
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för lärarutbildning  
Lärarutbildning Bmano 210 hp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individen i pedagogens händer 
 

- en studie om den innebörd som pedagoger  
lägger i ”att utgå från varje enskild individ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete lärarprogrammet 
Slutseminarium 2008-01-09 
Författare: Anna Ranmar & Lisa Fremling  
Handledare: Jan-Olof Johansson & Carina Stenberg 
Medexaminatorer: Ingrid Nilsson & Mattias Nilsson 
Examinator: Anders Persson 
 



Abstract 
Syftet med studien är att undersöka vilken innebörd som sex olika pedagoger som arbetar i 

skolår tre lägger i begreppet ”att utgå från varje enskild individ” i matematikundervisning. 

Med innebörd avses i den aktuella studien hur pedagogerna talar om begreppet både utifrån 

deras tolkning av det och utifrån deras arbetssätt. Som empiriinsamlingsmetod har kvalitativa 

intervjuer använts och den analysmetod som har använts vid bearbetandet av datan har tagit 

sin utgångspunkt i diskursanalys. Detta innebär att pedagogernas artikulationer har härletts till 

olika diskurser med hjälp av ekvivalenskedjor. Tolv olika diskurser har identifierats och ut-

ifrån en kombination av dessa har den innebörd som respektive pedagog lägger i begreppet 

sammanställts. Studien visar att det bland de deltagande pedagogerna inte finns någon enhet-

lig innebörd av begreppet ”att utgå från varje enskild individ”, varje pedagog lägger en indi-

viduell innebörd i begreppet.     

 
Nyckelord: ”att utgå från varje enskild individ”, matematikundervisning, pedagogers  

 innebörd, skolår tre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Efter ett helt liv med intresse för matematik och tre och ett halvt års studier på lärarutbild-

ningen med inriktning mot barn, matematik och no på Halmstad Högskola står vi nu på trös-

keln till arbetslivet. Den verksamhetsförlagda utbildningen som har innefattats i vår utbild-

ning har öppnat våra matematikögon ytterligare för de möjligheter som finns för pedagogen i 

matematikundervisningen. Därför var det, för oss, ett självklart val att rikta våra femton sista 

högskolepoäng mot just matematikdidaktik.    

 

Under det inledande skedet i arbetet som bestod av litteraturgenomgång delades samtliga 

böcker upp mellan oss båda. Då vår läshastighet är ungefär densamma har detta inneburit att 

den ena inte har läst mer än den andre. Dock läste vi båda böcker inom alla områden för att en 

diskussion skulle kunna komma till stånd. Samtliga avsnitt i arbetet samt fem av sex inter-

vjuer gjorde vi tillsammans, den sjätte intervjun gjordes av Anna.  

  

Vi vill tacka varandra för det stöd vi gett varandra under den process som arbetet har innebu-

rit. Vi vill även tacka pedagogerna som tog sig tid för att deltaga och därmed gjorde studien 

möjlig samt våra handledare för positivt bemötande och stöd under processens gång. 
      
    Halmstad 2008-01-01 
    Anna Ranmar & Lisa Fremling 
 

 
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 
måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.  
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1. Inledning 
Detta avsnitt kommer att inledas med att studiens bakgrund presenteras. Därefter kommer 

studiens problemformulering och syfte att framställas och dessa kommer i sin tur att utmynna 

i den forskningsfråga som ligger till grund för studien. En klarläggning av forskningsfrågan 

görs sedan i en avgränsning av arbetet och för att underlätta för läsaren avslutas avsnittet med 

arbetets disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Det är matematiklektion i klass 3H. I klassen finns det 21 elever med skilda kunskaper, erfa-

renheter och intressen, men endast en lärare. Denne är fri att organisera arbetet som hon/han 

vill utifrån bland annat läroplanen, Lpo 94. I det kapitel som behandlar kunskaper i Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 2006) går att läsa att skolan skall ”sträva efter att varje elev ut-

vecklar sitt eget sätt att lära” (s.12), att läraren skall ”utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s.12) samt att läraren skall ”organisera och 

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga” (s.12). Förutom läroplanen har den aktuella lära-

ren andra styrdokument att förhålla sig till och utgå ifrån, t ex kursplanen i matematik (Skol-

verket 2000). De mål att sträva mot som framställs i kursplanen för matematik ställer, enligt 

vår tolkning, eleven i centrum då hon ska utveckla sin förmåga inom flera olika områden. 

Detta sätter stor press på den aktuella läraren då hon har 21 elever som alla ska utveckla sin 

förmåga. Ett annat styrdokument är Grundskoleförordningen (SFS 2007:303) som anger att 

alla barn så långt som det är möjligt ska undervisas inom klassens ram, vilket innebär att ele-

verna i princip inte ska ges undervisning i särskilda undervisningsgrupper.  

 

I situationer liknande den som beskrivs ovan liksom i flera andra sammanhang under vår ut-

bildning har vi kommit i kontakt med individualisering. Vid en närmare studie av Lpo 94 (Ut-

bildningsdepartementet 2006) finns begreppet individualisering dock inte nämnt någon gång. 

Järbur (1993) anser att samtliga svenska läroplaner, nya och gamla, uppmanar pedagoger att 

individualisera skolarbetet i betydelsen att varje elev ska få arbeta efter sina förutsättningar. 

Det framgår dock inte om han hade någon insyn i den läroplan, Lpo 94, som då var på väg. 

Redan på 1600-talet skrev Comenius (citerad i Leuchowius & Magnehed 1999), som anses 

vara fadern till den svenska folk- och grundskolan, att ”skolan ska anpassas efter elevernas 
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individuella förutsättningar” (s. 48).  Enligt Lgr 62 (Kungliga Skolöverstyrelsen 1964) är in-

dividens personliga utveckling något som ska stå i centrum men även att undervisningen ska 

individualiseras inom klassen. Med hjälp av individualisering ville man komma ifrån under-

visningens medelnivå eftersom den inte tog hänsyn till de ”svagaste” och ”duktigaste” ele-

verna (begrepp hämtade från Lgr62). I Lgr 62 är individualisering dessutom en av de fem 

undervisningsprinciper som presenteras med hjälp av ”MAKIS” – motivation, aktivitet, kon-

kretion, individualisering, samarbete/gemenskap. Enligt Lindkvist (2003) sker i Lgr 80 en 

ändring av synen på lärande så att fokus läggs på att lära in snarare än att lära ut. Detta kan 

tolkas som ett skifte från lärarperspektiv till elevperspektiv, eleven får en central plats i läran-

det. Enligt Lgr 80 (Lindkvist 2003) ska elevens erfarenheter och kunskaper vara utgångs-

punkter i undervisningen.  

 

Som framgår ovan liknar den utgångspunkt för undervisningen som framställs i Lgr 80 i stora 

drag den utgångspunkt som finns i dagens läroplan, Lpo 94, och som redovisades i inled-

ningen. Ett sätt att tolka dessa inledande citat ur Lpo 94 är att varje individ bär på sina indivi-

duella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och att alla individer är olika. Indivi-

dualisering skulle utifrån en sådan tolkningsram kunna innebära att arbetet organiserades ut-

ifrån dessa olikheter. I Lpo94 (Utbildningsdepartementet 2006) kan man även läsa att ett av 

skolans uppdrag är att ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (s.5). 

Ovanstående tolkning av individualiseringsbegreppet skulle då leda till att undervisningen 

organiserades olika för olika elever eftersom alla elever är olika och därmed inte kan stimule-

ras på samma sätt.  

 

Nationalencyklopedin (2007) gör följande förklaring av individualisering:  
 
… betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till 
den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen. Individualisering har 
ofta gällt elever med handikapp eller inlärningssvårigheter, t.ex. specialunder-
visning i mindre grupper eller enskilt, men även elever med särskilda förutsätt-
ningar, t.ex. i musik, konst och idrott. 1900-talets skolreformer med alltmer en-
hetligt skolväsende har påtagligt ökat behovet av individualisering, därmed 
också kraven på små undervisningsgrupper.   

 

I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1979) avsätts ett helt avsnitt som ges rubriken individualisering. 
Där går att läsa följande:  
 

Det grundläggande villkoret för en tillfredsställande anpassning av undervis-
ningen till de enskilda elevernas förutsättningar är, att skolan individualiserar 
kraven på eleverna. En utgångspunkt är därvid, att det i en skola för alla inte är 
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realistiskt att kräva samma prestationer av samtliga elever i en klass. … Vid en 
del färdighetsträning är det lämpligt, att eleverna arbetar med nivågrupperade 
uppgifter på två eller flera färdighetsnivåer. Eleverna övar samma färdighet,     
t ex läsförståelse eller studieteknik, men på olika skicklighetsnivåer. … Vid 
andra former av färdighetsövning kan det vara lämpligare att eleverna arbetar 
helt i egen takt med individuella uppgifter enligt individuella instruktioner. … 
En sådan s k hastighetsindividualisering… Vid studiet av arbetsområden, … , är 
det lämpligt, att eleverna arbetar med individuella uppgifter av olika art och 
omfattning inom samma område. … Inom grupparbetets ram kan slutligen en 
värdefull individualisering komma till stånd, när eleverna arbetar med indivi-
duella uppgifter, som utgör delar av elevgruppens gemensamma arbete. … En 
intresseindividualisering av de två sistnämnda typerna… (s. 62-64) 
 

Enligt Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) innebär individualisering: 

 
… en anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Den 
innebär också att olika elever får olika lång tid för att lära sig något. Ett och 
samma arbetssätt passar inte alla elever. Också arbetssättet måste individualise-
ras inom de ramar som kravet på en allsidig träning ger. Det finns inget studie-
sätt, som är det bästa för alla elever. (s. 50) 

 

Eftersom begreppet individualisering inte används i den nuvarande läroplanen, Lpo 94, avser 

vi att undvika att använda detta begrepp. Som framgår av ovanstående framställning finns 

dock innebörden av begreppet, så som det framställs i Nationalencyklopedin och tidigare lä-

roplaner, fortfarande med i nuvarande läroplan och det är just denna innebörd som vi kommer 

att utgå ifrån under våra aktuella studier, trots att vi undviker att använda begreppet. Dock är 

det oundvikligt att helt och hållet bortse från begreppet eftersom det fortfarande används i 

aktuell litteratur inom området.  

