del lämplig litteratur i form av 
böcker. Något som kan vara av betydelse för litteraturens del i diskussionen. 

Studiens samtliga delar har genomförts, bearbetats och analyserats tillsammans av 
författarna med undantag för transkriberingarna av intervjuerna. Detta har varit 
tidskrävande men enligt vår uppfattning är detta en styrka för studien och arbetet som
helhet. Avslutningsvis skall nämnas att en rad olika fenomenografiska uppsatser och 
avhandlingar har studerats för att få kunskap om den fenomenografiska ansatsen som 
metod. De arbeten som studerats skulle eventuellt av någon med större kunskap och 
erfarenhet av fenomenografin, upptäcka brister som kunnat förekomma. På grund av att 
författarna anser sig inte ha tillräckligt med kompetens inom fenomenografin som 
forskningsansats har det varit svårt att identifiera eventuella brister i andra studier för 
att sedan undvika liknande i denna uppsats. 

4.2 Resultatdiskussion

Under denna rubrik förs diskussion om de uppfattningar som lärare har av 
individanpassad undervisning i matematik samt de implikationer för eleverna som kan 
bli följden av en individanpassad undervisning i matematik, enligt lärarna. 

4.2.1 Lärares uppfattningar av individanpassad undervisning i 
matematik

Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar det finns av individanpassad 
undervisning i matematik hos lärare. Det huvudsakliga resultatet av studiens 
undersökning visar att det finns fyra kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar. 
Dessa kategorier visar att lärarna i studien uppfattar individanpassad undervisning i 
matematik som en generell princip för undervisning, den individanpassade 
undervisningen i matematik uppfattas som utopi, individanpassad undervisning i 
matematik uppfattas som metod och individanpassad undervisning i matematik 
uppfattas som kategoralt tänkande. Enligt Stensmo (1997) är en lärares förhållningssätt
präglat av dennes pedagogiska grundsyn. Den relation som framkommit ur kategorierna 
i resultatet och som är av betydelse för hur lärarna uppfattar individanpassad 
undervisning i matematik har vi funnit är deras bakomliggande pedagogiska grundsyn. 
Den pedagogiska grundsynen med dess olika områden vilka är kunskapssyn, etiksyn, 
människosyn, samhällssyn och synen på den pedagogiska situationen, anser vi löper 
som en röd tråd genom informanternas olika uppfattningar av fenomenet. Den analys 
som kan göras utifrån detta är att när den pedagogiska grundsynen är särskilt färgat av 
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något av dessa områden får läraren en viss uppfattning av fenomenet. Om en lärare till 
exempel i sin undervisning är färgad av sin människosyn anser vi att detta speglar 
lärarens uppfattning av individanpassad undervisning i matematik.  Vi anser liksom 
Stensmo (1997) och Alexandersson (1999) att det är av stor vikt att en lärare funderar 
över sin pedagogiska grundsyn. Genom att läraren reflekterar över detta leder det i 
förlängningen till att den egna undervisningen ifrågasätts på så sätt att de handlingar 
som utförs får en innebörd och kan kopplas till elevens lärarande, vilket kan resultera i 
en ökad individualisering och förändring i takt med och beroende på 
samhällsutvecklingen, liksom att ny förståelse, nya idéer och nya kunskaper får 
möjlighet att växa fram.

