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Förord  

Med det här examensarbetet avslutar vi vår utbildning ”Kompletterandet 

pedagogisk utbildning, (KPU)”. 

Först vill vi tacka de matematiklärare på högstadiet som tagit sig tid att svara på 

webenkäten. Ert deltagande har legat till grund för denna studie.  

Ett stort tack vill vi även ge handledarna Heike Peter och Pernilla Granklint 

Enochson. De har tagit del av denna studie under arbetets gång och gett konkreta 

råd och intressanta reflektioner kring innehållet. 

Ett speciellt tack riktas till vår examinator professor Claes Malmberg för hans 

stöd under hela utbildningen. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med examensarbetet är att via en enkät undersöka hur matematiklärare i 

den svenska grundskolan ser på begreppet individualisering och hur de 

individualiserar i klassrummet med avseende på elevernas förkunskaper. Enkäten 

är en kombination av både kvantitativ och kvalitativ undersökning. Med hjälp av 

den här studien försöker vi ta reda på vilka faktorer som påverkar 

individualiseringen positivt alternativt negativt. Efter genomförd undersökning 

har vi gått igenom enkätsvar från 57 deltagande matematiklärare och gjort en 

sammanställning samt gjort analys av inkomna svar.  

Resultaten från vår studie visar att respondenterna anger att de tar mycket hänsyn 

till individualisering i undervisningen och att de flesta lärarna anpassar 

undervisningen efter elevernas förkunskaper. Samtidigt visar respondenternas 

svar att verkligheten är sådan att man anpassar undervisningen till några få 

grupper. 

Svaren på de 6 kvalitativa frågorna visar att hälften av lärarna anpassar sin 

undervisning till några få grupper. Faktorer som förhindrar anpassning till varje 

elevs behov är främst tidsbrist och resursbrist. På frågan om vad 

individualiseringen innebär för respondenten så visar 57,3% av de inkomna 

svaren att det för dem innebär en anpassning i form av olika material och olika 

nivåer. 

För att bli en bra matematiklärare ska man enligt respondenternas svar först och 

främst vara kunnig i ämnet och ha didaktisk kunskap. Nästan lika viktigt enligt 

inkomna svar är att en lärare ska vara lyhörd och engagerad för att 

undervisningen ska bli intressant och leda till utveckling.  

Vi tycker att man inte kan dra några större slutsatser av resultaten från studien då 

studien genomfördes under en kort tid och med ganska få lärarsvar. Ur inkomna 

enkätsvar har vi kommit fram till att elevernas förkunskaper är viktigt (men inte 

den enda faktorn av betydelse) att känna till så man som lärare inte bara går vidare 

med undervisningen utan att ta veta på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig. 

Går läraren för fort fram riskerar hen att tappa elevernas intresse och 

kunskapsinhämtningen hos eleverna försämras. 

Vi konstaterar att en lärare måste ha en tydlig bild över varje elevs förkunskaper 

som hen sedan utgår ifrån vid planering av en individanpassad undervisning. 

Samtidigt konstaterar vi att det inte finns någon enkel lösning med en enskild 

strategi eller en enskild faktor som är lämplig för alla elever utan vilken strategi 

eller vilka faktorer som är aktuella eller lämpliga beror på faktorer som till 

exempel läraren, eleverna, klassrumsmiljön och det sociala samspelet. 

  

Nyckelord: Anpassning - individualisering – differentiering – Inkludering. 
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1. Inledning 
 

”Skolan är inte livet, och livet anpassar sig inte efter skolan; Det är 

skolan som skall anpassa sig efter livet” Karen Blixen1. 

Enligt styrdokumenten ska individen sättas i centrum vilket gör att lärare ska 

anpassa sin undervisning för individer och det är inte ett frivilligt val. Under vår 

utbildning fick vi lärdom om   MAKIS-modellen (Motivera! - Aktivera! - 

Konkretisera! - Individualisera! - Samarbeta!) (Bronäs & Runebou, 2010) Vi har 

ofta funderat på och undrat över hur lärare genomför individanpassade 

undervisningar i praktiken. Många gånger har vi diskuterat om och funderat över 

hur våra handledare möter elevers olikheter i klassrummet. Vi har ofta ställt oss 

frågan om det vi observerat under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är 

riktig individualisering. 

 Är det möjligt att en lärare kan förstå varje elevs behov, intresse och 

förutsättningar? Om en lärare har lyckats förstå eleven är det då möjligt att hen 

kan anpassa undervisningen till alla elevers olikheter? Är individualisering det 

lärare uppdrag som liknar Sisyfosarbete2?  

“Individualisering för alla individer? Då jobbar jag ihjäl mig” skrev en lärare. 

Det är ingen nyhet att elever lär på olika sätt och att lärare har svårigheter med 

att möta de olikheter som finns i klassrummet. Frågan är istället hur man väljer 

bland flera strategier för att nå en framgångsrik undervisning då det inte finns 

några enkla lösningar för hur en lärare ska agera i klassrummet. Det finns heller 

inte någon enskild metod som är lösningen för alla elever. 

Frågan om hur man ska individualisera är svår att svara på eftersom individer är 

olika och har olika behov och olika intresse. I det kommande stycket formulerar 

vi problemet och begränsar vår frågeställning. 

 

 

 

 

                                                           

1 Karen Blixen, dansk författarinna (1885–1962) Nordsspråk.se. (2020). Karen 

Blixen. Hämtad 2020-01-16 från https://xn--nordsprk-

g0a.se/ordspr%C3%A5k/30805_  

2 Sisyfos enligt den grekiska mytologin dömdes av Hades att rulla ett stort stenblock 

uppför en kulle. Om Sisyfos lyckades rulla upp stenblocket på kullen skulle han bli 

fri. Varje gång stenblocket närmade sig kullens topp gled det honom ur händerna 

och störtade ner i avgrunden. Sisyfos fick börja om från början med ett arbete som 

aldrig tar slut (Professor Per Lindqvist i förordet av boken att anpassa undervisning 

av Sofia Boo, Karin Forslund Frykedal och Anja Thorsten, s. 11). 

 

https://nordspråk.se/ordspr%C3%A5k/30805_
https://nordspråk.se/ordspr%C3%A5k/30805_
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1.1 Bakgrund och Problemformulering 
 

Läroplanen ställer tydliga krav på att läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs 

förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. /…/ Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 

2019, s. 6). 

Individualisering är lärarens stora utmaning. Skolverket har kopplat de sjunkande 

resultaten i internationella mätningar till brister i individualiseringen enligt 

Larsson (2014). Hon anger att Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket, 

betonar att  

”individualisering inte handlar om att man i en klass om 24 elever 

ska ha 24 olika lektionsupplägg.  – Det finns en missuppfattning av 

begreppet som lett till att eleverna lämnas själva med eget arbete, 

men det är något helt annat.” (Larsson, 2014). 

 I samma sammanhang anser Löwing och Kilborn (2002, s. 124) att 

individualisering inte är någon lätt uppgift. Individualisering är lätt i teorin om 

man tror att det går att anpassa undervisningen efter att endast ha diagnostiserat 

elevernas förkunskaper. Problemen med att anpassa undervisningen till varje 

individs behov är betydligt större än så.  

 Johansson (2010) redovisar slutsatser som Skolinspektionen dragit om hur 

undervisningen påverkar elevers studieprestationer. Slutsatserna baserar på en 

forskningssammanställning som omfattar 43 studier. 

Forskningssammanställningen visar att lärare som utgår ifrån att alla elever inte 

lär sig på samma sätt utan de har olika inlärningsstilar får bättre förutsättningar 

till att förbättra elevernas lärande. Johansson lyfter även fram några viktiga 

punkter på hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer. Bland annat 

lyfter hon fram att läraren ska använda en bred arsenal av metoder och verktyg. 

Läraren ska vara en tydlig ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla 

relationer. Läraren måste ha klart för sig att det är deras ansvar att organisera 

undervisningen efter elevers individuella behov. Slutligen står det i översikten att 

elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars 

erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer. 

Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera 

undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever 

vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.  

(Johansson ,2010, s. 15).  
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Undervisningen har varit inställd på en medelnivå både när det gäller innehåll, 

arbetssätt och tempo istället för att anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar, enligt Skolverket (2015). Konsekvenserna blir att lärarna missar 

de elever som vill gå fortare fram och som behöver mer stimulans samtidigt som 

elever som behöver extra anpassning och mer stöd inte får det. 

Lägesbedömningen som Skolverket gjorde då tog fasta på att ett viktigt mål är 

att skapa en undervisning som möter varje elev. För att klara målet behöver även 

läraren få kunskap om effektiva metoder. Skolverket publicerar vartannat år en 

lägesbedömning av situationen i skolväsendet. År 2017 har Skolverket bedömt 

att skolväsendet inte lyckats med uppdraget av att utforma utbildningen med 

hänsyn till barnens och elevernas olikheter Skolverket (2017). 

Att alla elever lär på olika sätt skapar problem. Lärare kan inte hantera problemet 

utan att de tänker på hur de kan möta elevernas olikheter i klassrummet. Lärarens 

uppfattning om hur man kan anpassa sin undervisning är väldigt viktig för att 

kunna skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.  

2. Syfte och frågeställning 
 

Det här examensarbetet syftar till att via en enkät undersöka hur matematiklärare 

i den svenska grundskolan ser på begreppet individualisering och hur de 

individualiserar i klassrummet med avseende på elevernas förkunskaper.  

Frågeställning 
 

Hur uppfattar matematiklärare sina uppdrag att anpassa sin undervisning efter 

elevens kunskapsbehov? 

3. Teoribakgrund 
 

I det kommande avsnittet kommer vi att belysa och identifiera några relevanta 

begrepp för att sätta arbetet i en tydlig ram. 

 

3.1 . Olika vägar för anpassning  
 

Anpassning är ett huvudbegrepp när det gäller arbete med individers olikheter i 

klassrummet, enligt Boo, Thorsten och Frykedal (2017). De anser att 

individanpassning, individualisering och differentiering är olika vägar för att 

anpassa undervisningen efter elevernas olika behov.  

Anpassningar delas i skollagen (2010:800) upp i två varianter: ordinarie 

anpassning och extra anpassning. Den ordinarie anpassningen sker hela tiden i 

klassrummet, då läraren möter, ger feedback och stöttar eleverna i deras 

skolarbete. Extra anpassningar kan till exempel vara att eleven får extra stöttning 

för att nå kunskapsmålen och att få anpassade läromedel. Extra anpassningar 
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består av stöd och åtgärder av enklare karaktär och kräver inte något formellt 

beslut. 