 

Synen som finns på matematikinlärning har under 1900-talet förändrats och det föregående 

seklet kan sammanfattas som en utveckling mot ett större fokus på individen och dess förut-

sättningar att lära matematik (Häggblom 2000). Sedan den 1 januari 2006 ska varje elev ha en 

individuell utvecklingsplan (SFS 2007:303) i vilken behövliga insatser för att eleverna ska 

utvecklas så långt som möjligt inom kursplanernas och läroplanens ram och nå målen ska 

sammanfattas. Varje enskild individs utveckling ska enligt Ellmin (2006) följas och stödjas 

och skolan och hemmen ska upprätthålla en kontinuerlig kontakt. Ellmin menar att elevens 

utvecklingsmöjligheter ska stå i centrum och att hennes förutsättningar ska tas på allvar i ele-

vens individuella utvecklingsplan. 
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1.2 Problemformulering 

I läroplanen står det formulerat att varje individ ska mötas men det står inte hur det här ska 

ske utan detta är något som lämnas till den enskilde läraren. Varje pedagog är en unik individ 

och har därför sin egen uppfattning om innebörden av ”att utgå från varje enskild individ”. I 

den aktuella studien sätts fokus på vilken innebörd pedagogerna lägger i detta begrepp just i 

avseende på matematikundervisning. Vi utgår från att pedagogerna följer alla aktuella styr-

dokument, däribland de ovan presenterade.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att klarlägga den innebörd som sex olika pedagoger som arbetar med 

matematikundervisning i skolår tre i en västsvensk kommun lägger i begreppet ”att utgå från 

varje enskild individ”. Med ”olika” pedagoger avses endast skilda individer. I studien inne-

fattar ordet innebörd hur pedagogerna talar om begreppet, dels utifrån deras tolkning och dels 

utifrån deras pedagogiska praxis. Vi vill belysa detta både för dagens och framtidens pedago-

ger för att därmed göra det till en medveten kunskap. Då grunden, det vill säga styrdokumen-

ten, är desamma för samtliga pedagoger men tolkningen är fri menar vi att ett tydliggörande 

av innebörden av ovanstående begrepp kan leda till att pedagogen dels kan få inblick i andra 

sätt att tolka begreppet, dels bli mer medveten om sina egna styrfaktorer och därigenom ut-

veckla undervisningen så att eleverna utifrån detta perspektiv kan möta en så bra undervisning 

som möjligt. Att detta är väsentligt bekräftas av svenska och internationella forskningsresultat 

som visar att den mest betydelsefulla enskilda faktorn för en elevs framgång i matematik är 

lärarens kompetens (Matematikdelegationen 2004).    

 

1.4 Forskningsfråga 

 

• Vilken innebörd kan olika pedagoger lägga i begreppet ”att utgå från varje enskild 

individ” i matematikundervisning? 

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom syftet med studien är att se olika innebörder av begreppet ”att utgå från varje enskild 

individ” är det en variation av innebörder som studien söker. Som sagts tidigare innefattar 
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ordet innebörd, i den aktuella studien, hur pedagogerna talar om begreppet, dels utifrån deras 

tolkning och dels utifrån deras pedagogiska praxis. Målet är därmed inte att klarlägga hur 

pedagogerna verkligen undervisar utan endast hur de talar om sin verksamhet. Ett nära om-

råde därifrån är att undersöka vilket som är det bästa sättet att undervisa i det avseendet att 

eleverna får de bästa inlärningsmöjligheterna. Detta ligger dock inte i den aktuella studiens 

intresse. Som framgår av syftet hindrar detta dock inte att den enskilde pedagogen kan ut-

veckla sin undervisning utifrån den aktuella studien. I studiens intresse ligger inte heller att 

följa upp eventuellt förekommande grupper som är skilda från den resterande klassen och som 

ges särskild undervisning.  

 

Som framgår av syftet sker en avgränsning i studien som innebär att fokus endast riktas mot 

pedagoger i skolår tre. Avgränsningen görs på grund av rådande tidsaspekt. Att just pedagoger 

i skolår tre sätts i fokus beror på att det finns en erfarenhetsbaserad uppfattning hos studiens 

författare att pedagoger ofta arbetar med en och samma klass från skolår ett till skolår tre och 

att detta kan medföra att pedagogerna, när elevgruppen når skolår tre, arbetar på ett stabilt och 

motiverat sätt. 

 

1.6 Disposition  

Efter den inledande delen, som redan presenterats, kommer avsnittet tidigare forskning som 

framställer forskning som är aktuell för studien. Efter detta kommer den teori som genom-

syrar studien att introduceras. Det fjärde avsnittet behandlar den metod som använts både för 

empiriinsamling och för analys av densamma. Därefter framställs resultatet av studien integ-

rerat med en analys av insamlad data. Avsnittet följs av studiens diskussion i vilken resultatet 

sätts i relation till studiens syfte och frågeställning. Diskussionsavsnittet avslutas med en 

framställning av den forskning som studiens författare anser skulle kunna efterfölja studien.  
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2. Tidigare forskning 
I det följande avsnittet kommer tidigare forskares olika typologier av begreppet individualise-

ring att framställas. Därefter kommer aktuell forskning som behandlar individuell variation att 

presenteras.  

 

2.1 Typologier 

Enligt Vinterek (2006) finns det olika termer med vilkas hjälp individualisering kan beskrivas. 

Dessa är innehålls-, omfångs-, nivå-, metod-, hastighets-, miljö-, material- och värderingsin-

dividualisering. Innehållsindividualisering innebär att den enskilda elevens intressen och/eller 

behov av viss kunskap styr det innehåll som han eller hon får möta i undervisningen. Om-

fångs- samt nivåindividualisering är vidare två typer av innehållsaspekten. Vid en huraspekt 

av individualisering handlar det om hastighets- och om metodindividualisering. Innebörden av 

miljö-, material- och värderingsindividualisering förklaras inte närmare av Vinterek. 

 

Stensmo (1997) har studerat tidigare läroplaner och utifrån dem menar han att individualise-

ring av undervisning kan innebära: 

 
• Variation av undervisningens innehåll. 

• Variation av undervisningens former. 

• Variation av den tid eleverna behöver för att lära sig.  

• Variation av studiesätt, elevens lärstil.  

• Variation med avseende på elever med behov av särskilt stöd vid svårigheter och 

handikapp. (s. 173)  

 

I avseende på tidsaspekten kan arbetet organiseras på två olika sätt. Det handlar om hur länge 

och när en elev arbetar med en viss uppgift. Med hur länge menar Stensmo den tidsrymd som 

en elev behöver för att uppnå målet med en uppgift, med när avses den tidpunkt då det är 

lämpligt att eleven arbetar med en bestämd uppgift t ex utifrån praktiska eller motivationella 

aspekter. Innebörden av tidsanpassad undervisning är att eleven kan påverka båda dessa orga-

nisationssätt, det vill säga att eleven själv kan påverka tidpunkt och tidsrymd för en viss upp-

gift. Stensmo säger dock att den vanligaste formen av tidsaspekten är att olika elever arbetar 

olika länge för att uppnå målet med en uppgift. Även i avseende på innehållsaspekten finns 

två sätt att organisera arbetet, nämligen vad och på vilken nivå. Begreppet vad innefattar de 
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arbetsuppgifter som en elev ska arbeta med och de krav som kan ställas på en elev i relation 

till en given uppgift innefattas i begreppet ”på vilken nivå”. I en innehållsanpassad undervis-

ning innebär detta att elevens personliga förutsättningar och intressen styr det innehåll hon 

möter. Ytterligare två organisationsformer finns i variationen av studiesätt, hur och med vilka 

materiella resurser. I dessa avseenden tas elevens individuella lärstil och hennes tillgång till 

material i beaktande vid utformningen av undervisningen.         

 

Enligt Vinterek (2006) är det ofta nivån eller omfånget som individualiseras medan metoden 

och innehållet förblir detsamma. Bentley (citerad i Vinterek) gjorde i början av 2000-talet en 

doktorsavhandling utifrån vilken han drog slutsatsen att hastighetsindividualisering är det 

vanligaste sättet att individualisera på. Det framgår dock ej utifrån vilket underlag han har 

fastställt sin slutsats, alltså i vilka åldrar som undersökningen är gjord. Även Hemer (citerad i 

Lindkvist 2003) säger att hastighetsindividualisering är vanligast, alltså att man använder 

samma standardiserade innehåll men arbetar i enskilda takter. 

 

Enligt Wallby, Carlsson och Nyström (2001a) är individualisering inte ett begrepp som är 

entydigt. Individualisering kan innebära att elever arbetar med uppgifter som är olika men att 

dessa avser att utveckla samma färdigheter eller att eleverna arbetar med samma uppgift men 

på olika sätt.   

 

Hedlund (1995) använder en annan typologi än de som beskrivits med hjälp av Öreberg och 

Stensmo ovan. Hedlund beskriver fyra olika former av anpassad undervisning som han be-

nämner hastighets-, material-, intresse- och kognitiv individualisering. Samtliga former av 

individualisering i Hedlunds typologi bygger på att klassen är åldersheterogen. Hedlund defi-

nierar hastighetsindividualisering som att eleverna där får arbeta i sin egen takt. Detta är posi-

tivt eftersom ingen i klassen vare sig behöver känna sig stressad eller hålla igen. Hedlund me-

nar att de extrauppgifter som ofta tilldelas elever som hinner klart med ett visst moment inte 

tillför något nytt utan snarare är en form av tidsfördriv som används för att de övriga eleverna 

ska komma ikapp. Vid praktiserandet av materialindividualisering finns olika material för 

olika årskurser och denna typ av individualisering ses av Hedlund som en naturlig följd av 

åldersheterogena klasser. Hedlund menar med intresseindividualisering att eleven får vara 

med och påverka vad hon ska arbeta med och vid vilken tidpunkt detta ska ske, vilket även 

Stensmo (1997) tog upp men då gällande innehållsaspekten. Detta arbetssätt kan leda till en 

bättre motivation hos eleverna och kan bidra till att eleverna får en större ansvarskänsla 
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(Hedlund 1995). Dock finns det en risk med detta sätt att arbeta då inte alla elever klarar av 

det stora ansvaret. Det är elevens mognad, erfarenhet och förmåga som tas i beaktande vid 

praktiserandet av en kognitiv individualisering, till skillnad från de tre övriga former av indi-

vidualisering som Hedlund beskriver där istället ämnet är utgångspunkten för individualise-

ringen. Utgångspunkten i elevers kognitiva olikheter resulterar i olikheter i material. En kog-

nitiv individualisering innebär ett processinriktat arbetssätt där materialbehovet minskar och 

där kommunikation och dialog har en större betydelse.  

 

Hedlund påpekar att den förvirring som rått kring begreppet individualisering har resulterat i 

att många anser sig individualisera när de endast använder de tre första typerna av individuali-

sering i hans typologi, det vill säga från de former av individualisering som utgår från ämnet 

utan att någonsin komma i närheten av kognitiv individualisering. Tonvikten läggs då på ma-

terialet istället för på den enskilde individen. 