Individanpassad undervisning i matematik som en generell princip
En av uppfattningarna som framkom i resultatet var att individanpassad undervisning i 
matematik ses som en generell princip för undervisningen. Uppfattningen är att det går 
att bedriva en individanpassad undervisning i matematik. Lärarnas resonemang inom 
kategorin visar på en positiv inställning som ser till möjligheter istället för till hinder. 
Denna uppfattning kan tyda på att läraren har ett naturligt men medvetet sätt att förhålla 
sig till varje individ och till undervisningen i matematik. Utgångspunkten i detta 
resonemang tyder på att undervisningen skall bedrivas utifrån varje elevs 
förutsättningar och behov precis som läroplanen förordar. ”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” (Skolverket, 2007-12-11, s. 4). Av detta kan 
vi utläsa att denna uppfattning till största del är färgad av lärares människosyn. 
Människosynen förklaras enligt Stensmo (1997) med hur elever är och bör vara och hur 
lärares syn på eleverna resulterar i deras utgångspunkt i undervisningen och hur de 
bemöter eleverna. Lärarnas utsagor kan enligt oss relateras till deras människosyn. 
Enligt utsagorna är just människosynen och hur de ser och upplever sina elever av 
betydelse för hur de bemöter människor och därmed också sina elever. Lärarens sätt att 
se på eleverna resulterar i undervisningens utgångspunkt och hur eleverna bemöts. De 
utsagor som har kunnat kopplas till denna uppfattning rör lärarnas syn på hur eleverna 
skall bemötas i undervisningen. De anser att matematikundervisningen skall börja där 
eleverna befinner sig och att alla har olika förutsättningar att lära från födseln. Detta 
kan även ses utifrån Säljös (2000) resonemang om att hur vi lär aldrig kan handla om 
enbart olika tekniker eftersom en elevs förutsättningar och behov har störst betydelse 
för hur vi lär. En viktig utgångspunkt i den individualiserade undervisningen är enligt 
oss att läraren bör utgå från elevernas erfarenheter och frågeställningar. Har läraren 
eleven som utgångspunkt hamnar undervisningen på rätt nivå och utgår då från varje 
elevs förutsättningar och behov vilket medför att eleverna kan relatera till sig själva på 
ett helt annat sätt än om denna utgångspunkt förbises i undervisningen. Vi är också av 
den uppfattningen som Wallby, Carlsson och Nyström (2001) att elever även lär sig på 
olika sätt och i olika takt. En annan viktig faktor som blir uppmärksammad i det 
förhållningssätt till individanpassad matematikundervisning som ryms i denna kategori 
är att eleverna även kommer ifrån olika hemmiljöer och olika kulturer vilket innebär att 
deras erfarenheter ser olika ut. Har lärarna denna kategoris uppfattning av fenomenet 
bemöter de även dessa bakomliggande faktorer som elevers förutsättningar och behov 
och utformar därmed undervisningen olika för varje enskild elev. 
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Individanpassad undervisning i matematik som utopi
En annan uppfattning som är något av en motsats till föregående kategoribeskrivning är 
uppfattningen av individanpassad undervisning i matematik som utopi. Lärarens 
uppdrag är att individanpassa matematikundervisningen i sin yrkesutövning. Är det 
möjligt att individanpassa undervisningen fullt ut? I resultatet har det framkommit att 
lärarna upplever en individanpassad matematikundervisning som positivt men svårt och 
problematiskt att genomföra på grund av olika hinder. De hinder som lärarna anser stå i 
vägen är dels läraren själv, ekonomi, föräldrar och elever. Den pedagogiska 
grundsynens betydelse för denna kategoris uppfattning kan till största del härledas till 
lärarens syn på etik. Etiksynen kan enligt Stensmo (1997) sägas handla om 
uppfattningar om livet i sig. De uppfattningar lärarna har och som platsar i denna 
kategori tror vi kan härledas till etiksynen, det vill säga hur lärarna upplever livet i sig. 
Och detta kan då ha en stor relevans för hur deras undervisning bedrivs. Det vill säga, 
lärarna väljer att fokusera på hindren mer än på möjligheterna som finns med en
individanpassad matematikundervisning. Vi uppfattar de hinder som lärare ger som 
ursäkt för att inte individanpassa matematikundervisningen som förståeliga och som ett 
dilemma. Detta är också något av läraryrkets komplexitet vad gäller allt som skall ingå i 
uppdraget. Liksom Bergem (2000) förklarar de höga krav en lärare har på sig, är också 
vi av den uppfattningen att läraryrket är komplext och att det i många fall kan upplevas 
som svårt att individanpassa sin matematikundervisning. Kanske kan även ett av de 
hinder som lärarna ger som ursäkt för att inte indivanpassa matematikundervisningen, 
som är föräldrar, bli mer förståelig i ljuset av Bergems (2000) förklaring av vilka 
förväntingar föräldrar faktiskt kan ha på sina barns lärare. Vi anser dock att det är av 
största vikt att läraren har en stor insikt i det egna arbete som utförs liksom att det finns 
en förmåga att leva sig in i andra situationer oavsett vilka hinder som kan skymma 
sikten. Vi tycker också att det är viktigt att läraren har en förståelse för sin egen 
betydelse i samhället liksom sina elevers betydelse för samhällsutvecklingen. Detta 
resonemang stöds av bland annat Dewey som redan på sin tid ansåg att skolans 
undervisning skulle stå i relation till samhällets utveckling (Kroksmark, 2003). Vi anser 
att läraren är skyldig att individanpassa sin matematikundervisning enligt bland annat 
Lpo 94, oavsett vilka hinder som eventuellt kan förekomma. Vår uppfattning av lärares 
kunskap av individanpassad undervisning i matematik med stöd av det som 
framkommit i resultatet, är att det finns vissa brister i lärarnas kunskap av fenomenet. 
Detta resonemang stöds också av den rapport som Skolverket genomförde 2003 men 
också av hur lärare uppfattar fenomenet enligt Vinterek (2006) där det individuella 
arbetet har fokuserats i den individanpassade undervisningen. 