Begreppet inkludering betraktas som en övergripande ideologisk princip. Boo 

et al. menar att begreppet överlappar ofta andra begrepp. Inkludering innebär att 

krav ställs på skolan och utbildningsväsendet så att alla elever känner social och 

pedagogisk delaktighet. ”Inkluderande undervisning innebär att skolor skapas 

som kan möta behoven hos samtliga elever och där de skillnader som 

förekommer mellan elever accepteras” (Boo et al., 2017, s. 29) 

Begreppet differentiering fokuserar inte bara på individen utan också på hur 

undervisningen organiseras och struktureras för att möta olika individer. 

Innebörden av begreppet är enligt Egidius (2002, s. 42) tolkning att "skillnader i 

uppläggning, arbetsformer och innehåll vid undervisning av elever med olika 

förutsättningar; vid differentiering inom klassens ram; anpassar man 

undervisningen till olika elevers intellektuella förutsättningar inom en klass”. 

(Boo et al., 2017, s. 27–28). I samma sammanhang förtydligar Kilborn och 

Löwing (2002) att differentiering är en organisatorisk åtgärd som vidtas för att 

möjliggöra individualisering. Genom att placera de duktiga i en grupp och de 

lägst presterande i en grupp har man försökt öka lärarens möjligheter till att 

individualisera eftersom grupperna blev mer homogena då det gäller 

studieförmåga och förkunskaper. Kilborn och Löwing tycker att 

individualisering inte handlar om att organisera utan det handlar om att anpassa 

stoffet till elevers förkunskaper och förmågor. De anser att ”de försök som 

utfördes med individualisering ofta stannade vid differentiering” (Kilborn & 

Löwing, 2002, s. 127). 

Individualisering och individanpassning: 

Att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov kan tolkas på många 

olika sätt. Olika elever har olika behov som inte alltid handlar om att tillägna sig 

kunskap utan hur och under vilken miljö det sker, enligt Vinterek (2006). Hon 

tycker att lärare kan möta olika elevers behov genom att modifiera olika faktorer 

i ett undervisningssammanhang. Om lärare anpassar innehållet i det området som 

ska undervisas så beskrivs denna typ av individualiseringen med termen 

innehållsindividualisering. Läraren väljer att anpassa innehållet för att möta sina 

elevers behov av kunskaper eller intresse. Vinterek (2006) nämner ytterligare två 

former av innehållsindividualisering som är omfångsindividualisering och 

nivåindividualisering som ibland också kallas färdighetsindividualisering 

eftersom innehållet anpassas efter elevens färdigheter. Vinterek har utarbetat en 

typologi av de olika formerna av individualisering eftersom ”det saknas enhetliga 

begrepp för att tala om och beskriva en undervisningspraktik med inslag av 

individualisering.” (Vinterek, 2006, s. 41). De olika formerna är 

innehållsindividualisering, omfångsindividualisering, nivåindividualisering, 

metodindividualisering, hastighetsindividualisering, miljöindividualisering, 

materialindividualisering och värderingsindividualisering. 

 

Boo et al. (2017) tycker att det finns ingen klar distinktion mellan begreppen 

individualisering och individanpassning. Med ordet individanpassning avser man 

anpassningar som kan göras för att möta olika behov och förutsättningar hos 
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individen. Dessutom tycker de att man ska försöka undvika en syn 

på individualisering som blir liktydig med eget arbete.  

Eget arbete innebär enligt mina iakttagelser framför allt att eleverna 

arbetar på egen hand oberoende av de övriga eleverna, med uppgifter 

som läraren mer eller mindre definierat i förväg. Uppgifterna är av 

olika svårighetsgrad och omfattning, vilket ger eleverna möjlighet 

att inom vissa gränser välja ambitionsnivå. (Österlind, 1998, s. 14) 

 

3.2. Historisk tillbakablick 
 

Frågan om hur lärare ska kunna möta och undervisa elever med olika förmågor 

och kunskaper i samma klassrum är inte en ny fråga. Frågan debatterades redan 

på 1950-talet enligt Boo et al. I det här stycket kommer vi göra en kort jämförelse 

av hur den nuvarande läroplanen i jämförelse med tidigare läroplaner tar upp 

begreppet individualisering.  

 

Under 1960-talet fanns det ingen politisk enighet i frågan om individualisering 

men det socialdemokratiska partiet som då hade politisk majoritet pläderade för 

"så lite organisatorisk differentiering och så mycket pedagogisk individualisering 

som möjligt” (Boo et al., 2017, s. 34). Individualisering har blivit ett centralt 

begrepp i de första tre läroplanerna för grundskola, Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80. 

Begrepp individualisering har fått en egen rubrik och ett innehåll beståndet av tre 

sidor lång text i båda Lgr 62 och Lgr 69. Texten innehåller anvisningar till läraren 

om hur individualisering bör hanteras. Båda läroplanerna betonar vikten av att 

lärare individualiserar inom klassens ram. Dessutom, enligt Boo et al. (2017) kan 

man läsa i Lgr 69 om hur värdefull individualisering kan komma till stånd inom 

grupparbetets ram. Till skillnad från Lgr 62 och Lgr 69, som är innehållsbaserade 

läroplaner, är Lgr 80 en kombination mellan en innehållsfokuserad och en 

process- och utvecklingsfokuserad läroplan. Lgr 80 har gett läraren större 

utrymme till att välja innehåll genom att ange målen och vilka kunskaper 

eleverna ska utveckla. Synen på lärande försköts i Lgr 80 ifrån att lära ut till att 

lära in. Läroplanen betonade att det studiesätt som passar vissa elever inte är bäst 

för alla elever. Boo et al. (2017, s 37–38) förtydliga att man lagt fokus på 

elevernas erfarenheter och kunskaper som utgångspunkt i undervisningen. 
 

Lgr 80 har betonat två typer av individualisering som är 

intresseindividualisering, där eleven väljer studiesätt utifrån intresse, och 

hastighetsindividualisering, där eleven arbetar med innehållet i sin individuella 

takt. Boo et al. anser att individualisering för många lärare vid tiden för Lgr 62, 

Lgr 69 och Lgr 80 har omvandlat till olika typer av organisatorisk differentiering 

som exempelvis specialundervisning och olika typer av mindre grupperingar för 

de elever som var i behov av särskilt stöd.  

 

Läroplanen Lpo 94 har tagit ett stort steg i riktningen mot att bli individinriktad, 

alltså eleven ska ta eget ansvar för sitt lärande och skolans uppdrag har varit att 

utveckla självständiga och kritiskt tänkande individer. Lpo 94 har satte elev i 

centrum och delat målen upp i två delar. Mål att uppnå av alla elever och mål att 
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sträva mot. Elevernas vägar till målen kan se olika ut och undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Beskrivningen av hur lärare 

kan individualisera saknas i Lpo 94 även begreppet individualisering har 

försvunnit från läroplanen. Lärarna skall ”realisera läroplanen genom sina 

tolkningar och konkretiseringar tillsammans i arbetslag och på egen hand ute på 

skolorna, utan något större stöd från statsmakterna.” (Boo et al., 2017, s. 40). En 

konsekvens av detta är att eget arbete har vuxit fram som en 

individualiseringsmetod. Utöver eget arbete har elevens val och den individuella 

utvecklingsplanen, IUP, varit betydelsefulla. 

Med den nuvarande läroplanen Lgr 11 återkom direkta anvisningar för lärare att 

följa, men fortfarande används inte begreppet individualisering. I Lgr 11 finns 

det skrivningar kring olika anpassningar som behöver tolkas och anpassas så att 

lärare inte utformar undervisningen lika för alla elever utan undervisningen ska 

vara strukturerad och ledas av läraren såväl i helklass och grupp som enskilt. 

 

3.3 Individualisering i tidigare forskning 
 

I motsats till det komplexa begreppet individualisering som har försvunnit ifrån 

de sista två läroplanerna Lpo94 och Lg11, så har många författare tagit upp och 

använt begreppet. I detta stycke kommer vi att kort ta upp vad forskningen som 

passar bäst till vår frågeställning säger om individualiseringen.  

 

           3.3.1. Lärarens uppfattning om individualisering påverkar 

elevernas resultat 
 

 En av forskarna som studerat matematikundervisningen i den svenska skolan är 

Madeleine Löwing som själv tycker att hon i sin avhandling inte kunde ge 

didaktiska råd kring ”hur lärare kan förändra sin undervisning för att undgå de 

problem som uppstod” (Löwing, 2006, s. 9). Hon skriver att när en lärare förstår 

nuläget för varje elev bör en individanpassad undervisning påbörjas med en 

komplettering av elevens förkunskapsbrister ”så att fler elever ges möjligheter att 

förstå en gemensam genomgång eller en handledning” (Löwing, 2006, s. 113). 

Löwing kom i sin forskning fram till att samtliga lärare som observerats ansåg 

att de individualiserade undervisningen genom att de gav sina elever den tid de 

behövde för att göra klart arbetena på egen hand. Men eftersom det var samma 

uppgifter till alla elever kallas arbetsformen hastighetsindividualisering. Det här 

valet av individualiseringsmodell är ”den vanligast förekommande i svensk 

skola.” (Löwing,2006, s. 94). Löwing anser att lärarna missuppfattat poängen i 

Vygotskys budskap när de anger hans forskning som motivation till varför de lät 

sina elever arbeta enskilt. Lärarna motiverade med att eleverna konstruerar själva 

sina egna kunskaper medan Löwing pekar på begreppet den närmaste 

utvecklingszonen:  

Den närmaste utvecklingszonen består av de aktuella möjligheter 

eleverna har att utveckla en ny kompetens, som dock inte kan erövra 

på egen hand utan hjälp av en lärare eller en kamrat som vet mera 

(Löwing, 2006, s. 95) 
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Dilemmat står i att individualisering uppfattas av lärarna som en arbetsform, inte 

som en metod att anpassa undervisningen till respektive elevs individuella 

kunskapsbehov, enligt Löwing (2006). Hon tycker att det finns ett problem med 

hastighetsindividualisering om lärare inte tar hänsyn till elevs behov, 

förkunskaper och förmåga och hon beskriver problemet som följande ”Problemet 

att de elever som saknar nödvändiga förutsättningar för lärandet inte förstår bättre 

för att de får längre tid på sig” (Löwing, 2006, s. 109). Löwing tycker att med 

hastighetsindividualisering fick varken de duktigaste eller de svagaste eleverna 

en anpassad undervisning till sina villkor och sin förmåga. 