 

I början av 2000-talet gjorde en tillsatt matematikdelegation en statlig utredning på uppdrag 

av regeringen i syfte att utarbeta en handlingsplan för att utveckla matematikundervisningen, 

öka intresset och förändra attityder till matematikämnet (Matematikdelegationen 2004). Av 

utredningen framgår att det som idag benämns individualiserad undervisning innebär att ele-

verna enskilt får lösa uppgifter i en lärobok. Även Wallby, Carlsson och Nyström (2001b) 

menar att individualiserad undervisning kan uppfattas som likställt med enskilt arbete, vilket 

det inte alltid innebär enligt dem. Matematikdelegationen menar till och med att denna form 

av undervisning snarare är en motsats till individualisering då alla elever får möta i stort sett 

samma stoff.   

    

Löwing (2004) har i sin studie om kommunikationen mellan lärare och elever intervjuat och 

observerat nio lärare och utifrån detta kommit fram till att de aktuella lärarna såg individuali-

sering på två olika sätt. Antingen som att alla elever ska få så lång tid på sig som de behöver 

för att lösa sina uppgifter, eller som en åtgärd för att undervisningsgruppernas storlek ska 

minska. Detta resulterar i att eleverna får arbeta i sin egen takt men utifrån ett bestämt läro-

medel, vilket Löwing benämner som hastighetsindividualisering. Lärarna i studien motiverade 

sitt val av undervisning med att de ansåg att eleverna själva konstruerar sin kunskap och att 

detta sker i olika takt.  
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I en annan studie av Löwing (2006) intervjuades och observerades lärare som undervisar i 

skolår 4-9. Resultatet från denna studie visar på att samtliga av dessa lärare hade valt en ar-

betsform under matematikundervisningen som innebär hastighetsindividualisering. Även en-

ligt Wallby et al (2001a) är hastighetsindividualisering inom klassens ram en vanlig arbets-

form. De menar att detta är en följd av den uppfattning som innebär att det stoff som eleverna 

ska lära sig finns i läroboken och i rätt ordning.  

 

Leuchowius och Magnehed (1999) har gjort en studie som undersökte lärare, tjänstemän och 

politikers syn på individanpassat arbetssätt. Samtliga yrkesgrupper fick besvara en enkät, och 

därefter gjordes djupintervjuer med lärarna i skolår 1-9. En av frågorna i enkäten berörde 

tolkningen av begreppet och dessa resulterade i fem kategorier vilka presenteras nedan. 

 
• Att läraren utgår från elevernas förutsättningar och behov för att skapa en rättvisare 

behandling av eleverna och kunna ställa krav efter förmåga.  

• Ett arbetssätt där eleverna utvecklar sitt eget sätt att lära och blir medvetna om olika 

inlärningsstilar. 

• Det måste finnas tid för utvärdering och reflektion.  

• Eleverna gör egna planeringar och tar ett större ansvar för sin inlärning. 

• En tillåtande miljö där elevernas tankar och initiativ uppmuntras.  (s. 55)  

 

Öreberg (1969) har gjort en schematisk beskrivning av individualisering från ingen alls till en 

total sådan utifrån det projekt angående individualiserad matematikundervisning, IMU, som 

gjordes vid mitten av 1960-talet. Projektet var en uppföljning på den undersökning som gjor-

des på uppdrag av Skolöverstyrelsen för att jämföra effekterna av en formell klassrumsunder-

visning och en helt individualiserad undervisning. Målsättningen med IMU var bland annat att 

konstruera ett självinstruerande material i matematik. Översikten nedan är gjord av Vinterek 

(2006) utifrån Örebergs schematiska beskrivning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

TOTAL INDIVIDUALISERING INGEN INDIVIDUALISERING 

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett 
för just hans/hennes förutsättningar och 
intressen avpassat mål. 

Lika för alla elever 

Instruktioner ges till en elev i sänder Alla elever får samma instruktion 

Antalet uppgifter och svårighetsgrad 
varierar från elev till elev 

Alla elever ”styrs” av läraren och arbetar 
med samma uppgifter 

Varje elev arbetar i sin egen takt och med 
metoder och hjälpmedel som passar ho-
nom/henne 

Eleverna ”styrs” av läraren och arbetar 
alla i samma takt och på samma sätt. 

Läraren värderar varje elevs arbete med 
utgångspunkt från elevens förutsättningar 
och de mål eleven och läraren satt upp för 
eleven 

Läraren värderar elevens arbete genom att 
jämföra hans prestationer med övriga 
elever 

               Översikten är hämtat från Vinterek, s.47 (2006) 
 

Enligt Öreberg (1969) är det inte eftertraktansvärt att uppnå en total individualisering, vilket 

för honom innebär att varje elev alltid arbetar på egen hand, eftersom vissa aktiviteter enligt 

honom tillämpas bäst i grupp.  

 

Malmer (1990) menar att det varken är lämpligt eller önskvärt att genomföra en total indivi-

dualiserad undervisning men att det inte går att ha en undervisning där alla följs åt i samma 

takt. Enligt Malmer (Malmer & Adler 1996) är det omöjligt att alla elever ska gå fram i 

samma takt i undervisningen eftersom alla elever är olika. Särskilt belyser hon (Malmer 1990) 

den spänningsvidd som finns i elevernas mognadsnivå även i en ålderhomogen klass. Malmer 

(Malmer & Adler 1996) menar att man som lärare måste utgå från den enskilde elevens nivå 

och ta vara på elevens styrkor, men att utöva en sådan praktik i undervisningen anser hon är 

svårt. Just i matematikämnet menar hon (Malmer & Adler 1996; Malmer 2002) att lärare har 

svårt att gå ifrån matematikboken då läroboken i matematik är något som funnits med under 

en lång tid och användandet av den är något som är svårt att förändra. Även Löwing (2004) 

belyser den trend som hon ser i dagens skola och som innebär att innehåll och upplägg i en 

lärobok styr matematikundervisningen. Malmer (Malmer & Adler 1996) menar att motiva-

tion, meningsfullhet och glädje för matematik kan uppnås endast då eleven får arbeta med 

stoff som är anpassat till just henne eller honom. Hon betonar en flexibilitet hos läraren och en 

variation av både svårighetsgrad och representationssätt i den undervisning som denne organi-

serar (Malmer 2002).   
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2.2 Individuell variation 

Enligt Stedøy (2006) finns det en viss enighet om vissa kriterier som en matematiklärare bör 

uppfylla. Av dessa kriterier följer att lärare bör ha en insikt om att elever lär på olika sätt och 

att ett innehåll måste presenteras på olika sätt för att kunna nå samtliga elever. Detta stämmer 

överens med Grinders (1999) tankar om elevers olika inlärningsstilar. Han menar att vissa 

elever antingen kan vara visuella, kinetiska eller auditiva och att det är just dessa elever som 

slås ut vid ett enformigt arbetssätt om inte just deras lärstil används. Dock menar han att de 

flesta eleverna kan ta till sig information genom alla tre formerna. Även Stensmo (1997) skil-

jer mellan de här tre inlärningsstilarna. Dryden och Vos (2001) menar, utifrån amerikanska 

undersökningar, att den kinetiska lärstilen är vanligast bland barn.  

 

Leuchowius och Magneheds (1999) menar att barn behöver använda hela kroppen för att lära, 

de behöver uppleva saker kinetiskt. Sedan utvecklas den taktila förmågan som innebär att 

barnen behöver beröra saker för att lära. När barnen kommit upp i åttaårsåldern börjar de ut-

veckla en mer visuell förmåga och i elvaårsåldern kan de lära sig även genom att främst 

lyssna till och minnas information, den auditiva inlärningsstilen. Leuchowius och Magnehed 

påpekar dock att inte alla barn följer dessa tidsanvisningar och de skriver även att en del barn 

behåller någon av de tre första inlärningsstilarna under hela sin skolgång. Alla lärare i deras 

studie (se ovan s. 10) var överens om att elever lär på olika sätt, men trots det var det den au-

ditiva och visuella inlärningsformen som dominerade undervisningen. Även Dryden och Vos 

(2001) framställer dessa fyra inlärningsstilar, men nämner ytterligare två nämligen den text-

orienterade och den gruppinteraktiva. Barn som är textorienterade använder och lär gärna från 

böcker, medan interaktion är den främsta inlärningsmetoden för barn som är gruppinteraktiva.    

 

Forskning har bedrivits för att ta fram individuella faktorer som inverkar på lärandesituatio-

nen (Boström & Svantesson 2007). Forskningen grundar sig på att alla kan lära men på olika 

nivåer och sätt. Dunn och Dunn (citerade i Boström & Svantesson) är två professorer som 

efter 40-årig forskning om lärstilar tagit fram en modell, ”the Dunn & Dunn Learning Styles 

Model”, i vilken olika lärstilsfaktorer är inplacerade. Modellen består av 20 olika element som 

är indelade i fem olika områden; miljö-, emotionella/känslomässiga-, sociala-, fysiska- och 

psykologiska faktorer. Faktorerna presenteras i följande schema:  
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Miljöfaktorer:  ljud, ljus, temperatur och studiemiljö 

   (möbler/design) 

Emotionella/känslo- 

mässiga faktorer: motivation, uthållighet, ansvar/anpassning,  

behov av inre eller yttre struktur 

Sociala faktorer:  ensam, i par, i små grupper eller i team, 

   med en ledare/auktoritet eller med variation 

Fysiska faktorer:  perceptuella styrka (olika sinnen), biorytm  

(tid på dygnet), behov av intag, rörelsebehov 

Psykologiska faktorer:  analytisk eller holistisk informationsbear- 

betning, impulsiv eller reflekterande tankestil 
 

(hämtad från Boström & Svantesson 2007. s 23) 

 

De olika faktorerna har enligt Boström och Svantesson olika stor betydelse för olika individer, 

men internationell forskning har fastställt att om en faktor som är speciellt viktig för en indi-

vid tillgodoses i undervisningen förbättras prestationen med 95 % säkerhet. Behovet av fakto-

rerna är inte statiskt utan utvecklas genom livet.  

 

Settergren (2003) har efter en studie med 7000 lektioner som underlag urskilt fyra olika ar-

betsformer som lärare använder sig av i skolan. Dessa är katederundervisning, samtal och 

diskussioner, arbete i par eller smågrupper och enskilt arbete. I katederundervisning vänder 

sig läraren till hela undervisningsgruppen som förväntas lyssna aktivt. Den arbetsform som 

Settergren kallar samtal och diskussioner innebär att elever diskuterar i smågrupper utifrån 

öppna frågeställningar. Att arbeta i par eller smågrupper innebär att läraren får en roll som 

organisatör och arbetsledare och ger hjälp efter behov. Det enskilda arbetet betyder att läraren 

är arbetsledare och ger enskilda instruktioner. Settergren menar att det enskilda arbetssättet 

dominerar i skolåren 3-6 och att läraren där ofta låter läromedlen styra undervisningen.  