Individanpassad undervisning i matematik som metod
Den tredje kategorin av lärarnas uppfattningar handlar om ett förhållningssätt som utgår 
ifrån att individanpassad undervisning i matematik ses som metod. I denna kategori 
ryms ingen annan uppfattning kring individanpassad matematikundervisning annat än 
att det är en metod eller ett arbetssätt utifrån benämningar som takt, lärobok, praktiskt 
material och konversativ matematik. Denna syn på individualisering anser vi speglar 
den pedagogiska grundsynen sett utifrån pedagogiska situationer. Stensmo (1997) 
förklarar detta med att denna syn innefattar vad lärande är. Det vill säga hur lär elever 
sig. Hur är relationen mellan undervisning och lärande? Är det läraren som lär ut utifrån 
sin kunskap eller är det eleven som lär in utifrån sina behov och intressen? Hur skall 
undervisningen utformas för att eleverna skall få ett optimalt lärande? Uppfattningarna i 
denna kategori var att individanpassad undervisning inom matematik handlar om att 
låta eleverna få tillgång till praktiskt och konkret material. Det finns uppfattningar att 
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genom att använda sig av ögon, händer, fötter och sin kropp får eleverna en annan sorts 
upplevelse av det matematiska material och att det är lättare att individanpassa med ett 
praktiskt material. Att ha en god kännedom om de enskilda elevernas sätt och förmåga 
att tillgodogöra sig undervisning på kan direkt härledas till de olika lärstilarna som 
presenteras i litteraturgenomgången av bland annat Boström (1998) och Stensmo 
(1997). Stensmo (1997) menar att skolan ofta förespråkar att eleverna skall sitta vid 
sina bänkar och arbeta i böcker lugnt och stilla. Vid detta arbetssätt kan deras inlärning 
hämmas eftersom just deras inlärningsstil inte blir stimulerad. Enligt vår mening, styrkt 
av Gardner, Dunn och Dunn (Stensmo, 1997) och Boström (1998) är en god kännedom 
om elevernas inlärningsstil ett värdefullt verktyg för att skapa individanpassad 
undervisning. Vi anser liksom dessa författare att med en god kännedom om eleverna 
och deras skiftande behov av inlärningsstilar ges läraren möjligheter att utveckla och 
stötta eleverna där de befinner sig. 