 

Löwing och Kilborn (2002) föreslår en modell för individualisering som 

illustreras i Figur 1. Modellen utgår från kärnkursplan, Core Curriculm, som ska 

behärskas av alla elever. Utanför den här kärnan (cylinder i modellen) ligger 

fördjupningskunskaper (kon i modellen). Elever som har nått ”det uppställda 

baskunskapsmålet skall inte alltid gå vidare till ett annat baskunskapsmoment, 

utan eleven ska i mån av tid erbjudas möjligheter att konstruera så mycket 

kunskaper som möjligt inom konens väggar” (Löwing & Kilborn, 2002, s. 129). 

Detta kräver en kombination av fördjupnings- och hastighetsindividualisering. 

 
Figur 1.Från Baskunskaper i matematik - för skola, hem och samhälle (s. 129), 

av M. Löwing och W. Kilborn, 2002, Lund: Studentlitteratur. Använd med 

tillåtelse. 

 

Eget arbete som vuxit fram på svenska skolor som en individualiseringsmetod 

har kritiserats mycket. Olsson (2009, s, 29–33) tycker att det finns samband 

mellan ökning av eget arbete och elevernas sjunkande resultat. Individuellt arbete 

påverkar elevens motivation och engagemang negativt. Å andra sidan påverkar 

Individanpassning elevernas resultat positivt. 

Forskning visar att individualisering kan påverka elevernas resultat i 

både positiv och negativ riktning beroende på hur det definieras och 

hur det konkretiseras i undervisningen. Skolverket vill nyansera 

begreppet individualisering genom att göra en distinktion mellan 

individuellt arbete och individanpassning (Olsson, 2009, s. 29).  
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Kvaliteten i undervisningen kan behöva förbättras om det är så att läraren tidigare 

endast anpassat undervisning efter en medelnivå eller om eleverna har fått arbeta 

individuellt i stor utsträckning, enligt Skolinspektionen (2019). 

Sammanfattningsvis kan innebörden av begreppet individualisering variera och 

få olika konsekvenser för elevers resultat. Alltså hur lärare uppfattar 

individualisering och på vilket sätt de utformar sina undervisningar kan påverka 

elevernas resultat i både positiv och negativ riktning.  

 

           3.3.2. Individualisering som en påverkansfaktor 
 

Håkansson och Sundberg (2012) har gjort en analys om Hatties forskning Visible 

Learning. Hattie analyserade 800 metaanalyser med grund i 50,000 studier 

omfattande över 80 miljoner deltagare. Hattie kunde identifiera 138 

påverkansfaktorer i utbildning. Med påverkansfaktorer menas vad som spelar 

störst roll för elevers lärande. För att lärare ska kunna skapa meningsfulla 

lärandeerfarenheter hos sina elever behöver de ”se lärandet genom elevernas 

ögon” Håkansson & Sundberg (2012, s. 196). Lärare bör alltså vara medvetna 

om vad eleverna tänker och kan. Hattie (2009) rangordnade påverkansfaktorerna 

efter effektstorleken (d), effekten på elevers prestationer. I Hatties 

rangordningslista har individanpassad undervisning effektstorleksvärde 0,23 som 

anses vara ett ganska lågt värde. Enligt Håkansson (2012, s. 69) räknas 

effektstorlekar (d-värden) kring 0,2 som små, runt 0,5 som medelstora och över 

0,8 som stora. Håkansson hänvisar till Hatties studie och den visar att 

”undervisningsstrategier som betonar anpassning till lärostilar, träning inför test 

eller individbaserad undervisning inte alls i lika hög utsträckning gynnar elevers 

lärande (jfr Hattie,2009, s. 199).” Håkansson & Sundberg (2012, s. 194) 

 

           3.3.3. Den organisatoriska differentieringen räcker inte 

 

Som matematiklärare har Löwing upplevt att differentiering har varit nödvändigt 

för att hennes undervisning skulle fungera. Den här insikten fick Löwing när hon 

jobbade i GEM-projektet (Grupperingar i Engelska och Matematik) som startade 

1982. All fokus inom projektet har varit på hur elevgrupperingar kan hjälpa till i 

att optimera inlärning. Vid tidpunkten då projektet startade fanns det inget 

intresse för att ha olika undervisningar för de olika grupperna. Löwing har angett 

att det för lärarna som deltagit i projektet blivit en enklare undervisningssituation 

när lärarna har grupperat eleverna på ett flexibelt sätt. De har använt sig av 

homogena grupper när det gäller inlärning av begrepp och lösningsmetoder 

däremot har det varit heterogena grupper i inlärning av problemlösning. Men 

deltagare i projektet har inte fått att arbeta med fasta elevgrupperingar under 

någon längre period. Löwing säger ”jag nådde emellertid inte ända fram i min 

strävan att få alla våra elever att förstå matematik” (Löwing, 2004, s. 21). Från 

och med införandet av Lpo 94 har all fokus flyttat till vilka arbetssätt och 

arbetsformer en lärare kan använda för att individualisera undervisningen inom 

klassens ram istället för att fokusera på nivågrupperingar. För att få veta mer om 

hur fokus flyttats till andra arbetssätt och arbetsformer tar Löwing även upp 

Alexanderssons avhandling (1994) som visar att fokus flyttat över till metod och 

elev. Matematikinnehållet har blivit sekundärt då undervisningen 
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individualiseras. Alexanderssons undersökning visade att endast en av 12 lärare 

utgick ifrån innehållet och eleven alltså hen utgick ifrån ”hur eleven tänker och 

lär ett specifikt matematikinnehåll”. 

 

         3.3.4. Lärarnas förmåga att genomföra en individanpassad 

undervisning 
 

Löwing (2004) tar också upp PUMP-projektet (Processanalyser av Undervisning 

i Matematik/ Psykolingvistik). Projektet som fick ett ovanligt stort genomslag i 

svenska klassrum under 70-talet har studerat matematikundervisning på låg-och 

mellanstadiet i området aritmetik. Projektet har analyserat lärarnas förmåga att 

genomföra en individanpassad undervisning som enligt Löwing innebär ” att 

välja lämpliga uppgifter och ge relevanta förklaringar i relation till elevernas 

förkunskaper”.  Det som har varit intressant i PUMP-projektet är att ett speciellt 

analysinstrument konstruerats för att kunna följa upp nivån i 

matematikinnehållet. Analysinstrumentet har gett forskaren möjlighet till att 

kartlägga elevernas förkunskaper före en lektion och analysera svårighetsgraden 

av de uppgifter som eleverna ska arbeta med under lektionen. I projektet har 

också analyser gjorts på hur mycket hjälp varje elev fick av läraren under ett antal 

lektioner i följd.  Uppgifterna i läromedlet, elevernas förkunskaper och lärarens 

matematikdidaktiska kompetens utgör de viktigaste ramfaktorerna inom PUMP-

projektet. Projektets resultat har visat vikten av att läraren kan analysera elevers 

behov av förkunskaper i relation till läroboken. Många elever har arbetat med 

uppgifter som de inte har haft tillräckliga förkunskaper till för att lösa samtidigt 

som de inte fått hjälp av läraren då de behövt det. Studien har betonat vikten av 

att lärare borde ha en tydligare bild över sina elevers förmågor och förkunskaper. 

 

 Löwing (2004) tar Watsons (1998) forskning som exempel på hur lärare väljer 

ämnets innehåll utifrån sina uppfattningar om sina elever. Dilemmat är att lärare 

ibland har svårt att ändra sina uppfattningar om sina elever vilket negativt 

påverkar elevernas inlärning. 

 

Hur kan lärare undvika att hamna i detta dilemma? 

Att en lärare är en bra lärare försäkrar inte att hen har god undervisning. Enligt 

Löwing (2004) var de lärare som deltagit i hennes forskning bra lärare. 

 De hade en modern lärarutbildning, de ansträngde sig att utföra ett 

bra arbete, de försökte följa de senaste pedagogiska trenderna och 

visade en hög social kompetens. Ur en social aspekt satte de eleven 

i centrum och strävade efter att ha goda relationer till dem och ett 

trivsamt undervisningsklimat. Detta intryck bekräftades av deras 

skolledare. Samtidigt kunde jag konstatera att flera av dessa lärare 

hade stora problem med att synliggöra matematiken för eleverna 

(Löwing, 2004, s. 247–248). 

För att en lärare ska kunna klara sitt arbete behöver hen ha olika kompetenser. 

Hen behöver ämneskompetens, didaktisk kompetens och kunskap om hur man 

kan organisera och leda det pedagogiska arbetet. (Ellmin, 2011).  Kvalitet i 

läraryrket innebär ”ökad fokusering på elevernas individuella behov. 
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4. Metod  

 

4.1. Enkätundersökning  
 

För att få svar på forskningsfrågan Hur uppfattar matematiklärare sina uppdrag 

att anpassa sin undervisning efter elevens kunskapsbehov? använder vi en 

webbenkät som är riktad till matematiklärare på högstadiet. Detta beror på att det 

här valet passar väl med att vi vill nå ut till ett stort antal lärare på olika skolor. 

”Enkätens styrka ligger i att du kan nå många personer på relativt kort tid” 

(Dimenäs, 2007, s. 85). Enkäten i den här studien är en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Trost och Hultåker (2016, s. 18) 

skriver att” båda sorterna är lika mycket värda. Ofta kan de användas i 

kombination med varandra”. Enkäten i studien består av fem slutna frågor och 

sex frågor som kan besvaras med respondenternas egna ord. Enkäten återfinns i 

bilaga1. I den kvantitativa delen anger respondenterna de antal år av erfarenhet 

de har samt graderar fyra frågor och påstående ifrån ett till sex. Med den 

kvantitativa delen är syftet att undersöka hur många procent av respondenterna 

som tar hänsyn till individualisering i undervisningen och individualiserar efter 

sina elevers förkunskaper, hur många procent av respondenterna som tycker att 

individualisering är svårt samt hur många procent av dem som tycker att lärare 

differentierar istället för att individualisera. I den kvalitativa delen kommer 

respondenterna att besvara sex frågor kring hur de uppfattar sina uppdrag att 

anpassa sina undervisningar efter elevens kunskapsbehov. Här är det viktigt att 

poängtera att vi har bestämt oss för att använda en hög grad av standardisering 

och en kombination av strukturerade och ostrukturerade frågor i enkäten. ”Hög 

grad av standardisering innebär att situationen i alla avseenden är densamma för 

alla dem som skall svara.” (Trost & Hultåker, 2016, s. 60). Enligt Trost menas 

med strukturerade frågor de frågor som är slutna och har fasta svarsalternativ 

medan öppna frågor är ostrukturerade. I de öppna och ostrukturerade frågorna 

lämnas det utrymme för respondenterna att uttrycka sig med egna ord. En nackdel 

med ostrukturerade frågor är att de kräver mer tid för att besvara dem. Det kan 

öka riskerna för att inte får tillbaka tillräckligt med svar. 