 

Ett liknande sätt att gruppera arbetsformer har Granström (2007) gjort utifrån föregående lä-

roplaner samt tidigare forskning, gjord både av honom själv och andra, och dessa är helklass-

undervisning, grupparbete och enskilt arbete. Innebörden av enskilt arbete har förändrats ge-

nom tiderna, från att först har inneburit att eleverna arbetar med samma uppgifter men enskilt 

innebär det nu att eleverna arbetar med skilda uppgifter. Arbetet är dock fortfarande enskilt. 

Enligt en nationell undersökning som presenteras i Kling, Nyström och Wolf-Watz (1997) är 
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enskild, tyst räkning det dominerande inslaget i matematikundervisningen. Undersökningen 

visar att 80-90 % av undervisningstiden, beroende på skolår, ägnas åt enskilt arbete.  

 

Jonsson, Ring och Mårts (1997) har utifrån sina egna erfarenheter utarbetat kopieringsmate-

rial som ska underlätta för lärare vid individualisering. Materialet har sin utgångspunkt i deras 

syn på individualisering. Denna syn innebär bland annat att eleverna inte väntar på varandra, 

de gör olika saker samtidigt och de arbetar med ett konkret material som är gjort för självin-

lärning vilket eleverna får vid rätt tidpunkt. Synen innebär även att mängden arbete inom ett 

visst moment varierar för olika elever och att elever i olika åldrar ibland arbetar tillsammans. 

Lärarens roll i detta arbetssätt är att utifrån vetskapen av var varje elev står leda dem till rätt 

material, men även att lära eleverna att lära sig själva, ge feedback och skapa förutsättningar 

för samarbete. 
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3. Teori 
Enligt Ernest (1998) är konstruktivismen en ledande teori om matematikinlärning och därför 

kommer en inblick i denna teori att ges. Då Piaget och Vygotskij är två av de främsta namnen 

inom det inlärningsteoretiska området och en pedagogisk praxis av ”att utgå från varje enskild 

individ” i undervisningen har en nära relation till hur olika individer lär, har även delar av 

deras teorier använts som teoretisk plattform i arbetet. De olika inlärningsteorierna kan även 

ses som en grund för hur pedagogerna har byggt upp just sin uppfattning av begreppet ”att 

utgå från varje enskild individ”. 

 

3.1 Konstruktivism  

Som framgick av ovanstående inledning är konstruktivismen en ledande teori om matematik-

inlärning och detta har skett genom Piagets inflytande (Ernest 1998). Ernst von Glasersfeld 

ses som konstruktivismens grundare och den första principen inom konstruktivismen lyder: 

”Kunskap mottas inte passivt utan konstrueras aktivt av det lärande subjektet” (s. 23). En 

grund i konstruktivismen är därmed att förståelse inte byggs upp av mottagna kunskapsdelar 

utan att det istället är en uppbyggnad av mentala strukturer där byggstenarna är produkter av 

tidigare konstruktionsakter. Det finns tre former av konstruktivsim; svag konstruktivism, ra-

dikal konstruktivism och social konstruktivism. Den svaga konstruktivismen bygger på ovan-

nämnda princip, vilket innebär att tidigare konstruerad kunskap lägger grunden för det aktu-

ella vetandet. Den radikala konstruktivismen har sitt ursprung i Piagets teorier men har utar-

betats av von Glasersfeld. Denna gren inom konstruktivismen bygger dels på ovanstående 

princip, dels på von Glasersfelds andra princip: ”Kognitionens funktion är adaptiv och tjänar 

att organisera erfarenhetsvärlden, inte att upptäcka en ontologisk verklighet” (s. 24). Individen 

blir därmed en byggare av kognitiva strukturer och hennes mentala strukturer förändras ut-

ifrån den verklighet som hon erfar. Den sista formen av konstruktivism, social konstruktivism, 

har två inriktningar, en individualistisk och en social. Den individualistiska inriktningen är en 

utveckling av den radikala konstruktivismen och har därmed sitt ursprung i Piagets teorier. 

Den senare är istället en socialkonstruktivism med sina rötter hos Vygotskij (se under rubrik 

3.3).    

 

Enligt Engström (1998a) ökar enigheten hos matematikdidaktiker om att matematik kan ses 

som en social konstruktion. Detta märks i kursplanerna i matematik där ämnet beskrivs som 
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en mänsklig konstruktion (Engström 1998a; Skolverket 2000). Några av de pedagogiska kon-

sekvenser som uppstår när man arbetar utifrån konstruktivismen i undervisningen är att man 

utgår ifrån elevens uppfattningar och verklighet, uppmuntrar eleverna till att reflektera över 

sitt handlande, använder mycket laborativt material och använder gruppdiskussioner 

(Engström 1998b). Trots att konstruktivismen bygger på ett aktivt lärande utesluter inrikt-

ningen inte drillövningar utan en rent mental process kan även den ses som aktivt lärande 

(Ernest 1998).  

 

3.2 Jean Piaget 

Enligt Piaget är barn inte vuxna i miniatyr utan han menar att barn och vuxnas tänkande samt 

deras strukturer av kunskaper skiljer sig åt (Sinclair 1976). Piaget har kommit fram till att det 

finns fyra olika stadier i individens kognitiva utveckling (Hwang & Nilsson 2003) och att den 

kognitiva utvecklingen står i nära förbund med den biologiska utvecklingen (Elkind 1985). De 

olika stadierna är åldersrelaterade och de senare bygger på det bestämda föregående sådant. 

Elkind har dock tolkat Piagets utvecklingsstadier som att den tidsperiod under vilken en indi-

vid befinner sig på ett visst stadium beror på barnets medfödda utrustning samt på den fysiska 

och sociala miljöns utformning.  

 

De olika stadierna kallas för sensori-motoriskt, preoperationellt, konkret operationellt och 

formellt operationellt (Hwang & Nilsson 2003). I det sensori-motoriska stadiet finns barn som 

befinner sig i åldrarna noll till två år. Barnen tänker då med hjälp av sina motoriska färdighe-

ter och sina sinnen. I början av detta stadie uppfattar barnen att det som finns i världen endast 

är det som de för tillfället kan rikta sina handlingar mot. Senare i stadiet lär de sig att även 

sådant som inte finns omkring dem för stunden ändå finns. Efter det sensori-motoriska stadiet 

följer det preoperationella och barnen är i detta stadie mellan två och sex år. Utmärkande för 

det här stadiet är barnets egocentriska tänkande samt dess förmåga att tänka symboliskt. När 

ett barn är mellan sex och tolv år befinner det sig enligt Piaget i det konkreta operationella 

stadiet. Barnen i det här stadiet kan tänka på ett logiskt sätt så länge som det gäller konkreta 

saker i deras omvärld. Under detta stadie utvecklas även en förmåga att förstå grunderna för 

klassifikation, konservation och antal. Det sista stadiet, det formellt operationella, omfattar 

individer från tolv år och karaktäriseras av att barnet kan använda sig av hypotetiska begrepp, 

tänka om sitt eget tänkande och av att de förstår att en fråga kan ha mer än ett svar.  
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Enligt Malmer (2002) är gränserna mellan de olika stadierna flytande och hon betonar att det 

bör finnas en medvetenhet om detta hos lärare. I den aktuella studien är barnen cirka nio år 

och skulle med Piagets stadieteori befinna sig i det tredje stadiet och just i detta stadiet beto-

nar Malmer att matematiska begrepp förankras utifrån barnens egna erfarenhetsvärldar.  För 

att en ny uppfattning ska kunna bli en integrerad del av ett barns tänkande och ersätta en 

mindre riktig sådan, vilket Piaget kallar för substitution, krävs att barnet har uppnått en viss 

psykisk mognad (Elkind 1985). Enligt Wood (1999) gick Piaget inte in på vilka konsekven-

serna av hans utvecklingsteori skulle bli i detalj men han nämner att Schwebel och Raph, 

vilka är efterföljare till Piaget, har försökt sig på detta.  

  

Piaget menar inte att det sociala samspelet är utan betydelse (Schwebel och Raph 1976a; 

Jaworski 1998). Han menar även att samspelet mellan barn är lika betydelsefullt som mellan 

barn och vuxen (Kamii 1976). Umgänget med jämnåriga har en positiv inverkan på barns 

självförtroende, utveckling från det egocentriska tänkandet samt förmåga att känna sympati 

(Hwang & Nilsson 2003). Genom varandra lär sig jämnåriga barn, enligt Piaget, även regler 

och att hantera konflikter. Piaget ger därmed jämnåriga barn en betydelsefull roll för varandra, 

en roll som vuxna inte kan motsvara. Dessutom menar Glasersfeld (1998) att det vanligaste 

sättet för en individ att nå högre utvecklingsnivåer är genom interaktion med andra.   

 

Piaget uppmärksammar mental jämvikt vilket för honom innebär att olika krafter som mot-

verkar varandra i medvetandet ska få en balans (Hwang & Nilsson 2003). De två begreppen 

assimilation och ackommodation används av Piaget för att uppnå detta tillstånd av jämvikt när 

individen möter ny information och nya erfarenheter. För att kunskap ska kunna bli menings-

full för en individ måste kunskapen assimileras och sedan sättas in i ett system som kan ac-

kommodera den (Schwebel & Raph 1976a). Med assimilation menas att den nya informatio-

nen som man tagit del av inte ändrar några scheman eller mentala strukturer utan endast läggs 

till gamla erfarenheter (Hwang & Nilsson 2003; Elkind 1985). Med scheman syftar Piaget på 

de mentala begrepp som individen använder sig av för att samspela med och reflektera över 

omvärlden samt för att skapa en jämvikt mellan gamla och nya erfarenheter (Hwang & 

Nilsson 2003). Då individen möter information som inte stämmer överens med de erfarenhe-

ter som hon eller han hade innan sker en modifiering av de scheman som individen har, vilket 

Piaget kallar för ackommodation. Mognad, erfarenhet, självreglering och social interaktion är 

faktorer som kan förändra de kognitiva strukturerna (Engström 1998c). För den intellektuella 
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utvecklingen är det nödvändigt med motsägelser och bristande jämvikt i medvetandet efter-

som detta leder till en ackommodation på en högre kunskapsnivå (Schwebel & Raph 1976b).  

 

Kärnan i intelligensen är enligt Piaget nyfikenheten (Hwang & Nilsson 2003). Han säger även 

att graden av intelligens är ett resultat av hur väl man förstår omvärlden och vad som händer i 

den. Genom sin nyfikenhet bör barn få prova sig fram och utforska sin omvärld, även Piaget 

använder sig av Deweys ord, learning by doing. Det är av betydelse att läraren skapar en miljö 

där eleven ges möjlighet att ha en utforskande roll utifrån sina egna intressen (Wickens 1976), 

läraren kan inte överföra kunskap till barnen utan de måste konstruera den själva (Kamii 

1976). Kunskap är alltid knuten till handling, barnet måste själv vara aktivt (Engström 1998c). 