I kategorin framkom också att den individanpassade undervisningen sågs som en metod 
som utgick från läroboken eller annat läromedel. Malmer (2002) är av den 
uppfattningen att då elever är såpass olika i många avseenden är det knappast möjligt 
att låta alla elever följa en och samma lärobok och i dessutom i samma takt. Hon 
menade att undervisningen behöver individualiseras eftersom vissa barn är 
långsammare och vissa är snabbare. Detta kan dock bli svårt eftersom lärare ser 
matematiken mycket mer förknippad till läroboken än något annat ämne. Detta är även 
något vi uppmärksammat under intervjuerna vilket ledde till att denna kategori blev till. 
Lärarna pratar om matematik och möjligheten att individualisera främst med boken som 
utgångspunkt. Vi är också av samma uppfattning som Malmer (2002) och Runesson 
(2000) att den viktiga lärandeprocessen som blir när läraren istället ser till kvalitet 
istället för till kvantitet, vilket det lätt blir med en lärobok, missas. Det är viktigare att 
eleverna får möjlighet att använda sig av ett logiskt och kritiskt tänkande där varje elevs 
möjligheter och förutsättningar har större chans att tillgodoses och utvecklas än genom 
den i värsta fall kvantitativt tänkande läroboken. Styrkta av dessa författare kan vi påstå 
att den individanpassade matematikundervisningen i praktiken inte bör utgå från en och 
samma lärobok då en lärobok kan bli svår att individualisera utifrån för att tillgodose 
varje elevs förutsättningar och behov. 

I kategorin framkom även lärarnas uppfattningar om betydelsen av att låta eleverna 
jobba med praktiskt material liksom att få använda sig av sin kropp. Betydelsen av detta 
tankesätt kan vi härleda till de olika intelligenser som Stensmo (1997) redogör för 
utifrån Gardners multipla intelligenser. Vi tycker precis som Stensmo (1997) och 
Boström (1998) att det är viktigt att uppmärksamma elevers olika lärstilar för att kunna 
utforma den individanpassade undervisningen i matematik utifrån elevens 
förutsättningar och behov. Får elever möjlighet att använda sig av mycket praktiskt 
material och sin kropp i matematikundervisningen anser vi att eleverna har stora 
möjligheter att utvecklas då den kinestetiska intelligensen, som Stensmo (1997) anser 
är en av de vanligaste lärstilarna som förekommer, blir tillgodosedd. Även vikten av att 
prata matematik var en betydande uppfattning i denna kategori. Dewey (Kroksmark, 
2003) var redan på sin tid övertygad om den sociala miljöns betydelse för elevens 
utvecklande, något som även Säljö (2000) anser. Den inlärningsstil som är av betydelse 
för denna utformning av undervisningen är den lingvistiska intelligensen där eleven 
tycker om att lyssna, tala och leka med ord. Att lärare uppmärksammar denna form av 
inlärningsstil i sin undervisning anser vi är ett bra sätt att försöka individanpassa sin 
undervisning på. Även om inte alla elever nås utifrån deras förutsättningar och behov 
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genom detta sätt kan säkert en del av eleverna få sin lärstil tillfredsställd. Liksom 
Boström (1998) är vi av den uppfattningen att inlärningsstilar är av stor betydelse för 
hur elever lär liksom att detta även blir en stor del inom den individanpassade 
undervisningen. 