 

4.2. Urval och datainsamling  
 

Vår målgrupp är matematiklärare som undervisar eller har undervisat på 

högstadiet i Sverige. Vi har bestämt oss för att vårt representativa urval ska vara 

det som kallas bekvämlighetsurval, enligt Trost och Hultåker (2016). De menar 

med detta att man helt enkelt tar det som är enkelt och snabbt. Trost förtydligar 

att man inte tar det man har ”utan man tar vad man kan ta eller rimligen bör ta.” 

(Trost & Hultåker, 2016, s. 31).   Dessutom har vi bestämt oss för att det till stor 

grad ska vara slumpen som styr vårt urval. Vi har först och främst lagt in en 

länkadress till enkäten i en Facebookgrupp, Matematikundervisning, som består 

av mer än 18 000 matematiklärare. I inlägget har vi endast erbjudit lärare som 

jobbar eller har jobbat på högstadiet möjligheten att besvara enkäten. Delvis har 

vi också använt icke-slumpmässigt urval genom att vi bett våra VFU-handledare 
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och andra bekanta lärare som jobbar på högstadiet att fylla i enkäten. Förutom 

Facebook gruppen har vi lämnat formuläret till ett tjugotal lärare.  

 

4.2.1. Reliabilitet, validitet och trovärdighet 
 

Trost och Hultåker (2016) betraktar reliabilitet som ett sammansatt begrepp som 

betyder ”att en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för t.ex. 

slumpinflytelser”. En studie har en låg grad av reliabilitet om en hel del av 

respondenterna missuppfattar frågan menar Trost. Studien får även låg grad av 

validitet om många missuppfattar frågan och det inte går att mäta på det sett som 

mätningen är avsedd. Trost skriver vidare att det inte är lämpligt att använda 

begrepp reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativa undersökningar. Det är 

bättre att tala om trovärdighet. Vi har från början strävat efter att formulera 

enkätens frågor så att de ska vara relevanta med vår studies syfte och 

frågeställning. Vi anser att den här studien har hög grad av reliabilitet och 

validitet trots att det finns fyra lärare som uttryckt att de inte förstod sista frågan 

i enkäten Vad gör du när individualisering fungerar? Å andra sidan har en lärare 

svarat ” bra frågor, de gör så en funderar”. Vi har totalt fått 57 svar. 48 svar av 

dem via webbenkäten och 9 svar från bekanta lärare. Vi anser att insamlad data 

är trovärdiga trots att vi använt webbenkät och inte med säkerhet vet att de 

svarande är matematiklärare som arbetar på högstadiet.  Vi har även gjort 

bearbetning av data så vi får en jämförelse mellan de nio svaren som vi fått från 

våra kända lärare och svaren från webbgruppen, se bilaga 4. 

 

4.3. Bearbetning av data 
 

Vi har använt tre intervall för att gruppera lärarna efter antal år av 

arbetslivserfarenheter (Antal år <5 år, 5 år ≤ A <10 och A≥10 år). Vårt val av 

dessa intervall är baserat på vårt syfte att vi vill skilja mellan lärarsvar från lärare 

som endast jobbat med Lgr 11 eller båda Lpo 94 och Lgr 11. Vi vill även skilja 

mellan lärarsvar från nya lärare och erfarna lärare. Insamlade data som 

presenterats i form av tabeller och diagram har sammanställts i ett Excel sheet 

och bearbetats med hjälp av Excel. 

Lärarsvar har bearbetats i procent eftersom ”genom att beräkna procenttal kan 

man så att säga korrigera för ojämnheter och göra jämförbarheten större.” (Trost 

& Hultåker, 2016, s. 153). I bearbetning av de kvalitativa frågorna har vi använt 

en tematisk analys som hjälper oss att finna teman och mönster i lärarsvaren. 

Efter att vi har läst och analyserat lärarsvaren flera gånger har vi valt fem eller 

sex teman för varje fråga som vi tycker inkluderar de inkomna svaren väl. Varje 

variabelvärde sammanfattar svar med liknande innebörd ur alla lärarsvar. 

Därefter har vi beräknat frekvenser. Resultaten har presenterats i procenttal som 

fås ur andelen svar i en enskild kategori i förhållande till samtliga inkomna svar 

på frågan. En enskild lärare kan svara på ett sådant sätt så att svaret täcker mer 

en ett variabelvärde (en kod). I resultatavsnittet har vi valt ut citat ur inkomna 

lärarsvar för att förtydliga de koder/variabelvärde som vi använt, se avsnitt 5 

Resultat och resultatanalys.  
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4.4. Etiska ställningstaganden 
 

Dimenäs (2007) betonar att användningen av en enkät som undersökningsmetod 

kräver att de fyra etiska reglerna uppfylls, alltså informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dimenäs menar att 

de berörda i en undersökning har rätt till att information om syftet med 

undersökningen och deras deltagande ska vara frivilligt. Deras uppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt att de inte kan bli identifierbara och att insamlad data 

endast ska användas för forskningsändamål. Vi har tagit hänsyn till dessa regler 

i genomförandet av undersökningen. Ett informationsbrev har också skickats ut 

tillsammans med enkäten till de deltagande lärarna. Samma informationsbrev och 

enkät har lagts in som inlägg i Facebookgruppen. Informationsbrevet återfinns 

som bilaga 2.   

 

5. Resultat och resultatanalys 
 

I våra studiemål har det ingått att skapa en lämplig enkät.  Enkäten som vi bestämt 

oss för att distribuera innehåller 11 frågor, se bilaga 1. Vi har erhållit 57 svar 

varav 48 svar kom från Facebookgruppen. 

I inledningen av enkäten har de deltagande lärarna fått skriva in hur lång 

arbetslivserfarenhet de har i form av antal år som behörig matematiklärare. Vi 

har fått reda på att den största andelen av de som deltagit har erfarenhet som är 

lika med eller överstiger 10 år i tjänst som matematiklärare. Andelen är 74 % för 

den här gruppen av lärare som arbetat utifrån både läroplan Lpo 94 och Lgr 11. 

Lärarandelen för de lärare som endast arbetat utifrån Lgr 11 är 26% som är 

fördelad på 14% nya lärare med arbetslivserfarenhet kortare än 5 år och 12% med 

arbetslivserfarenhet större än 5 år och mindre än 10 år. 

I tabell 1 har en sammanställning gjorts för 4 kvantitativa frågor/påståenden. De 

deltagande lärarna fick göra en bedömning mellan 1 och 6 i en 6 - gradig skala. 

Vid markering av siffran 1 så innebar det att de till exempel inte tar hänsyn till 

individualisering eller de tycker att det inte alls är svårt att anpassa 

undervisningen efter elevers olikheter. Vid markering av nummer 6 visar läraren 

att hen till exempel tar mycket hänsyn till individualisering eller att de tycker det 

är mycket svårt att anpassa undervisningen efter elevers olikheter. 

Resultaten i tabell 1 visar att majoriteten av de deltagande lärarna tar mycket 

hänsyn till individualisering i undervisningen. Lärarnas åsikter kring hur svårt 

det är att individualisera varierar mellan 5% av alla respondenterna som tycker 

att det inte alls är svårt och 10% svarande som tycker att det är mycket svårt att 

anpassa undervisningen efter elevers olikheter. Resultaten visar att de flesta av 

respondenterna tycker att det är ganska svårt att individualisera.  

I sammanställningen framgår det tydligt att lärarna försöker anpassa 

undervisningen mycket efter elevernas förkunskaper. Å andra sidan visar 

lärarsvaren inte från första anblick ett tydligt mönster kring deras tyckande om 

påståendet att lärare i verkligheten anpassar undervisningen till några grupper 
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och inte till varje enskild elev. 8,8% av respondenterna håller helt och hållet med 

påståendet jämfört med cirka 3,5% av de svarande som inte håller med alls. Cirka 

44% av alla deltagare har graderat 4 eller 5 mot en lika stor andel (44%) som har 

graderat 2 eller 3. Den här frågan har efterföljts med en öppen fråga som ber 

lärare att förtydliga sitt val. Svaren på följdfrågan visade att 50% av lärarna säger 

att det blir anpassningar till grupper. Därför är det viktigt att knyta ihop 

lärarsvaren på påståendet med den efterföljande frågans svar. Lärare som inte alls 

håller med påståendet gav inte någon förklaring eller så skrev hen till exempel 

att” Jag tittar på varje elevs nivå för att kunna göra det så bra som möjligt för 

alla” Medan de som håller med helt och hållet med påståendet (grad 6) har 

förtydligat sina val med att spridningen i elevernas förkunskaper är stor vilket 

gör det blir svårt att anpassa efter varje individ. Den här förklaringen ihop med 

det stora antalet elever i klassrummet gör att individualisering kräver mycket mer 

tid. Som exempel har Lärare 14 förklarat att hen ” Jobbar med differentierad 

undervisning, nivåanpassar i flera steg istället. Samma grund men olika nivåer av 

svårighetsgrad. På det viset blir ingen elev ensam i sitt arbete eller riskerar bli 

utpekad som specialelev”.  

Medelvärdet för alla respondenternas val blev grad 3,6. Det här medelvärdet och 

lärarnas förklaringar tyder tillsammans på att lärarna ofta anpassar undervisning 

till grupper. 

Tabell 1: Sammanställning: procentandel av samtliga svar på frågan/påståendet 

(Antalet respondenterna N=57) 

Fråga/ påstående 

1 

inte 

alls 

2 3 4 5 

6 

Myck

et 

Hur mycket hänsyn tar 

du till individualisering 

i undervisning? 

1,8% 0,0% 5,3% 26,3% 49,1% 17,5% 

Hur svårt tycker du det 

är att anpassa 

undervisningen efter 

elevers olikheter? 

5,3% 12,3% 10,5% 33,3% 28,1% 10,5% 

Jag anpassar 

undervisningen efter 

elevernas förkunskaper. 

 

0,0% 1,8% 7,0% 29,8% 36,8% 24,6% 

Lärare anpassar inte sin 

undervisning efter varje 

elevs behov. I 

verkligheten anpassar 

hen undervisningen 

efter få grupper. 

3,5% 21,1% 22,8% 28,1% 15,8% 8,8% 
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Från de insamlade svaren går det att räkna ut medelvärden för varje fråga eller 

påståenden och därefter kan en jämförelse göras mellan de olika lärargrupperna, 

nyblivna lärare, lärare som jobbat endast med Lgr 11 och lärare som jobbat med 

två läroplaner.  Jämförelsen i Figur 2 visar att lärarna har liknande åsikter kring 

de fyra frågorna/påståendena. De inkomna svaren tycks även visa att ju mer 

erfarenhet en lärare har desto mer anpassning blir det efter elevernas 

förkunskaper. Det som är intressant är att nyblivna lärare och lärare som ingår i 

lärargrupp som arbetat med två läroplaner har samma tyckande om att 

individualisering är ganska svårt.    