Dock är mentala aktiviteter också aktiviteter. Hur barnen tänker och vad barnen tänker är lika 

viktigt för Piaget och detta är en av hans utgångspunkter (Hwang & Nilsson 2003). Enligt 

Piaget är det logiska tänkandet ickespråkligt och ett resultat av imitativa handlingar som i sin 

tur leder till handlingar som individen själv utför (Schwebel & Raph 1976a).  

  

3.3 Lev Vygotskij 

Vygotskij betonar vikten av att bygga vidare på det barnet kan och inte fokusera på det som 

barnet inte kan (Hwang & Nilsson 2003). I hans inlärningsteori är den proximala utvecklings-

zonen ett centralt begrepp; enligt Vygotskij är det bara de kunskaper som finns inom den 

proximala utvecklingszonen som barnet kan tillägna sig (Lindkvist 2003). Den proximala 

utvecklingszonen kan inte sträcka sig för långt ifrån den utvecklingsnivå som ett barn aktuellt 

befinner sig vid (Hwang & Nilsson 2003) men för att undervisningen inte ska bli bortkastad är 

det viktigt att de krav som eleven ställs inför är större än vad eleven för tillfället kan klara 

självständigt (Dale 1996). Inom den proximala utvecklingszonen finns kunskap som barnet 

inte kan tillägna sig själv än, men som de kan tillägna sig med hjälp av en vuxen. Den vuxne 

är till för att hålla intresset vid liv hos barnet samt har i uppgift att stödja och främja barnets 

utveckling men inte komma med lösningar (Hwang & Nilsson 2003). Även mer kompetenta 

elever kan hjälpa barnet i dess utveckling (Bråten 1996). En viktig bas i utvecklingen är enligt 

Vygotskij att klara av saker tillsammans (Hwang & Nilsson 2003).  

 

Bråten och Thurmann-Moe (1996) pekar på tre speciellt betydelsefulla drag i Vygotskijs teori 

angående förståelse av den närmaste utvecklingszonen; holistisk undervisning, medierat 

lärande och förändring. Holistisk undervisning syftar till att kunskap inte ska plockas ur det 
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naturliga sammanhang som den ingår i. Istället ska undervisningen enligt Vygotskij grunda 

sig i en analys av de psykologiska processer som är involverade i de aktuella ämnesområdena. 

Med medierat lärande menas att barnet med hjälp av andra i sin miljö etablerar grunden för 

högre mentala processer. Det sista betydelsefulla draget som Bråten och Thurmann-Moe pre-

senterar är förändring och innebär att barnets kunskaper och tankeverksamhet förändras med 

hjälp av undervisning.   

 

För Vygotskij är språket ett kognitivt redskap som används för minne och reflektion 

(Lindkvist 2003). Det är viktigt att barnen lär sig använda symboler och tecken som grund för 

deras handlingar (Dale 1996). Språket påverkar också barnets sociala situation eftersom det 

används som ett verktyg både för att samtala med andra och för att resonera med sig själv 

(Hwang & Nilsson 2003). Att barnen själva är med och sätter upp mål för sin inlärning är 

viktigt då detta föder engagemang och motivation hos eleven (Lindkvist 2003). Vygotskij 

intresserade sig även för betydelsen av att barn vet hur de tänker för att de ska kunna förbättra 

sitt tänkande (Hwang & Nilsson 2003). I det tankesamarbete eller tankegemenskap som upp-

står vid samarbete mellan barn och vuxna ges möjlighet för att de begrepp som barnen besitter 

kommer i kontakt med de vuxnas mer vetenskapliga sådana (Bråten 1996). Dialogen är, enligt 

Vygotskij, en betydelsefull komponent i undervisningen (Øzerk 1996). Barnets tänkande ut-

vecklas genom att de medel och lösningar som används i det verbala samspelet integreras hos 

barnet.  

 

Förutom barnets sociala omgivning har dess kulturella situation betydelse för individens kun-

skapsutveckling enligt Vygotskij (Hwang & Nilsson 2003). Det spelar alltså stor roll var och 

under vilka omständigheter som barnet växer upp. Detta skiljer sig från Piagets tankar om att 

alla barn, oavsett kulturell tillhörighet, genomgår samma stadier vid ungefär samma biolo-

giska ålder, alltså att utvecklingen är universell. Till skillnad från Piaget anser inte Vygotskij 

att barn talar egocentriskt utan att talet är av en mer social natur. Språket blir efter hand ett 

redskap för tänkandet snarare än att tänkandet föder språket vilket Piaget anser (Wood 1999, 

Malmer 2002). Både Piaget och Vygotskij betonar dock individens aktiva handlande vid kon-

struktionen av kunskap (Hwang & Nilsson 2003). 
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4. Metod 
Detta avsnitt börjar med att diskutera val av empiriinsamlingsmetod utifrån studiens forsk-

ningsfråga. Därefter kommer den analytiska metoden att presenteras och diskuteras, det vill 

säga den metod som användes vid analysen av insamlad data. Den analytiska metoden avslu-

tas med en presentation av de verktyg som användes vid analysen. Grunden för det val av 

respondenter som gjordes i studien följt av det sätt på vilket datan samlandes in, det vill säga 

tillvägagångssätt, kommer sedan att förevisas. Den sista delen kommer att presentera de etiska 

överväganden som gjordes i studien. 

 

4.1 Empiriinsamlingsmetod  

Som metod för att samla in data och därmed kunna besvara den forskningsfråga som studien 

grundar sig på, det vill säga vilken innebörd som pedagoger lägger i begreppet ”att utgå från 

varje enskild individ”, användes kvalitativa forskningsintervjuer. En sådan typ av intervju har 

frågor som inte är fasta utan varieras med utgångspunkt i den aktuella intervjukontexten 

(Johansson & Svedner 2004). För att få fram den innebörd som pedagogerna lägger i ovanstå-

ende begrepp är det nödvändigt att använda sig av en kvalitativ metod framför en mer kvanti-

tativ sådan eftersom de utsagor som studien kan nå fram till inte kan förutses, ett skäl som bör 

tas i beaktande enligt Patel och Davidson (2003). Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan en 

förståelse av världen utifrån de intervjuades synvinkel framställas och innebörden av deras 

erfarenheter utvecklas (Kvale 1997). I den aktuella studien innebär detta de intervjuades erfa-

renheter av ”att utgå från varje enskild individ”. Fokus i studien ligger i att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter av de intervjuades livsvärldar, det vill säga specifika situatio-

ner och handlingar snarare än allmänna åsikter, och därmed är det enligt Kvale en fördel att 

använda sig av just kvalitativa forskningsintervjuer.  

 

Sex pedagoger intervjuades och intervjuerna genomfördes individuellt eftersom studien avser 

att nå fram till den innebörd som olika pedagoger lägger i begreppet och gruppintervjuer där-

med inte säkert skulle ha tillfört studien något utan snarare lett till att pedagogerna påverkat 

varandra i negativ bemärkelse, det vill säga att de skulle kunna ha influerats av uppfattningar 

om innebörder som egentligen inte var deras egna. De intervjuer som gjordes hade en låg grad 

av standardisering samt en låg grad av strukturering för att förhindra att intervjupersonerna 

blev styrda och begränsade i sina resonemang vilket i sin tur skulle kunna påverka utsagorna i 
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negativ bemärkelse. Låg grad av standardisering och strukturering innebär att ordningen av de 

frågor som ställdes anpassades efter lämplighet för den aktuella intervjupersonen, att frågor 

formulerades under intervjun samt att karaktären på de frågor som ställdes var öppna (Patel & 

Davidson 2003). Vid intervjutillfällena användes det som Patel och Davidson kallar för tratt-

teknik och som innebär att de första frågorna som ställdes var stora och öppna, först efter det 

blev frågorna mer specifika. (Se bilaga 1 för intervjuguide.) 

 

Grunden för att det val av respondenter som gjordes i studien gjordes bland pedagoger är att 

begreppet ”att utgå från varje enskild individ” är ett centralt tema hos denna grupp av indivi-

der, vilket Kvale (1997) framställer som eftertraktansvärt.  

 

4.2 Analytisk metod 

Den här delen börjar med att behandla den analytiska metod som den aktuella studien tog sin 

utgångspunkt i samt motiv till varför just den valda metoden användes. Därefter presenteras 

de verktyg som användes vid analysen i den aktuella studien. 

 

4.2.1 Diskursanalys 

Metoden som användes vid analys av insamlad data tog sin utgångspunkt i diskursanalys. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) följer människans utsagor olika mönster som 

språket är strukturerat i när hon agerar inom olika sociala domäner. Diskursanalys är en ana-

lys av dessa mönster. Då skolan kan ses som en social domän och de utsagor som intervjuerna 

resulterade i kan anses ingå i en eller flera diskurser var diskursanalysen en lämplig utgångs-

punkt till den aktuella studien. Vid analysen av data skulle en fenomenografisk ansats kunnat 

användas eftersom även den fokuserar på en variation, men eftersom det där även är en för-

ändring av erfarenhetsförmågan som fokuseras (Marton & Booth 2000) samt då det finns 

goda motiv, med ovanstående framställning som grund, att i studien använda sig av diskurs-

analys har studiens författare valt att inte använda en fenomenografisk ansats.  

 

Det finns olika sätt att definiera en diskurs, t ex är diskurs enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) ett bestämt sätt att förstå och tala om världen eller ett visst utsnitt av världen. 

Det är betydelsefixeringar som bildar sociala mönster men som står i instabila förhållanden 

till varandra. Alvesson och Sköldberg (1994) förklarar istället diskurser som större textuella 
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enheter eller en social text. Språket kan inte avbilda verkligheten bokstavligt utan är metafo-

riskt, figurativt och kontextberoende till sin karaktär. För att utsagor ska få en mening och 

därmed vara begripliga är de beroende av en kontext.   

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) urskiljer tre sätt att förhålla sig till diskursanalys på, 

nämligen kritisk diskursanalys, diskursteori och diskurspsykologi. Alla tre vilar på en social-

konstruktionistisk grund samt bygger på en strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilo-

sofi. Anhängare inom den strukturalistiska och poststrukturalistiska språkfilosofin påstår att 

människan skapar representationer av verkligheten med hjälp av språket. Det är endast genom 

diskurs som den fysiska världen får betydelse, den kan inte själv säga hur den ska uttryckas. 

Alla sociala praktiker uppfattas som diskursiva och vid analys av diskurser är slutmålet inte 

att nå verkligheten bakom dem, utan det är diskursen i sig som är föremål för analysen. 

 

Enligt Potter och Wetherell (citerade i Alvesson & Sköldberg 1994) utgår diskursanalysen 

från vissa antaganden, vilka är:  

 
• Språket används för varierande funktioner och varierande konsekvenser. 

• Språket är både konstruerat och konstruerande. 