Individanpassad undervisning i matematik som kategoralt tänkande
Den sista kategorin av uppfattningar som framkommit är den att individanpassad 
matematikundervisning ses enbart utifrån kategorisering av elever. Med detta menas att 
lärarna inte tar hänsyn till elevers förutsättningar och behov utan ser på elever som 
högpresterande respektive lågpresterande elever samt elever som befinner sig 
däremellan. Vår tolkning är att dessa uppfattningar i största del är präglade av vilken 
människosyn (Stensmo, 1997) läraren har. Kategorin innebär att lärare har 
uppfattningen att individanpassad undervisning i matematik gäller antingen 
högpresterande, lågpresterande elever eller elever som befinner sig däremellan.  
Boström (1998) anser att undervisning skall ta sin utgångspunkt utifrån elevens starka 
sidor för att därefter träna upp svagheterna något som vi också anser. Ser läraren på 
eleverna utifrån detta synsätt menar vi att det i ett klassrum inte går att klassificera 
elever som svaga respektive starka. Istället kommer läraren att finna att en elev 
uppfattas som stark inom ett moment och eventuellt svag i ett annat. Detta anser 
Boström (1998) har att göra med inlärningsstilar som är mycket individuellt och som är 
ett resultat från biologiska arv tillsammans med inlärda beteenden. I denna kategori 
ryms utsagor där lärarna sägs prioritera både högpresterande, lågpresterande samt 
eleverna däremellan. Orsakerna till de olika prioriteringarna varierar men oftast handlar 
det om att lärarna anser att en av dessa elevtyper är lättast att individualisera 
matematikundervisningen för. Prioriteras de svaga görs detta med förklaringen att alla 
elever måste nå målen därför är det viktigast att individanpassa 
matematikundervisningen just för dessa. Prioriteras istället de högpresterande eleverna 
görs detta därför att lärarna anser att dessa elever behöver ständig utmaning för att inte 
tröttna och spåra ur. De elever som befinner sig emellan låg- och högpresterande elever 
och som nämns som den grå massan, anses vara svårast att individanpassa för. En 
förklaring till varför lärare utgår från vissa elever när de pratar om individanpassad 
undervisning i matematik, istället för att tänka på individanpassad 
matematikundervisning för alla elever, skulle kunna handla om att undervisningen är 
beroende av tid. Med tanke på tiden tvingas läraren prioritera hur tiden på bästa sätt 
skall användas för att möjliggöra en individanpassad undervisning. Frågan blir då vilket 
som är viktigast, att prioritera alla elever eller tid för de låg- respektive högpresterande 
eleverna eller de emellan? Detta är svårt att svara på eftersom förklaringarna som ligger 
till grund för lärarnas prioriteringar är av förståelig karaktär. Återigen spelar 
komplexiteten i läraryrket en betydande roll.

4.2.2 Individanpassad undervisning i matematik - vilka blir 
implikationerna för eleverna?

Under följande rubriker kommer vi att diskutera vilka implikationer för eleverna som 
kan bli följden av en individanpassad undervisning i matematik, enligt lärarna och så 
som vi tolkar det. Då en ytterligare intention med studien var att visa på vilka möjliga 
implikationer en individanpassad undervisning i matematik skulle medföra för eleverna 
redogörs detta för under denna rubrik. Tanken med detta är att visa vilken betydelse en 
individanpassad undervisning kan ha för eleverna enligt lärarnas utsagor. 
Implikationerna hänger samman med studiens resultat på så sätt att det är en av oss 
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gjord vidare tolkning av de utsagor som framkommit ur intervjuerna. Att inte tolka de 
bakomliggande tankarna till utsagorna och förstå vad lärarna anser att den 
individanpassade undervisningen i matematik har för betydelse för eleverna, menar vi 
är ett felaktigt beslut då vi med denna studie vill bidra med kunskap om lärarares 
uppfattningar av indivdanpassad undervisning i matematik. Dessutom vill vi även 
tydliggöra varför individanpassad matematikundervisning är att föredra enligt 
utsagorna. Detta görs under detta avsnitt.   