 

Figur 2: jämförelse av medelvärde för lärarnas tyckande mellan olika lärargrupper. 

Tabell 2 innehåller sammanställningen av resultaten från första frågan kring 

påståendet om att det i verkligheten var så att läraren anpassade undervisningen till 

några grupper istället för att göra anpassningar efter varje elevs behov. Resultaten 

visar klart och tydligt att de flesta respondenterna gör anpassningar för grupper. 

Motiveringen är ofta att man gör så på grund av tidsbrist (se tabell 2). Lärarsvaren 

har delats upp i sex olika kategorier (sex variabelvärden). Vissa lärarsvar omfattar 

mer än en kategori.  

Till den fösta kategorin Det stämmer ej. Jag anpassar inte undervisningen efter få 

grupper hör detta citat: 

”Lärare 50: Jag känner inte igen mig i det påståendet. Jag upplever 

att lärare anpassar undervisningen så gott det går med den 

förutsättning som finns.” 

Ur kategorin Ja, det blir anpassningar till några grupper har vi valt ut citaten: 

Lärare 3: Det går inte att ha 30st planeringar och material igång. Det 

blir en grundplanering för 4 grupper av nivåer där majoriteten av 

eleverna är i 2 av dem. En grundnivå och en fördjupningsnivå. Sedan 

finns det de elever som jag måste ge individuell planering och 

material, de som ligger långt efter kunskapsmässigt mot jämnåriga 

kamrater eller som tvärtom är särskilt begåvade i matematik. 
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Lärare 22: Skulle man anpassa efter varje individ skulle det bli 25 

olika lösningar, då får man ha ett adaptivt digitalt läromedel. Det 

man gör är att anpassa till kanske 3 grupper (svaga, mitten, starka) 

och någon enstaka individ. Problemet är att i en klass på högstadiet 

kan man ha en spridning på nivå från åk3 till gymnasiet....  

I kategorin Det är svårt att anpassa till varje elev har vi följande citat som exempel 

på lärarsvar: 

”Lärare 20: Att individualisera helt gör det svårt att hålla 

matematiska diskussioner på ett bra sätt. 

Lärare 56: Har man en klass med många elever så kan det vara svårt 

att anpassa efter varje enskild elev.” 

Kategorin Tidsbrist gör att undervisningen anpassas till grupper gav oss citat som: 

Lärare 31: Varje lärare vet att den bör anpassa men det handlar om 

tiden för att planera individuellt till olika elever, dessutom är det inte 

enkelt att hinna med att bemöta alla elever på deras olika nivåer när 

man ska ta hand om en hel klass själv.  

Från lärarsvaren som hamnade i kategorin Jag försöker hitta en mellanväg så alla 

kan motiveras och utvecklas har vi följande citat som exempel på lärarsvar: 

Lärare 18: Man har alltid en grupp av elever att ta hänsyn till. 

Undervisningen måste skapa situationer så den gruppen har 

möjlighet att utveckla någon form av gemensamt lärande, eller 

kanske det ska uttryckas som gemensamma matematiska 

resonemang. Dessutom måste undervisningen ta hänsyn till enskilda 

elevers behov av att utveckla matematiska förmågor. Men det är inte 

sagt att detta behöver ske samtidigt. Undervisningen behöver alltså 

både utgå från gemensamma behov av att utveckla förmågor och 

utifrån individuella behov. Att bara utgå från individuella behov är 

att svika eleverna, att undanta dem från möjligheter att utveckla 

matematiska förmågor av hög kvalitet. 

Den sista kategorin som skapats från svaren på den första frågan är Jag anpassar 

undervisningen till mellannivågruppen. Nedan har vi citat från inkomna svar: 

”Lärare 47: Undervisning med hjälp av tavlan och genomgångar som ofta riktas 

mot en medelgrupp.” 

 

Tabell 2: sammanställning av lärarsvar på första frågan: Kan du förtydliga din åsikt 

i påståendet: Lärare anpassar inte sin undervisning efter varje elevs behov. I 

verkligheten anpassar hen undervisningen efter få grupper (N=60) 

Kategorier för lärarsvar 
Antal svar i % av 

alla lärarsvar 

Det stämmer ej. jag anpassar inte undervisningen efter få 

grupper 
11,7 
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Ja, det blir anpassningar till några grupper. 50,0 

Det är svårt att anpassa till varje elev 16,7 

Tidsbrist gör att undervisningen anpassas till grupper 11,7 

Jag försöker hitta en mellanväg så alla kan motiveras 

och utvecklas 
6,7 

Jag anpassar undervisningen till mellannivågruppen 3,3 

 

Figur 3 nedan visar tydligt att lärarsvaren på den föregående frågan skiljer en del 

mellan de olika lärargrupperna. Trots att 50% av lärarsvaren från respondenterna 

anger att anpassningar i klassrum sker för grupper så var det endast 44% av i 

gruppen lärare som jobbat med både läroplanerna som svarade så. Det kan 

jämföras med 65% för gruppen lärare som jobbat endast med Lgr 11. Figuren visar 

också att ingen av lärarna i gruppen nya lärare som deltagit i enkäten 

individualiserar efter varje individ eller anpassar undervisningen till 

mellannivågruppen. 

 

Figur 3: jämförelse på lärarsvar mellan tre olika grupper av lärare som arbetat 

olika lång tid. ( N1 = 9, N2 = 17, N3 = 43,   N4 = 60) 
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Vid frågan vad individualisering innebär för dig (andra frågan, se tabell 3) så 

visade analysen av svaren att majoriteten av de svarande tycker att det innebär 

anpassningar för eleverna i form av olika material och olika nivåer. 

I kategorier för lärarsvar på frågan ovan finns kategorin Utmaning. Till den här 

kategorin har vi fått in en mängd varierande svar och nedan följer två exempel på 

citat som vi anser hamnar i den här kategorin. Citatens innehåll kan även passa in 

i någon annan kategori (t.ex. Lärare 2). I samtliga kategoricitat som följer finns 

möjligheten att matematiklärarnas svar passar in i flera kategorier. 

Lärare 11: Att elever får undervisning som utmanar på den nivå 

eleven befinner sig.  

Lärare 2: Att elever kan jobba med samma innehåll men i anpassad 

form så att klassen håller ihop och har samma struktur. Tex vid 

problemlösning med EPA modellen. Att utforma uppgiften så att alla 

har möjlighet att delta och utmanas. Dock menar jag inte att alla 

elever alltid måste jobba i helklass. Att ibland arbeta i ett mindre 

sammanhang är också individanpassning.  

I följande kategori Motivation finns svar som t.ex. citatet nedan: 

”Lärare 16: Att hitta det sätt som motiverar eleven att arbeta med sitt 

lärande och möjliggöra för eleven att arbeta på det sättet för att nå 

kunskapskraven.” 

Ur kategorin Att förstå elevens behov har citaten nedan tagits med som exempel på hur 

lärare svarat: 

Lärare 7: Ta hänsyn till varje elevs olika behov.  

Lärare 45: Att jag måste få syn på de olika sätt det finns att förstå det 

innehåll som ska läras i klassrummet. Varje elev måste få syn på och 

jobba med just det han/hon fastnar på och inte förstår. Därför måste 

jag få eleverna att tala om hur de ser på det aktuella innehållet. 

I kategorin anpassning i form av olika material och olika nivåer har vi valt ut citaten 

nedan som exempel på hur lärare svarat: 

Lärare 15: Att alla får möjlighet att jobba på en nivå som gör att man 

både känner att man klarar det man gör men samtidigt även lär sig 

något nytt 

Lärare 31: Att kunna anpassa material och hjälpa eleven på dennes 

nivå. Men också om den fysiska arbetsmiljön, kunna få en avskild 

arbetsplats, hörselkåpor om man behöver det men för en del kan 

koncentrationen bli bättre med musik i hörlurar.  

Från kategorin Jag försöker hitta en mellanväg så alla kan motiveras och 

utvecklas har vi tagit med citaten nedan: 

Lärare 9: Att det behövs nivågruppering och specialklasser 

(speciallärare) för att hjälpa varje individ där de befinner sig 

(kunskapsmässigt). 
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Lärare 11: Att elever får undervisning som utmanar på den nivå 

eleven befinner sig.  

Tabell 3: sammanställning av lärarsvar på andra frågan: Vad innebär 

individualisering för dig? (N=75) 

Kategorier för lärarsvar 
Antal svar i % av 

alla lärarsvar 

Utmaning 12,0 

Motivation 4,0 

Att förstå elevens behov 16,0 

anpassning i form av olika material och olika nivåer 57,3 

Jag försöker hitta en mellanväg så alla kan motiveras 

och utvecklas 
10,7 

 

I den tredje kvalitativa frågan önskades svar på frågan varför individualisering 

behövs. De flesta respondenterna tycker det behövs individualisering på grund av 

de stora olikheterna i förkunskaper, behov och i lärostilar hos eleverna. Ett stort 

antal av de svarande lärarna tycker att individualisering behövs för att höja 

motivationen och för att eleverna ska utvecklas. 

Tabell 4: sammanställning av lärarsvar på tredje frågan: Varför behövs 

individualisering tycker du? (N=70) 

Kategorier för lärarsvar 
Antal svar i % av 

alla lärarsvar 

nödvändigt för arbetsro 1,4 

öka motivation och utveckling 31,4 

Olikheter i förkunskaper, behov och lärostilar 45,7 

nå målen 10,0 

Styrdokument krävs 2,9 

differentiering/nivågruppering 8,6 
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I tabell 4 ser man att de inkomna svaren på frågan Varför behövs individualisering 

tycker du? har delats upp i 6 lämpliga kategorier. Nedan kommer exempel på citat 

tas upp för varje kategori. 

Från kategorin nödvändigt för arbetsro har vi citat: 

”Lärare 2: Det är nödvändigt för att få arbetsro och engagemang. 

Dessutom är det av hänsyn till eleverna. Dessutom kräver skollagen 

detta.”  

I kategorin öka motivation och utveckling har vi placerat citat: 

Lärare 1: Om det är allt för svårt eller lätt lägger eleven av, lusten 

går förlorad. Lite svårare hela tiden får fram lust och nyfikenhet på 

ämnet  

Lärare 8: Hur ska eleven annars utvecklas? 

Lärare 23: Annars tappar vi en stor grupp av elever som antingen ser 

matten som för svår eller för lätt och därmed tråkig. 