• Samma fenomen kan beskrivas på många olika sätt. 

• Därför kommer det att finnas betydande variationer i utsagorna. 

• Än så länge finns det inget idiotsäkert sätt att handskas med dessa variationer och sålla 

ut redogörelser som är ”bokstavliga” eller ”riktiga” från dem som är retoriska eller fel-

aktiga och därmed undvika de problem som variationer innebär för forskare med en 

”realistisk” språkmodell. 

• De konstruktiva och flexibla sätt på vilka språket används borde i sig bli ett centralt 

ämne att studera. (s. 283) 

 

Strukturalismen påstår att enskilda tecken får sin betydelse genom relationen till andra tecken 

och att strukturerna är fixerade. Enligt poststrukturalismen är språkets struktur dock inte oför-

änderligt, ord kan inte fixeras endast till en betydelse. Studiens poststrukturalistiska anda syn-

liggörs genom att det är skilda uppfattningar av ett och samma begrepp som ligger i studiens 

fokus. Winther Jørgensen och Phillips (2000) lägger fram fyra stycken poststrukturalistiska 

huvudpunkter: 
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• Språket är inte en avspegling av en redan existerande verklighet. 

• Språket är strukturerat i mönster eller diskurser – det är alltså inte tal om ett generellt 

betydelsesystem som i den saussereska traditionen utan om flera system där betydel-

serna skiftar från diskurs till diskurs.  

• Dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker. 

• Bevarandet och förändringen av mönstren ska därför sökas i de konkreta kontexter där 

språket sätts i spel. (s. 18) 

 

Studien har utgått från diskursteorins utgångspunkt som innebär att ingen diskurs totalt kan 

etableras utan att de alltid befinner sig i konflikt med andra diskurser vilka definierar verklig-

heten på andra sätt och där det sociala handlandet styrs av andra riktlinjer. Den har även utgått 

från det fokus som den kritiska diskursanalysen har, vilket innebär den kommunikativa hän-

delsen (t ex intervjun). Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre di-

mensioner, en text, en diskursiv praktik samt en social praktik.  

 

4.2.2 Studiens analysverktyg 

Följande verktyg används vid den aktuella studiens analys (Winther Jørgensen & Phillips 

2000): 

 

• Artikulation – tecken ges betydelse när de sätts i relation till varandra. Betydelsen av 

ett tecken är beroende på det sammanhang som det sätts in i. Ett tecken kan ha olika 

betydelser och därför behövs en kontext för att påvisa vilken betydelse som gäller för 

den specifika situationen.  

• Uteslutning – varje tecken ges en entydig betydelse genom att alla andra möjligheter 

som ett tecken kan ha uteslutits. Genom uteslutning kan entydighet skapas och en 

diskurs etableras.    

• Signifikant – minsta beståndsdelen i en diskurs, signifikanter kan vara ett element eller 

ett moment. En signifikant som är ofixerad är ett element men då den är entydigt fixe-

rad blir den ett moment. 

• Ekvivalenskedjor – tecken sorteras och sätts ihop till kedjor. Genom att signifikanter 

sätts i relation till varandra får de betydelse. 

 

 

 23



4.3 Val av respondenter 

Till den empiriska insamlingen användes kvalitativa intervjuer och det val av respondenter 

som gjordes för att lokalisera intervjupersonerna innebar att de pedagoger som arbetade med 

matematikundervisning i år tre i en västsvensk kommun tillfrågades. Då studien inte syftar till 

att göra en generalisering eller att nå fram till den vanligaste innebörden av begreppet, utan 

snarare en variation, var ett statistiskt urval (Maunula 1996) inte nödvändigt. Snarare vore ett 

strategiskt urval lämpligt men på grund av dåligt gensvar hos pedagogerna samt att studiens 

författare inte hade inblick i hur olika pedagoger undervisade fick de pedagoger som visade 

intresse möjlighet att delta.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Efter att ha bestämt att intervjuer skulle användas som empirisk metod togs per mail kontakt 

med rektorer som har sina ansvarsområden inom en och samma västsvensk kommun. Syftet 

med kontakterna med rektorerna var att få reda på vilka av pedagogerna på respektive skola 

som arbetar med matematikundervisning i år tre. På grund av dålig respons gjordes inget val 

av respondenter bland de pedagoger som ville ställa upp, utan som framgår ovan fick de som 

anmälde intresse vara med i studien. Pedagogerna fick även veta att intervjuerna skulle bli 

individuella.  

 

Intervjuerna ägde rum på pedagogernas skolor, det vill säga i de miljöer där intervjuperso-

nerna kände sig trygga. Pedagogerna fick, i samråd med studiens författare, bestämma var på 

skolan intervjuerna skulle ske. Dock rekommenderades att det skulle vara en lugn plats där 

risken för störning var liten. Vid de tillfällen då studiens båda författare deltog vid en intervju 

placerade dessa sig på ett sätt så att informanten inte skulle uppleva det som en två mot en 

situation. Vid intervjuerna användes en diktafon som underlättade dels vid själva intervjun 

eftersom pedagogernas utsagor då kunde fokuseras, dels vid transkriberingen av materialet.  

 

Med pedagogernas artikulationer som utgångspunkt identifierades först olika signifikanter. 

Utifrån den aktuella kontexten uteslöts signifikanternas andra betydelser. Ekvivalenskedjor 

skapades sedan med hjälp av de olika signifikanterna och olika diskurser utmejslades utifrån 

dessa ekvivalenskedjor. Kedjorna kommer att skrivas med hjälp av likhetstecken, =, ett sätt 

som är hämtat från Ericsson (2006) som i sin tur blivit inspirerad av Silverman. Det finns hos 

studiens författare en medvetenhet om den risk som det innebär att använda likhetstecken då 
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det kan uppfattas som starkt att likställa signifikanter med varandra. I den aktuella studien 

anses användandet av likhetstecken ändå vara ett bra sätt att visa på signifikanternas relation 

och samband med varandra. Två typer av diskursordningar frambringades, den ena utifrån 

pedagogernas tolkning av begreppet och den andra utifrån deras artikulationer om hur de ar-

betar. För att nå fram till de sex olika pedagogernas innebörder av begreppet ”att utgå från 

varje enskild individ” identifierades slutligen de olika pedagogerna utifrån de utmejslade dis-

kurserna.  

 

4.5 Etiska överväganden 

I studien togs individskyddskravet, som är en utgångspunkt för forskningsetiska övervägan-

den (Vetenskapsrådet 2002), i beaktande. Det konkretiseras i sin tur i fyra huvudkrav på 

forskningen. Det första kravet, informationskravet, innebär i den aktuella studien att intervju-

personerna blev informerade om studiens syfte och genomförande, att deras deltagande var 

frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas, att insamlat material endast användes i stu-

dien och att studien kommer att offentliggöras på Halmstad Högskolas bibliotek samt på deras 

hemsida. Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att medgivande om att medverka i stu-

dien lämnades av deltagarna och att deltagarna var självständiga i sitt beslut om och hur länge 

de skulle vara delaktiga i studien. Konfidentialitetskravet, vilket är det tredje kravet, togs i 

beaktande genom att personuppgifterna förvarades på en plats som inga andra än studiens 

författare hade tillgång till. Det sista kravet som ingår i individskyddskravet, nyttjandekravet, 

innebär för den aktuella studien att det material som samlades in endast användes för forsk-

ningsändamål.  
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5. Resultat och analys  
Det här avsnittet börjar med att presentera de pedagoger som har deltagit i studien. För att 

skydda informanternas integritet har inte deras riktiga namn används utan pedagogerna kom-

mer att namnges som pedagog A-F. Anledningen till att inga verklighetstrogna namn används 

är att förhindra att de olika pedagogerna förknippas med ett bestämt kön och för att läsaren 

inte ska koppla ihop ett namn med någon de är bekant med och därmed sätta in pedagogerna i 

en kontext som de inte tillhör. Därefter kommer diskurserna att presenteras i två större grup-

per, begreppstolkning och artikulation om arbetssätt, som kan ses som överordnade diskurser 

till de mindre. Den sista delen av avsnittet kommer att presentera de innebörder som de olika 

pedagogerna ger uttryck för. Detta kommer att göras genom att det sätt som pedagogerna talar 

om begreppet ”att utgå från varje enskild individ” utifrån sin tolkning sammanförs med hur de 

talar om sitt arbetssätt. Det kan därmed ses som en sammanställning av resultatet och besvarar 

forskningsfrågan.     

 

När citat från olika pedagoger framställs används tre på varandra följande punkter, …, vilket i 

transkriberingsmaterialet betyder att informanterna är tysta. Punkt undviks medvetet på grund 

av att det finns svårigheter för en utomstående att sätta punkt i någon annans uttalanden. En 

punkt kan ses som ett skrivtekniskt fenomen men informanternas artikulationer har transkribe-

rats som talspråk. Dock används punkt i syfte att visa på att en samtalssekvens från en person 

är avslutad. Följande teckenkombination används för att visa att ett citat ingår i en större ut-

saga från en informant: /…/.    

 

5.1 Presentation av deltagande pedagoger 

Pedagog A har gått lågstadieutbildningen och blev färdig lärare år 1979. På den aktuella sko-

lan har den aktuella pedagogen varit i 16 år och har för tillfället en klass ett till tre med 25 

stycken elever. Vid två av sex matematiktillfällen är pedagogen ensam med de 17 elever som 

går i klass tvåtre, vid de resterande fyra tillfällena finns ytterligare en pedagog i klassen.  

 

Pedagog B är utbildad till lågstadielärare och har arbetat som lärare i 35 år. För tillfället arbe-

tar pedagogen i en åldershomogen trea med 17 stycken barn och har arbetat på den aktuella 

skolan i åtta år. Pedagogen har en specialpedagog till hands som hjälper till vid behov i ma-

tematikundervisningen, men dessa tillfällen förekommer inte frekvent.   
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Pedagog C har läst till grundskollärare ett till sju med svenska, so och idrott som inriktning. 

Utbildningen innefattade även matematik och no för skolår ett till tre. Pedagogen har arbetat 

som lärare i 12 år och på den aktuella skolan i två veckor. Pedagogen C har ansvar för mate-

matiken i en trefyra med 24 stycken elever. I klassen finns förutom pedagog C ytterligare en 

pedagog. Då alla elever är samlade finns båda pedagogerna i klassen, men vid tre av fyra ma-

tematikpass i veckan skiljs treor och fyror åt. Vid dessa tillfällen är pedagog C ensam med en 

av grupperna, oftast treorna.  

 

Pedagog D är förskollärare i botten och har sedan läst grundskollärarutbildning ett till sju med 

inriktning mot matematik och no. Pedagogen har arbetat som lärare i sju år, samtliga år på den 

aktuella skolan. För tillfället arbetar pedagogen i en åldershomogen trea med 27 stycken ele-

ver och utöver den aktuella pedagogen arbetar ytterligare två pedagoger i klassen. Eleverna är 

oftast uppdelade i två grupper och lärarna skiftar tillhörighet till de olika grupperna.  