4.2.2.1 Individanpassning leder till ökat självförtroende

Flera av lärarnas utsagor kan tolkas som att individanpassad undervisning kan ha en 
positiv inverkan på elevernas självförtroende. Oberoende av vilket sätt lärarna väljer att 
individanpassa sin undervisning på, det kan gälla antalet sidor som skall göras eller hur 
grupper utformas, är flera utsagor av den karaktären att de kan tolkas som en 
implikation för eleverna. Lärarna anser att den individanpassade undervisningen 
upplevs som en positiv utveckling av elevernas självförtroende. Genom 
individualiseringen får eleverna en känsla av att vara duktiga och att de klarar av 
lärarens förväntningar och sina egna. Även Lpo 94 tar upp betydelsen av att elever 
känner glädje över att få lyckas. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter” (Skolverket, 2007-12-11, s.7). Att låta eleverna uppleva glädje 
över att få lyckas kan lätt åstadkommas enligt lärarna genom att exempelvis stryka eller 
ta bort vissa moment som skall göras. Detta ger eleverna en känsla av att må bra och 
känna att de kan och på så sätt ökar deras självförtroende inom ämnet matematik. Vi är 
av den uppfattningen att en elevs självförtroende står och faller med lärarens 
matematikundervisning. Matematiken upplevs av många som mycket svårt och blir 
därmed ett av de känsligaste ämnena att lyckas med i skolan. Lyckas inte eleven från 
början att tillgodose sig matematiken kan det enligt oss finnas en stor risk för att det i 
senare år är för sent att reparera skadan. Detta är också något som vi tycker oss kunna 
utläsa i rapporter och artiklar som är presenterade i studien. Lärarens roll i detta anser 
vi vara väldigt stor. Läraren bör vara insatt i bland annat olika lärstilar, ha kunskap om 
individanpassad undervisning i praktiken och ha en människosyn där alla elever 
uppmärksammas och möts där just de befinner sig, utvecklingsmässigt och kognitivt. 
Detta ställer stora krav på lärarens förmåga och kunskap vilket är något som Stensmo 
(1997) och Bergem (2000) även uppmärksammar vad gäller läraryrkets komplexitet. Vi 
menar att individanpassad undervisning är ett bra sätt att bedriva sin undervisning 
utifrån om intresset även finns hos läraren att eleven inte bara skall utvecklas kognitivt 
utan också själsmässigt.

4.2.2.2  Individanpassning leder till en mer demokratisk undervisning

I ett flertal av intervjuerna fanns det uppfattningar om att en individanpassad 
undervisning i matematik leder till att eleverna blir mer delaktiga i undervisningen. 
Dels genom att lektionerna innefattar många muntliga moment där eleverna får tänka 
fritt, dels genom hur eleverna vill arbeta under lektionerna. Att eleverna får styra vad de 
vill arbeta med under lektionerna genom att de har en valfrihet gällande olika uppgifter 
och tidpunkter när det skall göras blir undervisningen mer demokratisk. Demokrati är 
något som förespråkas i läroplanen och därmed är en undervisning som utgår från 
begreppet demokrati och elevens valfrihet något att förespråka enligt oss. I Lpo 94 går 
det att läsa: ”Skolan skall sträva efter att varje elev har kunskap om demokratins 
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principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former” (Skolverket, 
2007-12-11, s. 13). Om ett individanpassat undervisningssätt inom matematiken 
används tror vi att undervisningen i många fall kan bli mer demokratisk. Detta kan leda 
till att eleverna känner större lust och glädje inför att lära och därmed får lättare att nå 
målen. 

4.2.2.3  Individanpassning ger eleverna en bra grundkunskap i ämnet

Den mest positiva implikationen av en individanpassad matematikundervisning är 
enligt lärarna att eleverna får en bra grundkunskap i matematik. Eftersom alla elever får 
arbeta utifrån sina egna förutsättningar, i sin egen takt och utifrån deras befintliga 
kunskapsnivå kan ett optimalt lärande ske. När läraren utgår från varje elevs 
förutsättning blir lärandet för varje elev individuellt och byggs vidare på elevens redan 
befintliga kunskap av ett visst moment. Jämför vi detta med äldre tiders 
matematikundervisning där mycket utgick ifrån att alla skulle jobba med exakt samma 
sak samtidigt kan inte samma kunskap uppnås då som det bör göras idag med ett 
individualiserat tänkesätt. Med detta menar vi att inom en individanpassad undervisning 
i matematik får eleven en grundkunskap i ämnet genom att eleven får den tid den 
behöver för att lära sig ett moment innan nästa moment skall påbörjas. Elever lär i olika 
takt och på olika sätt och skall de få den optimala grundkunskapen anser vi att en 
individanpassad undervisning måste bli till. 