Kategorin Olikheter i förkunskaper, behov och lärostilar innehåller citat som: 

Lärare 16: Elever har olika förkunskaper och några har 

funktionsvariationer som försvårar deras lärande. 

Lärare 48: I matematik behövs det på så vis, att matematiken i sig 

har en viss inneboende struktur. Det går inte att förstå decimaltal om 

man inte förstår bråk (kan man hävda) så en elev måste möta bråk 

före decimaltal, och då uppstår problem när klasserna är blandade 

där vissa elever är experter på bråk och andra inte alls. Men jag är 

inte säker på att det är just individualisering som är lösningen på 

detta. 

Ur kategorin nå målen har citaten nedan tagits med som exempel på hur lärare svarat: 

”Lärare 7: En förutsättning för att elever ska kunna lära sig 

Lärare 50: För att skapa möjlighet för eleven att nå kunskapskraven.” 

Från kategorin styrdokument krävs har citat nedan hämtats: 

Lärare 2: Det är nödvändigt för att få arbetsro och engagemang. 

Dessutom är det av hänsyn till eleverna. Dessutom kräver skollagen 

detta.  

Lärare 5: Det står i skollagen att alla elever ska nå så långt de har 

möjlighet till. Därför måste jag som lärare möta eleven där den är. 

Ur den sista kategorin differentiering/nivågruppering som framkom ur svaren på 

frågan Varför behövs individualisering tycker du? har vi erhållit exempel på 

lärarcitat som  
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Lärare 11: Möjlighet till omgruppering av klasser. Mindre klasser (i 

alla fall färre än 32 elever).  

Lärare 14: Klart det finns en del som jobbar med annat p.g.a. olika 

diagnoser eller annan problematik med jag vill ändå kalla det 

differentierat. 

Majoriteten av svaren som kom in på frågan om vilka nackdelar det finns med 

individualisering (fjärde frågan, tabell 5 nedan) var att nackdelarna med 

individualisering är att det är väldigt tidskrävande och resurskrävande 

 

Tabell 5: sammanställning av lärarsvar på den fjärde frågan: Vilka nackdelar finns 

det med individualisering tycker du? (N=65) 

Kategorier för lärarsvar 
Antal svar i % av 

alla lärarsvar 

inga nackdelar 6,2 

tidskrävande /resurskrävande 50,8 

stämmer ej med elevers behov 23,1 

försämrad kommunikation/samhörighet 10,8 

utpekande 3,1 

ny organisation/gruppering 6,2 

 

Lärarsvaren på frågan Vilka nackdelar finns det med individualisering tycker du? 

har kategoriserats och nedan visas exempel på citat som placerats i respektive 

kategori. 

Ur kategorin inga nackdelar som hamnade först får vi citat 

”Lärare 6: Inga. 

Lärare 34: Många ser nackdelar som att det innebär mer jobb. Jag ser 

det som inspirerande” 

Tidskrävande/resurskrävande är nästa kategori. Nedan ser vi exempel på citat från 

lärarsvar: 

Lärare 16: Det tar tid att hitta rätt anpassning. Andra elever kan tycka 

att de också vill arbeta på samma sätt vilket kan starta diskussioner 

som tar tid och kraft. 
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Lärare 51: Att det i stort inte går att göra fullt ut eftersom alla är olika 

individer. i en klass skulle man kanske behöva 15 olika anpassningar 

på individnivå. Individualisering funkar till viss mån när det är 

många som är på samma eller några olika nivåer.  

Från kategorin stämmer ej med elevens behov har vi t.ex. citatexemplen 

Lärare 33: Man kan ibland hamna i läget att för mycket fokus läggs 

på olikheterna istället för likheterna. Man kan falla i gropen att så 

mycket fokus läggs på anpassningar att gruppen splittras och inte kan 

arbeta annat än enskilt. Gruppen förlorar på det och det tär på läraren.  

Lärare 57: Finns en risk att jag anpassar mig för mycket, att 

kravnivån blir för låg vilket hämmar individens utveckling och 

progression i sitt lärande. 

I kategorin försämrad kommunikation/samhörighet har vi placerat citat 

Lärare 4: Om man tror att individualisering är att elever ska arbeta 

enskilt i sin egen takt. Man måste komma ihåg att matematik är ett 

kommunikationsämne där elever behöver lösa problem tillsammans. 

Lärare 22: Att man riskerar att tappa de gemensamma diskussionerna 

men även samhörigheten i grupperna 

Från kategorin utpekande har följande citat hämtats 

Lärare 11: Utpekande av elever som inte vill sticka ut. Merarbete för 

lärare, speciellt förarbete.  

Lärare 28: Känner sig utpekade t. ex med mindre grupper, svårt att 

hitta planeringstid.  

Ur sista kategorin ny organisation/gruppering (se tabell 5) har följande citat 

hämtats från inkomna svar 

”Lärare 9: Kräver en annan organisation 

Lärare 50: Att den sammanhållna undervisningen blir svår att 

genomföra. Det kan bli svårt att få bra dynamik i gruppen om 

kunskapsspannet är för stort” 

 

På frågan vilka egenskaper en bra matematiklärare bör ha så visar 

sammanställningen att de viktigaste egenskaperna en lärare bör ha är att läraren 

ska vara väldigt kunnig i ämnet (27% av svaren) och att en bra lärare ska vara 

lyhörd och engagerad (23% av svaren). 
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Tabell 6: sammanställning av lärarsvar på femte frågan: Vilka egenskaper bör en 

bra matematiklärare ha enligt dig? (N=128) 

Kategorier för lärarsvar 
Antal svar i % av 

alla lärarsvar 

att leda en varierande undervisning 13,3 

lyhörd och engagerad 23,4 

bra relation till eleverna 10,9 

kunnig i ämnet, ha didaktisk kunskap 26,6 

kunna förstå elevens behov 16,4 

tydlig och välplanerad undervisning 9,4 

 

Ur kategorierna (6 st.) ifrån den femte frågan Vilka egenskaper en bra 

matematiklärare bör ha? har vi hämtat två exempel på vad matematiklärana svarat. 

Citaten nedan är två exempel bland flera på lärarsvar som kan placeras i flera 

kategorier. För den femte frågan gör vi inte samma uppdelning av citaten som vi 

gjort för tidigare frågor eftersom vi anser att svaren är så lika och det skulle bli en 

upprepning då svaren täcker flertalet kategorier på frågan: 

Lärare 8: Undervisa mycket med genomgångar och välplanerade 

övningsuppgifter. Jag tror också på att jobba tillsammans i 

klassrummet genom tex kooperativa arbetsmetoder. 

Lärare 33: Flexibilitet: Det ger eleverna möjlighet att påverka 

genomgångar och bli delaktiga. Ger också läraren möjlighet att 

anpassa undervisningen i stort efter den verkliga situationen istället 

för den situation man tänkt sig. God kunnighet i ämnet! 

Lyhördhet. Envishet. 

Den sista kvalitativa frågan vi ställde blev en fråga som respondenterna tolkade på 

olika sätt så vi fick lägga till ett förtydligande. Grundfrågan var vad hen gör när 

individualiseringen tycks fungera i klassrummet. De flesta svarade att de fortsätter 

att individualisera vidare.  

 

 

 



   

 

 
 

26 

Tabell 7: sammanställning av lärarsvar på den sjätte frågan: Vad gör du när 

individualisering fungerar? (N=69) 

Kategorier för lärarsvar 
Antal svar i % av 

alla lärarsvar 

blir nöjd / låter verksamheten rulla på 17,4 

fortsätter individualisera/differentiera 42,0 

har gemensamma genomgångar men har riktad 

handledning 
2,9 

Kartlägger vad som fungerar eller ej fungerar och går 

sedan vidare med att se elevens behov 
13,0 

fortsätter med tydlig och välplanerad undervisning 13,0 

skapar problemlösningar med rika problem 11,6 

 

Ur kategorin blir nöjd / låter verksamheten rulla på har följande citat valts 

”Lärare 15: Jag är väl antagligen glad och nöjd över att min 

undervisning fungerat så som det var tänkt.  

Lärare 10: Vad jag gör, blir glad.” 

I kategorin fortsätter individualisera/differentiera placerades följande citat 

Lärare 20: Sätter ihop grupper av elever där det finns en lagom 

spridning, men alla kan bidra och utvecklas. Då hinner jag hjälpa de 

som behöver mest hjälp mycket. 

Lärare 45: Lyssnar på eleverna. Vågar undersöka missuppfattningar. 

Jobbar mycket på tavlan tillsammans med eleverna. Det blir en 

sicksack-väg framåt, men den går via elevernas sätt att förstå. Vilket 

betyder att elevernas individuella sätt blir centralt och en 

utgångspunkt i undervisningen. Därefter kan eleverna jobba med 

uppgifter i boken. 

Nästföljande kategori har gemensamma genomgångar men har riktad handledning 

innehåller citat som:  

Lärare 4: Har en del gemensamma genomgångar, men har mer riktad 

handledning till mindre grupper eller enskilda elever utifrån behov. 

Lärare 34: Ser varje elevs lösningar och lyssnar av tankar för att sätta 

in rätt undervisning. 
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I kategorin Kartlägger vad som fungerar eller ej fungerar och går sedan vidare 

med att se elevens behov finns citat  

Lärare 48: En sak jag tänkt på att det ofta är mycket lättare när man 

börjar på något nytt, från grunden. Då hänger alla med. Jag arbetar 

på högstadiet. De ”nya” saker jag tagit upp är de som eleverna kan 

allra bäst: Bråkmultiplikation, potenser, linjära funktioner. Sådant 

som de gjort på mellanstadiet, som procenträkning, decimaltal, 

plangeometri, är de sämre på. När ingen kan något om det man ska 

arbeta med uppstår individualisering nästan per definition och 

automatiskt. 

Lärare 50: Fler än en lärare i gruppen, olika undervisningsmaterial, 

kartläggning av förkunskaper, anpassar lärmiljön. 

Kategorin fortsätter med tydlig och välplanerad undervisning innehåller citat som 

Lärare 31: Planerar vidare för när den fungerar så är eleverna på olika 

nivåer och de som är på en långt lägre nivå kommer troligen fortsätta 

med det. Så individualiseringen kommer fortgå men med 

förhoppning att man lär sig det som vart svårt och att man kommer 

närmare sina mål.  

Lärare 40: Prov och förhör ofta så jag har stenkoll på elevernas nivå. 

Tydliga planeringar med uppgifter på olika nivåer men inom samma 

arbetsområde. 

Lärare 51: tydlighet med vad eleverna skall göra under just den 

lektionen. ibland lyckas vi vara fler pedagoger på en lektion, då 

funkar det bäst. 