 

Även Pedagog E är förskollärare i botten och har dessutom 60 poäng SÄL-utbildning, särskild 

lärarutbildning, med inriktning mot matematik och svenska. Den aktuella pedagogen har ar-

betat på skolan i fem år, två av dem som examinerad lärare. Idag är pedagogen matematikan-

svarig i sitt arbetslag och arbetar framför allt med en tvåtrea med 23 stycken elever. Vid 

samtliga tillfällen vid matematikundervisningen delas klassen i två åldershomogena delar och 

pedagogen har då den ena gruppen själv.  

 

Pedagog F är lågstadielärare sedan 1979 och har arbetat på den aktuella skolan i 15 år. I sin 

klass har pedagogen 15 stycken elever och det är en åldershomogen trea. Vid två av matema-

tiktillfällena i veckan har pedagogen hjälp av ytterligare en pedagog som fungerar som en 

specialpedagog åt två till tre elever i klassen.  

 

5.2 Diskurser 

De två grupperna av diskurser, begreppstolkning och artikulation om arbetssätt, kommer nu 

att presenteras. För att tydliggöra studiens teoretiska bas kommer denna att synliggöras i in-

nehållet av pedagogernas utsagor. Detta betyder att kopplingar kommer att göras mellan arti-

kulationer och den tidigare presenterade teorin. 
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5.2.1 Begreppstolkning 

I pedagogernas utsagor angående tolkningen av själva begreppet kan sex diskurser identifie-

ras. Samtliga pedagoger talar om att alla elever är olika och att man som pedagog måste ta 

hänsyn till detta i den undervisning man erbjuder. Det handlar därmed om att den undervis-

ning som varje elev ska få möta ska ha sin utgångspunkt i individen själv och att alla barn 

därmed inte kan möta samma undervisning. Genom att använda uttryck som ”ge eleverna 

uppgifter”, ”de får jobba” och ”lär sig” ger pedagogerna i flertalet diskurser nedan, även dis-

kurserna som ingår i diskursordningen om pedagogernas arbetssätt, ett sken av att eleverna 

måste vara aktiva för att tillägna sig kunskap. Detta, liksom att pedagogerna inte kan överföra 

kunskap till eleverna, innefattas i en av konstruktivismens principer (Ernest 1998). Vid samtal 

med en av informanterna tolkas begreppet så som följer: 

 
Ja då måste man ju utgå från var varje elev befinner sig och deras förmåga och 
kunna då ge dom… dom eh… så utmanande uppgifter så att dom ändå liksom 
klarar av det va… och att man annars får hjälpa dom med… med dom uppgif-
terna. (pedagog F) 
 

Att pedagogen talar om att man ska utgå från var varje elev befinner sig samt deras förmåga 

tyder på att elever enligt informanten befinner sig på olika ställen. När pedagogen sedan i 

samband med detta säger att man som pedagog ska ge eleverna uppgifter som de ”klarar av” 

men som samtidigt är utmanande tyder detta på att alla elever inte kan möta samma undervis-

ning, utan att kraven liksom svårighetsgraden i undervisningen varierar för olika elever. Pe-

dagogen talar om att utgå från var varje elev befinner sig, men även att ge dem utmanande 

uppgifter vilket stämmer väl överens med Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon 

(Lindkvist 2003; Hwang & Nilsson 2003).  

 

En annan informant framställer än tydligare att kraven som man kan ställa på olika elever 

måste ta sin utgångspunkt i eleven eftersom olika elever har olika förutsättningar. Att infor-

manten säger att ”alla” barn ska uppmuntras och inte enbart en del eller en majoritet kan även 

det tyda på att elever är olika. Det framgår dock inte på vilket sätt undervisningen ska anpas-

sas. 

 
Ja, att de får jobba utifrån deras förutsättningar, man får hjälpa dom så gott man 
kan och ha de krav man kan på dom… det är ju olika krav på olika… upp-
muntra alla barn. (pedagog D) 
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Nedanstående artikulation ingår i ett samtalstema som handlar om hur pedagog B tolkar be-

greppet ”att utgå från varje enskild individ”. Pedagogen ger uttryck för att utgångspunkten för 

att lära någon något är det personen redan vet eller kan och genom att använda begreppet 

”ribba” antyder pedagogen att det handlar om att alla elever inte kan bemötas med samma 

undervisning. Detta stämmer överens med Vygotskijs tankar om att man som pedagog måste 

bygga vidare på det som eleven redan kan (Hwang & Nilsson 2003). Att pedagogen pratar om 

att en individ inte ”fattar” då pedagogen lägger ribban för högt tyder det på att det handlar om 

förståelse och därmed om en varierad undervisning i avseende på nivå. Pedagog B ger i utsa-

gan även uttryck för att barns och vuxnas tänkande inte skiljer sig åt, något som går emot 

Piagets tankar (Sinclair 1976). 

 
/…/ det måste man ju göra i alla ämnen i alla lägen och det är också det lättaste 
sättet att lära någon nåt det spelar ingen roll om det är ett barn eller en vuxen… 
om jag ska lära er nånting så är det mycket lättare att lära er nåt om jag utgår 
från det ni redan vet eller det ni redan kan… lägger jag ribban för högt för er 
som vuxna så fattar inte ni heller… lägger jag den för lågt så är det tråkigt… 
alltså är det viktigt att hitta rätt ribba… och det måste jag ju göra för barnen 
också… (pedagog B)  

 

I följande utsaga görs en direkt tolkning om vilka följderna blir för den undervisning som 

olika elever möter när utgångspunkten är hos eleverna. För att visa på olika barns behov av 

olika undervisning sätts fokus på kontrasterna mellan ”duktiga” elever och elever med ”be-

kymmer” (informantens ord) och för att belysa den varierade undervisning som dessa olika 

elever ska möta nämns tid och nivå som betydelsefulla faktorer. Enligt informanten bör hän-

syn tas till elevers olika förmågor vilket styr både arbetshastighet och svårighetsgrad. Infor-

manten talar även om att eleverna ska få jobba med sådant som är ”lagom” svårt och begrep-

pet lagom kan ses som ett förtydligande av att detta innebär olika innehåll för olika elever. 

Det kan även ses som ett uttryck för att uppgifterna ska vara utmanande men inte för svåra, 

vilket sammanfaller med Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon (Lindkvist 2003; 

Hwang & Nilsson 2003).  

 
Ja att man möter varje barn där dom är… att är man väldigt duktig i matte då 
kanske man inte ens ska göra alla matteböcker i början utan man kanske ska 
hoppa över en hel del och liksom landa där man… där det passar… och har man 
bekymmer med nånting så måste man kanske öva lite mera på det då så att var 
och en har den hastigheten som den behöver… och det ska ju va liksom precis 
som vi sa innan… det ska ju va den maximala hastigheten för det barnet… det 
ska ju inte va att man sitter och inte gör nånting för att man inte kan då utan 
man ska ju ändå öva på sin nivå… så det tycker jag är jätteviktigt… just det där 
att man jobbar med sånna saker som är lagom svåra. (pedagog A) 
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I ovanstående artikulationer kan förutsättningar, olika krav och anpassad undervisning ses 

som signifikanter. Följande ekvivalenskedjor kan tecknas: 

Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = olika krav på 

olika elever = individuellt anpassad undervisning  

Ekvivalenskedjan kan utvecklas ytterligare och en annan slutsignifikant än ovanstående kan 

sammanföras till kedjans tre första. Resultatet blir att två olika nyanser kan skådas beroende 

på om den anpassade undervisningen ska ske i avseende på nivå eller arbetshastighet. Att an-

passa undervisningen i avseende på nivå kan ses som ett praktiserande av konstruktivismens 

tankar om att ny kunskap måste bygga på tidigare konstruerad kunskap (Ernest 1998). Den 

första ekvivalenskedjan lyder:  

Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = olika krav på 

olika elever = individuellt anpassad undervisning i avseende på nivå 

Den andra kedjan kan tecknas så som följer:  

Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = olika krav på 

olika elever = individuellt anpassad undervisning i avseende på arbetshastighet 

 

En annan informant tolkar begreppet på ett liknande men ändå nytt sätt. Det handlar här om 

en anpassad undervisning i avseende på arbetssätt. Pedagogens utsaga nedan tyder på att ele-

ver är olika i det avseendet att de lär på olika sätt och att pedagogens uppgift är att presentera 

olika arbetssätt så att varje elev kan hitta sin lärstil. Alla kan på så sätt nå upp till målen men 

sätten att nå dit ser olika ut för olika elever. Det framgår inte av pedagogens utsaga om det bör 

finnas olika krav på olika elever. 

 
Ja… målen ska ju alla uppnå och som jag känner med att utgå från varje individ 
så är det ju vägarna dit kan se olika ut och att mitt uppdrag som pedagog är som 
vi sa i början här att visa barnen på olika sätt för att dom själva ska kunna lära 
sig vilket sätt som dom lär sig bäst på och där känner jag att man observerar 
ju… eller jag som pedagog får observera så att jag kan hjälpa barnen som har 
svårt att hitta sitt eget sätt… så där blir det ju individan… eller att utgå… så lite 
så tänker jag kring det begreppet. (pedagog C) 

 

Utifrån pedagogens artikulation kan följande ekvivalenskedja tecknas:  

Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = individuellt an-

passad undervisning i avseende på arbetssätt 

 

En av pedagogerna talar i en egen diskurs, en tolkning av begreppet som innebär att kontrol-

len av elevernas kunskapsutveckling står i centrum. Genom att tala om sitt eget material och 
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skolverkets diagnosmaterial ges ett sken av att kontrollen av elevernas kunskapsutveckling är 

viktig, något som bekräftas av pedagogen som svar på en fråga om detta var innebörden av 

dennes uttalande. Uttalandet är ett direkt svar på frågan om hur pedagogen tolkar begreppet 

”att utgå från varje enskild individ”. 