4.3 Avslutning och förslag till vidare forskning

Som framkommit av studiens resultat finns det fyra kvalitativt skilda uppfattningar av 
individanpassad undervisning i matematik hos lärare i grundskolan. Resultatet kan inte 
ses som generellt för hela Sveriges lärarkår men det ger ändå en viss bild av hur lärare 
tänker kring detta. Enligt oss borde målet vara att de flesta lärare skulle vara av 
uppfattningen att en individanpassad undervisning i matematik är en generell princip 
för undervisningen. Läraren bör ha detta tankesätt i alla moment som ingår i en lärares 
yrkesverksamma vardag. Att reflektera över vilka lärstilar som eleverna har och hur 
klassrumsmiljön påverkar dem bör vara en del av lärarens pedagogiska tankar. Idag är 
det många elever som inte lyckas nå upp till kursplanemålen i matematik och den 
svenska matematikundervisningen måste reformeras. Vi tror att eleverna skulle vinna 
mycket på att få en anpassad undervisning så att de får utvecklas efter sina 
förutsättningar och behov. Då läraryrket är ytterst komplext är detta inte helt enkelt att 
genomföra. Lärare måste vara positiva och vara öppna för nya idéer och tankar vad 
gäller undervisning och de måste få mer kunskap om hur de kan individanpassa. Som 
rapporten från Skolverket (2005) visade har den individanpassade undervisningen ökat, 
men den har inte gått i den riktning som den borde enligt oss. Istället för att 
matematikundervisningen skall vara ett kommunikativt ämne har lärares sätt att se på 
individanpassad undervisning lett till ett isolerat eget arbete för eleverna, vilket troligen 
inte var meningen från början när begreppet infördes i styrdokumenten. Även Vinterek 
(2006) menar att den individanpassade undervisningen och hur den felaktigt har tolkats 
av verksamma lärare har lett till att eleverna nått ett sämre studieresultat. Boström och 
Wallenberg (2001) liksom Skolverkets (2005) rapport hävdar vikten av att läraren tar 
hänsyn till elevers olika lärstilar och klassrumsmiljön i den individanpassade 
matematikundervisningen. Ett intressant konstaterande av oss är att lärarna i studien i 
ytterst liten utsträckning uppfattar att detta har betydelse för en individanpassad 
undervisning i matematik. Idén bakom studien var att kunna bidra med kunskap till 
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debatten om hur elevers kunskaper i matematik skall kunna stärkas. Anser vi då att vi 
har bidragit med detta? Ja, genom att uppmärksamma vilka uppfattningar som kan 
förekomma hos lärare avseende individanpassad undervisning i matematik, tycker vi 
detta. Utifrån kunskapen om att dessa uppfattningar existerar i lärarkåren kan eventuellt 
debatten mer inrikta sig mot lärarnas kunskap om den individanpassade 
matematikundervisningens betydelse för elevers lärande och därmed hur de skall nå de 
satta målen i matematik. Vi menar att det är läraren som misslyckas med sin pedagogik 
när elever inte når målen och utifrån studiens resultat kan vi konstatera att lärare 
behöver kompentensutbildning i vad individanpassad undervisning i matematik står för 
och vad intentionen med detta var från första början.

För att få djupare kunskap inom detta ämne skulle det vara intressant att vidareutveckla 
studiens syfte genom att även undersöka hur lärare i praktiken utgår ifrån sina 
uppfattningar av individanpassad undervisning i matematik. Enligt oss kan det finnas 
en skillnad i hur läraren uppfattar fenomenet, tror att de praktiserar utifrån sina 
uppfattningar och sedan hur de i själva verket praktiserar en individanpassad 
undervisning i matematik. Intressant vore också att studera hur eleven upplever lärarens 
utformning av individanpassad matematikundervisning.
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Bilaga 

Citat 

Vad får du för tankar utifrån följande text och bild, kopplat till ämnet matematik:

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 

Bild

Frågeområden 

 Individanpassad undervisning 
 Matematik
 Elever
 Undervisningens form
 Undervisningens innehåll
 Undervisningens takt
 Undervisningens svårighetsgrad
 Material och läromedel
 Olika grader av individanpassad undervisning
 Hinder och möjligheter
 Erfarenhet