Från den avslutande kategorin skapar problemlösningar med rika problem 

kommer följande citat 

”Lärare 11: Problemlösning med rika problem” 

Sammanfattning av resultaten 
 

Ur tabell 1 som innehåller svar på fyra kvantitativa frågor/påståenden kan man 

utläsa att respondenterna tar mycket hänsyn till individualisering i 

undervisningen. Flertalet av de svarande tycker att de anpassar undervisningen 

efter elevernas förkunskaper. Lärarna svarar samtidigt att verkligheten är sådan 

att man anpassar undervisningen till några få grupper. 

Sammanställningen från svaren på den första kvalitativa frågan (se tabell 2) visar 

också att hälften av lärarsvaren är att anpassning sker till några få grupper. 

Faktorer som förhindrar anpassning till varje elevs behov är främst tidsbrist och 

resursbrist. 

På frågan om vad individualiseringen innebär för respondenten (se tabell 3) så 

visade 57,3% av de inkomna svaren att det för dem innebär en anpassning i form 
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av olika material och olika nivåer. Mer än 75% av respondenterna var överens 

om den här uppfattningen.  

Flest svar (över 45,7 %) på den tredje kvalitativa frågan blev att individualisering 

behövs på grund av olikheterna i elevernas förkunskaper, behov och p.g.a. att 

eleverna har olika lärostilar (se tabell 4). 

De största nackdelarna med att individualisera (fråga 4, tabell 5) är enligt 

inkomna svar att det krävs mycket tid och mycket resurser något det oftast råder 

brist på. Intressant är också att var fjärde lärare svarat att individualiseringen inte 

stämmer med elevens behov. 

För att bli en bra matematiklärare ska man enligt respondenternas svar först och 

främst vara kunnig i ämnet och ha didaktisk kunskap. Nästan lika viktigt enligt 

inkomna svar är att en lärare ska vara lyhörd och engagerad för att 

undervisningen ska bli intressant och leda till utveckling (se tabell 6). 

Viktigt är enligt de svarande att man inte nöjer sig med den individualisering som 

gjorts utan att man hela tiden fortsätter att göra förbättringar. 42 % av 

respondenternas svar var att man ska fortsätta att individualisera medan nästan 

var femte svarade att man kan luta sig tillbaka och vara nöjd (se tabell 7). 

 

6. Diskussion och slutsatser 
 

I det här stycket kommer resultaten att diskuteras utifrån två perspektiv. 

Diskussionen utgår först ifrån att samtliga respondenterna utgör en grupp och 

därefter utgör respondenterna tre olika grupper i diskussionen. Vi gör jämförelser 

av vad som skiljer mellan de tre gruppernas respondentsvar (se figur 3 och bilaga 

5). Diskussionen stöds av insamlade enkätsvar, teori och tidigare forskning. 

I jämförelserna och diskussionerna nedan blir det nästan alltid en jämförelse 

mellan gruppen nyblivna lärare och gruppen lärare som varit med om två 

läroplaner (arbetat >10 år) eftersom gruppen lärare som bara arbetat med Lgr 11 

oftast får en procentandel av svaren som hamnar mellan de två andra gruppernas 

procentandel då kategorisvar jämförs. Framförallt bör det poängteras att 

grupperna skilde sig stort åt när det gäller antalet lärare som ingick och därför 

blir jämförelser troligtvis missvisande och några större slutsatser ska inte dras om 

att det råder någon större skillnad i vad de två grupperna svarat. 

Resultaten visar att lärarna tar mycket hänsyn till individualisering i 

undervisningen. Det är tvärtemot vad Skolverket (2015) skrivit om att 

undervisningen har varit inställd på en medelnivå både när det gäller innehåll, 

arbetssätt och tempo istället för att anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Endast 3% av respondenterna har angett att de anpassar 

undervisningen till mellannivågruppen.  Många av respondenterna tycker att det 

är svårt att anpassa undervisningen efter elevers olikheter. Både de nya lärarna 

och de erfarna tycker så här, vilket stärker tidigare slutsatser om att 

individualisering inte är en lätt uppgift (Löwing och Kilborn 2002, s. 124).  
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Intressant är att deltagarna uppger att de tar mycket hänsyn till elevernas 

förkunskaper vilket speglar att lärarna är medvetna om tidigare 

forskningsresultat. Vi har som exempel tagit upp PUMP-projektet som betonar 

vikten av att lärare bör ha en tydligare bild över sina elevers förmågor och 

förkunskaper. Tidsbrist gör att undervisningen ofta anpassas till grupper. De nya 

lärarna är de som mest anpassar undervisningen till grupper jämfört med övriga 

två grupperna. Däremot har lärare som varit med om två läroplaner en betydligt 

högre andel av svaren som hamnade i kategorin att de anpassar för varje elev (Se 

figur 3 ovan). Här ställer vi oss frågan om detta beror på att några lärare 

fortfarande har inspirerats av Lpo 94-tiden då eget arbete vuxit fram som en 

individualiseringsmetod. Man ska försöka undvika en syn på individualisering 

som blir liktydig med eget arbete (Österlind 1998 och Boo et al. 2017). Vi undrar 

om några av lärarna använder eget arbete för eleverna och tolkar det som att de 

gör en individualisering på individnivå. 

Att lärarsvaren har visat att individualisering ofta sker i grupper påminner oss om 

en tidigare slutsats ”de försök som utfördes med individualisering ofta stannade 

vid differentiering.” (Kilborn & Löwing, 2002, s. 127). Differentieringens fokus 

ligger på hur undervisningen organiseras och struktureras för att möta olika 

individer. Vid genomgång av lärarsvar har vi observerat att några lärare svarade 

tydligt att de inte stannar vid den organisatoriska differentieringen utan de jobbar 

även med den pedagogiska differentiering (Egidius tolkning i Boo et al. 2017). 

Som exempel väljer vi två lärare som anpassar sina undervisningar mycket efter 

elevernas förkunskaper (grad 6) och som helt och hållet (grad 6) håller med 

påståendet att Lärare inte anpassar sin undervisning efter varje elevs behov. I 

verkligheten anpassar hen undervisningen efter få grupper: ”Det är inte 

nivågrupperade grupper” säger lärare 12 och ”Jobbar med differentierad 

undervisning, nivåanpassar i flera steg istället. Samma grund men olika nivåer av 

svårighetsgrad. På det viset blir ingen elev ensam i sitt arbete eller riskerar bli 

utpekad som specialelev” säger lärare 14.  

I den här studien har inga observationer gjorts. Därför kan vi inte avgöra om 

lärarnas anpassningar stannar vid organisatoriska differentiering eller inte. Men 

enligt våra upplevelser under VFU-perioder på olika skolor och genom våra jobb 

kan vi lätt säga att vi håller med Löwing i hennes slutats ovan. 

Resultaten visar att samtliga tre lärargrupper är överens om att den överlägset 

vanligaste tolkningen av individualisering är att lärare anpassar undervisning i 

form av olika material och olika nivåer (57,3% se figur 5 i bilaga 5). Den här 

uppfattningen innebär att lärarna använder typer av individualisering som kallas 

omfångsindividualisering och nivåindividualisering enligt Vinterek (2006). 

Svaret som utgör 57,3% av lärarsvar kom ifrån 75% av respondenterna. Tre 

fjärde delar av lärarna har alltså en gemensam uppfattning om individualisering. 

Intressant är också att lärarna verkar vara medvetna om tidigare 

forskningsresultat som visar att lärare i verkligen inte individualiserar om hen ger 

sina elever samma uppgifter och låter dem jobbar i sin egen takt (Se 3.3.1 

Lärarens uppfattning om individualisering påverkar elevernas resultat). Lärarnas 
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svar på enkäten tolkas som att lärarna inte förlitar sig enbart på 

hastighetsindividualisering som är den vanligast förekommande typ av 

individualisering i den svenska skolan utan de följer på något sätt 

individualiseringsmodellen som finns i figur 1 (Löwing 2004 och Löwing 2006). 

Även här visar svaren klart att de nya lärarna är den största gruppen som uppfattar 

individualisering som en metod som utgår utifrån elevernas kunskaper och 

utformar undervisningen i form av olika material och olika nivåer. Vi ställer oss 

frågan om lärarutbildningen har förändrats med tiden så att nyblivna lärare har 

fått kompetens om hur man individualiserar.   

Kategorin Motivation från frågan vad individualisering innebär fick bara 4 % av 

svaren och den lärargrupp som var klart störst i kategorin var Nya lärare. Enligt 

oss är det en för liten andel för att kunna dra några slutsatser. Det betyder inte att 

lärare inte tar hänsyn till att motivering av eleverna behövs eller att de betraktar 

motivation som en oviktig påverkansfaktor för elevens lärande. Vår tolkning att 

de som nämnde motivationen valde att visa sitt intresse för 

intresseindividualisering och de lärare som inte nämnde motivation känner väl 

till att motivation är den första principen i den didaktiska planeringsmodellen 

MAKIS-modellen (Motivera! - Aktivera! - Konkretisera! - Individualisera! - 

Samarbeta!). De tar säkert hänsyn till detta när de planerar olika uppgifter för de 

olika nivåerna. 

Intressant är också att samtliga lärargrupper var överens om varför 

individualisering behövs. Det framgår klart att det vanligaste svaret var att 

individualisering behövs för olikheter i förkunskaper, behov och lärostilar. De 

fick störst svarsandel i den här kategorin var de nya lärarna. En av dem i den här 

gruppen undrade över om just individualisering är lösningen.  

I matematik behövs det på så vis, att matematiken i sig har en viss 

inneboende struktur. Det går inte att förstå decimaltal om man inte 

förstår bråk (kan man hävda) så en elev måste möta bråk före 

decimaltal, och då uppstår problem när klasserna är blandade där 

vissa elever är experter på bråk och andra inte alls. Men jag är inte 

säker på att det är just individualisering som är lösningen på detta. 

(Lärare 48).  

Av intresse är också att endast 3% av lärarsvar har nämnt styrdokument som 

anledning till att individualisering behövs. Vår tolkning här att lärarna är 

övertygade om att de inte kan undervisa lika till olika elever. En konsekvens av 

det är att elevernas prestationer kommer att förbättras (Johannson ,2010, s 15). 

Kunskapsmätningen under PISA 2018 har visat att resultaten är tillbaka på 

samma nivå som gällde år 2006 innan resultaten för den svenska skolan började 

sjunka. Kan det vara så att lärarnas uppfattningar om vad individualisering 

innebär har blivit bättre nu jämfört med tidigare? Vi undrar även om vad 

Skolinspektionen tycker om det som tycks ske nu jämfört med deras gamla 

bedömning om att – ”Det finns en missuppfattning av begreppet som lett till att 

eleverna lämnas själva med eget arbete, med det är något helt annat.” (Larsson, 

2014)? 
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När det gäller lärarsyn på vilka nackdelar det finns med individualisering så visar 

svaren tydligt det att många matematiklärare uppger tidsbrist och resursbrist. Det 

är några av många faktorer som påverkar lärarens sätt att individualisera 

undervisningen. En lärare (Lärare 53) skriver att skolan idag saknar resurser och 

resultatet blir att varje elevs individuella inlärningsbehov inte kan tillgodoses. 

Lärare (Lärare 51) skriver att eleverna lyckas bäst då det är fler lärare i 

klassrummet. Individualisering ger bättre resultat än en bra/tydlig planering. Det 

här stämmer väl överens med det vi läst om i de pågående 

individualiseringsdebatterna som tar upp att lärare behöver mer stöd för att kunna 

lyckas med sina uppdrag att individualisera. Ett intressant svar har vi fått av lärare 

34 som har 22 års erfarenhet. Trots att många lärare ser nackdelar med att 

individualisering innebär mer jobb så ser hen det som inspirerande. En sådan syn 

kommer säkert att påverka elevernas lärande och deras prestationer positivt, antar 

vi. Ingen i gruppen ny lärare eller lärare som jobbat endast med Lgr 11 valde att 

lägga sitt svar i kategorin att det inte finns någon nackdel med individualisering. 

Endast en liten andel av de som ingår i den tredje gruppen som anser att inga 

nackdelar finns med individualisering (endast 8,5%). Gruppen nya lärare hade 

hög andel av svaren på frågan att nackdelar med individualisering är att eleverna 

blir utpekade. Det gäller också i kategorien att individualisering kräver en ny 

organisation eller nya grupperingar trots att tanke om att det krävs en annan 

organisation än skolan kom av lärare 9 som har 20 år erfarenhet. Hen tycker att 

om det verkligen är mening med individualisering ”att varje individ ska få en 

chans att lära sig något i den nivån hen befinner sig, behövs individualisering.  

Skolans organisation är inte anpassad för det, dessutom är lärare grupplärare inte 

individlärare (28–32 individer per klass)” lärare 9. Detta citat gör oss tänka igen 

att lärarens uppdrag att individualisera under nuvarande förutsättningar kan 

betraktas som Sisyfosarbete. Mer forskning runt hur lärare kan anpassa sin 

undervisning är behövlig.  

En annan intressant nackdel som nämnts i lärarsvar är att det ibland kan vara att 

individualisering inte stämmer med elevens behov. Till exempel skrev lärare 57 

att det ” finns en risk att jag anpassar mig för mycket, att kravnivån blir för låg 

vilket hämmar individens utveckling och progression i sitt lärande.” Vi själv har 

blivit glada när vi läst om detta i lärarsvar eftersom vi inte hittat något stöd kring 

detta i referenser som vi använt i denna studie. För alltid tänker vi att det måste 

finnas gränser till vilken grad bör lärare anpassa sin undervisning efter elevers 

behöv bland annat elevers förkunskaper. Å andra sidan stödjer våra referenser 

den kategorin försämrad kommunikation/samhörighet. Några lärarsvar har tagit 

upp att matematik är ett kommunikationsämne och vikten att diskutera matematik 

i klassrummet. 

Resultaten har visat att lärarna är överens om vilka egenskaper en bra 

matematiklärare bör ha trots att lärargrupper inte är överens om vilka är den 

viktigaste egenskapen. För de nyblivna lärarna är den att kunna förstå elevens 

behov medan för lärarna som arbetat med två läroplaner är det att vara kunnig i 

ämnet och har goda didaktiska kompetenser. Detta stämmer helt och hållet med 

tidigare forskningen (se stycke 3.3.4 lärarnas förmåga att genomföra en 

individanpassad undervisning).  

Slutligen visat lärarsvar på den sista frågan Vad gör du när individualisering 

fungerar? att en liten del av lärarna inte förstår frågan. Då har de svårt att de blev 
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glada. Vi fick lägga till ett förtydligande (Tillagt förtydligande: Vad gör du för att 

individualiseringen ska fungera bra i klassrummet?) för att frågan inte skulle 

missuppfattas. 17,4% av lärarsvar hamnat i kategorin blir nöjd / låter verksamheten 

rulla på. Men de flesta anser att det inte finns ett annat alternativ. Lärarna vill 

fortsätta jobba med individualisering/differentiering. Några av dem har poängterat 

vikten av att alltid reflektera över arbete för att förbättra deras undervisningar.  

 

Slutsatser  
 

”Resultaten måste tolkas relativt den kontext och de ramar som varit gällande” 

(Löwing, 2004, s. 29). Vi tycker att man inte kan dra några större slutsatser på 

grund av att vår studie genomfördes under en kort tid och med ganska fåtal lärare. 

Efter den här studien har vi blivit mer övertygade och mer medvetna om att 

individualisering är ett sammansatt begrepp. Studien har visat att lärarna tar 

hänsyn till elevers olikheter och de utgår utifrån elevernas förkunskaper för att 

planera och genomföra en individanpassad undervisning. Alla respondenterna 

har egna uppfattningar om individualisering. Till exempel visar resultaten att 

några lärare jobbar med att anpassa sin undervisning men de vill inte kalla detta 

individualisering. Istället vill de att det ska kallas differentiering. Även de som 

jobbar med individualisering har uttryckt att anpassningar ofta leder mot 

bildandet av några grupper. Oavsett vilka orsakar som har lett till anpassning för 

grupper verkar ganska många respondenter individualisera på gruppnivå med 

hopp om att det ska passa många elever.  

Resultaten i studien visar att en lärare måste ha en tydlig bild över varje elevs 

förkunskaper som hen sedan utgår ifrån vid planering av en individanpassad 

undervisning. Känner man inte till förkunskaperna hos eleverna så riskerar man 

att tappa elevernas intresse och därmed försämras också elevernas 

kunskapsinhämtning.  

Avslutningsvis konstaterar vi att det inte finns någon enkel lösning med en 

enskild strategi eller en enskild faktor som är lämplig för alla elever utan vilken 

strategi eller vilka faktorer som är aktuella eller lämpliga beror på faktorer som 

till exempel läraren, eleverna, klassrumsmiljön och det sociala samspelet. 

  

Vidare studier 
 

Det här examensarbetet tyder på att lärare inte kan jobba på ett bra sätt utan att ta 

hänsyn till elevers olikheter och genomföra en individanpassad undervisning. 

Spridningen i elevernas förkunskaper är så stor i en och samma klass vilket 

resulterar i att det finns stora olikheter i varje klass. Samtidigt som detta arbete 

visat att lärare tycker att individualisering är svårt och utgör en stor utmaning. Vi 

koncentrerade oss på lärarnas uppfattning om individualisering, men att 

undersöka elevers uppfattning om individualisering vore väldigt intressant som 

en framtida studie.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Enkät till lärare. 
 

Enkät till matematiklärare rörande individualisering 

 

Hur många år har du arbetat som lärare i matematik? _________ 

Hur graderar du frågorna nedan ifrån 1–6? 

 

 

Kan du förtydliga din åsikt i frågan: Anpassar lärare sin undervisning efter 

varje elevs behov eller är verkligheten sådan att läraren anpassar sin 

undervisning till några få grupper? 

Vad innebär individualisering för dig? 

Varför behövs individualisering tycker du? 

Vilka nackdelar finns det med individualisering tycker du? 

Vilka egenskaper bör en bra matematiklärare ha enligt dig? 

Vad gör du när individualisering fungerar? 

 

 

 

 

 

Hur mycket hänsyn tar du till individualisering i 

undervisning? 
Inte alls 

1 2 3 4 5 6 Mycket 

 

Hur svårt tycker du det är att anpassa 

undervisningen efter elevers olikheter? 
Inte alls 

1 2 3 4 5 6 Mycket 

 

Jag anpassar undervisningen efter elevernas 

förkunskaper. 

 

Inte alls  
1 2 3 4 5 6 Mycket 

 

Anpassar lärare sina undervisningar efter varje 

elevs behov eller är verkligheten sådan att läraren 

anpassar sin undervisning till några få grupper? 

 Stämmer 

ej 

1 2 3 4 5 6 
stämmer 

helt och 

hållet 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej 

 

Vi är två studenter som går KPU på högskolan i 

Halmstad för att bli Ma/No lärare. 

Nu gör vi ett examensarbete om individualisering i 

matematik och vi är väldigt tacksamma om ni erfarna 

lärare tar er tid att anonymt svara på en kort enkät. 

Undersökningen handlar om hur matematiklärare i 

grundskolan ser på begreppet individualisering och 

hur de individualiserar i klassrummet med avseende 

på elevernas förkunskaper. 

Informationen/datan kommer endast att användas i 

examensarbetet och det kommer inte vara spårbart. 

Ett stort tack till er som deltar i undersökningen. 

Mvh  

Studenterna Sadik F & Bachar R 
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Bilaga 3: Matematikundervisning, en Facebook grupp för 

matematiklärare. 

 

Bilaga 4: jämförelse i Medelvärde på lärarnas tyckande mellan 

webbenkätssvar och kända lärarsvar. 

 

Figur 4: jämförelse i Medelvärde på lärarnas tyckande mellan webbenkätssvar och kända 

lärarsvar. 
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Bilaga 5: Jämförelser på lärarsvar 

 
Figur 5: jämförelse mellan tre olika grupper av lärare som arbetat olika lång tid på frågan 

Vad innebär individualisering för dig? ( N1 = 10, N2 = 20, N3 = 55, N4 = 75) 

 

 

Figur 6: jämförelse mellan tre olika grupper av lärare som arbetat olika lång tid på frågan 

Varför behövs individualisering tycker du? ( N1 = 10, N2 = 19, N3 = 51, N4 = 70) 
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Figur 7: jämförelse mellan tre olika grupper av lärare som arbetat olika lång tid på frågan 
Vilka nackdelar finns det med individualisering tycker du? 

( N1 = 10, N2 = 18, N3 = 47, N4 = 65) 

 

Figur 8: jämförelse mellan tre olika grupper av lärare som arbetat olika lång tid på frågan 

Vilka egenskaper bör en bra matematiklärare ha enligt dig? 

( N1 = 16, N2 = 34, N3 = 94, N4 = 128) 
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Figur 9: jämförelse mellan tre olika grupper av lärare som arbetat olika lång tid 

på frågan Vad gör du när individualisering fungerar?  

( N1 = 11, N2 = 18, N3 = 51, N4 = 69) 
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Bilaga 6: Tillåtelse av Studentlitteratur. 
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