 
Mm… asså… det… man… vi har ju ingen alltså vad ska jag säga… på den här 
skolan har vi inte riktigt enats om vilken matris vi ska kolla av barnen eller så vi 
väntar lite på den som kommer från skolverket… diamant heter den… det är en 
slags diagnosmatris då som är en form av att vad ska man säga ett diagnosmate-
rial som man kollar av var barnen är i princip kan man säga… /…/ Här har bar-
nen varsin matteorm som följer dem upp till år tre är denna gjord då. Vi har ut-
gått från vad barnen skall då göra då… (pedagog E) 

 

Följande ekvivalenskedja kan tecknas: 

Att utgå från varje enskild individ = kontroll på elevens kunskapsutveckling  

 

Ytterligare en diskurs går att urskilja vad gäller tolkningen av ”att utgå från varje enskild in-

divid”. Denna bygger på att enskild undervisning är en direkt följd av praktiserandet av ovan-

stående begrepp. Av detta följer att samspel mellan elever inte är en följd av ”att utgå från 

varje enskild individ”. Vid ett tillfälle med en av informanterna som handlar om informantens 

tolkning och möjlighet att undervisa utifrån ovanstående begrepp ges följande utsaga:  

 
Ja… fast jag är ju att… det ligger till grund för mig i min undervisning mycket 
att man lär tillsammans… jag tycker inte om enskilt arbete så mycket… jag 
tycker inte att man ska sitta ner i sin egen mattebok till exempel utan jag… jag 
utgår från att barn lär… inte bäst men de lär bra genom att vara tillsammans… 
att liksom ett givande och tagande och det behöver inte va bara åldersbundet 
utan det kan vara en sexåring till en fyra till exempel… man lär bra tillsam-
mans. (pedagog E) 

  

Av ovanstående artikulation framgår att samspel mellan elever ses som en motsats till ”att 

utgå från varje enskild individ”. Detta belyses främst genom att informanten framställer att 

det finns möjlighet att undervisa utifrån ovanstående begrepp, ”fast” dennes undervisning 

grundar sig på samspel mellan eleverna och inte på enskilt arbete. Både ovanstående och ned-

anstående artikulationer belyser att det är genom samspel som elever lär, vilket även 

Vygotskij hävdar (Hwang & Nilsson 2003; Bråten & Thurmann-Moe 1996).     

 

I en annan utsaga belyses motsatsen mellan ”att utgå från varje enskild individ” och samspel 

mellan elever i undervisningen med att informanten efter att ha talat om att ”utgå från varje 
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enskild individ” är en grund i allt sammanbinder denna och nästa fras, som handlar om vikten 

av samspel i undervisningen, med ordföljden ”men också att”. 

 
Ja det tycker jag är grunden i allt… men också att i allt lärande inte bara i 
matematiken så tror jag att man lär bäst i samspel med andra och där kan det ju 
va två individer som behöver helt olika saker men då får man också lära sig det 
här att visa hänsyn och att samarbeta kanske inte med sin bästa kompis utan 
man får lära… alltså det kommer så mycket värdegrundsfrågor in i det 
vardagliga arbetet Också om man utgår från individen.  (pedagog C) 

 

Följande ekvivalenskedja kan tecknas utifrån ovanstående artikulationer: 

Att utgå från varje enskild individ = enskilt arbete 

Detta innebär alltså att samspel mellan elever i undervisningen inte kan betecknas som att 

utgå från varje enskild individ.  

 

5.2.2 Artikulation om arbetssätt  

I pedagogernas utsagor angående artikulation om arbetssätt kan sex diskurser identifieras. 

Den första diskursen som går att urskilja i pedagogernas artikulationer om arbetssätt handlar 

om signifikanten matematikboken. Det är denna som framställs som utgångspunkt i pedago-

gernas undervisning. Följande samtalssekvenser ingår i artikulationer om hur pedagogerna 

arbetar: 

 
De har ju sina matteböcker det är väl grunden om man säger så och så har vi 
genomgångar efter några veckor så som det står i lärarhandledningen… så hål-
ler vi den planen sen gör vi mycket annat också det ska ju vara individuell matte 
och det försöker jag göra. (pedagog D) 
 
Alltså matematik kan man väl säga för treorna det är ju… dels så jobbar dom ju 
med sin planering då… m… och då har dom ju den matteboken som heter Flex 
heter det materialet som vi har… (pedagog A) 

 
Vi har ju matte tre pass i veckan och vi har… ja de räknar alltid i matteboken en 
liten stund i alla fall. (pedagog D) 

 

Alla tre utsagorna ger uttryck för att matematikboken är grunden för undervisningen och av 

det följer en tro på att läroboken innefattar det som eleverna bör lära sig. Detta bekräftas av att 

ovanstående pedagoger även ger uttryck för att de känner en trygghet med att arbeta utifrån 

matematikboken. Pedagog D framställer även att lärarhandledningen används så till vida att 

tillfällena för genomgång hämtas från den.     
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De pedagoger som arbetar med matematikboken som främsta styrmedel för undervisningens 

struktur ger även uttryck för att eleverna främst arbetar enskilt. Av detta följer att olika elever 

är på olika ställen i boken och att genomgångar sker sällan.  

 
Dom är på helt skilda ställen… det är dom… det vi säger till barnen det är ju att 
när man slutar trean så ska man i princip gjort ut Flex sex så det strävar vi ju 
efter sen är det ju inte alla som klarar ut det men dom flesta gör det och vi 
tycker nog att dom har ganska bra hastighet och jobbar på rätt så bra… 
(pedagog A) 

 
Nääj inte ens det för att vissa av dom har ju väldigt lätt och tycker att det är jät-
teroligt och behärskar dom det då så får dom ju fortsätta så vissa är ju längre än 
vad andra är va. (pedagog F)  

 

/…/sen jobbar barnen nästan helt individuellt… dom arbetar med en planering 
varje vecka… och det betyder att dom kan ha kommit olika långt i mattebo-
ken… (pedagog B) 
 

I den första utsagan tydliggörs att det är matematikboken som strukturerar matematikunder-

visningen, eftersom målet med undervisningen är att eleverna ska ha arbetat ut ett visst antal 

matematikböcker innan de slutar skolår tre. Alla tre artikulationerna ovan ger uttryck för att 

det innehåll som olika elever möter är detsamma, det innehåll som boken presenterar ska alla 

elever arbeta igenom. Att eleverna är på skilda sidor i sina matematikböcker tyder på att det 

främst är hastigheten i arbetet som skiljer eleverna åt. Även pedagog D ger uttryck för ett en-

skilt arbete där eleverna arbetar på olika ställen i matematikboken: 

 
Dels… vad ska man säga… det är individuellt på många olika sätt… om man 
jobbar i matten alla kommer ju på olika ställen och olika platser ingen är ju lika 
på nåt sätt… eller jobbar precis exakt samma… en del kanske får lite extraupp-
gifter av mig när man gjort det man ska och så kan det vara nån som har jätte-
jobbigt för matte och då ska inte dom behöva sitta med de här målarsidorna som 
dom avskyr dom… då kan man liksom stryka dom det behöver inte vara precis 
där där där... (pedagog D) 

 

Genom att framställa två typer av elever, de som är snabba och de som har det jobbigt med 

matematik, och hur dessa olika grupper bemöts i undervisningen visar pedagogen att det 

främst är mängden arbete som dessa får möta som skiljer dem åt. Detta belyses främst genom 

att informanten ger uttryck för att alla elever inte behöver göra alla uppgifter utan att vissa 

uppgifter kan strykas. Beroende på utformningen av de extrauppgifter och målarsidor som 

nämns i pedagogens artikulering kan det dock även vara tal om en nivåskillnad bland de upp-

gifter som de olika elevtyperna får möta.   
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Diskursen urskiljs även med hjälp av signifikanten konkret material och att detta är något som 

olika elever behöver i olika hög utsträckning när de lär matematik. Den första utsagan disku-

terar att olika elever har olika inlärningsstilar, och att vissa har ett behov av konkret material 

medan andra stilar inte innefattar detta behov. De andra två utsagorna använder begreppen 

”behöver” och ”behöver inte” vilket tyder på att vissa elever är beroende av konkret material 

för att ett lärande ska komma till stånd medan andra inte har det behovet. Följande utsagor 

framställs i samband med samtal om huruvida olika elever arbetar på olika sätt:  

 
Ja sen är det ju såklart deras egna inlärningsstilar… jag ser ju en del barn väljer 
väldigt ofta att gå och hämta nåt material… om dom kommer till nån uppgift 
som dom inte förstår eller som dom inte kan då går dom och hämtar pengar 
klossar nallar… andra bryr sig aldrig om att ha nånting att plocka med utan job-
bar bara med huvudet… med tänket… det säger dom själva… det är tänket. 
(pedagog B) 
 
Nä nej nej nej… det är ju nej det finns ju dom som löser det direkt dom behöver 
inte ha något konkret material. (pedagog F) 

 
Ja det kan de också göra… och en del behöver mycket konkret material och en 
del behöver inte det… det beror på var de står nånstans.  
(pedagog D) 

 

Utifrån ovanstående artikulationer kan en ekvivalenskedja med signifikanterna matematikbo-

ken, enskilt arbete, olika moment, konkret material och lärande tecknas: 

Matematikboken = enskilt arbete = olika elever arbetar med olika moment = konkret 

material vid behov = lärande 

Att arbeta i matematikboken i avsaknad av konkret material kan ses som en ren mental akti-

vitet, men genom konstruktivismens ögon kan även detta ses som ett aktivt lärande (Ernest 

1998). 

 

Den andra diskursen som går att urskilja i pedagogernas artikulationer om arbetssätt har istäl-

let för matematikboken konkret material och samspel mellan olika elever i fokus. Detta ute-

sluter dock inte att matematikboken används som ett stöd för undervisningen. Genom de 

upplevelser som följer av hanterandet av laborativt material och samtalen kring dessa finns en 

tro inom den här diskursen att eleverna får en förståelse för matematik och därmed utvecklas i 

sitt lärande. Pedagogens användning av begreppet ”måste” nedan samt upprepningen av be-

greppet ”väldigt” tyder på att tron är stark på att de arbetssätt som denne använder sig av är 

nödvändiga för att eleverna ska få förståelse. Följande utsaga ingår i en samtalssekvens som 

handlar om hur den aktuella pedagogen arbetar med matematik:  
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Jag har byggt upp all min undervisning i matte… den är väldigt laborativ och 
den är väldigt konkret för barnen... vi jobbar… jag ska inte säga att jag uteslu-
tande vägrar mattebok men jag utgår ifrån att barnen ska få en egen upplevelse 
av matten... vi pratar jättemycket matte… vi sitter mycket på mattan och jobbar 
med olika exempel... man måste få uppleva man måste få prata matte… man 
kan inte bara göra som vi gjorde i skolan bara sitta sida upp och sida ner… då 
får man ingen förståelse tror jag… så att vi jobbar mycket med konkret material 
av olika slag och sen så jobbar vi mycket med pengar stenar och sånt där… 
massa olika. (pedagog E)  

 

Samma pedagog diskuterar vidare inom området, den här gången i samband med ett samtal 

om huruvida det är möjligt att utgå från varje enskild individ i den aktuella pedagogens un-

dervisning. Som redovisats ovan är pedagogens utsaga ett uttryck för att enskilt arbetet kan 

likställas med ”att utgå från varje enskild individ” och pedagogen kommer här istället in på 

grunden för dennes undervisning, samspelet.   

 
Ja… fast jag är ju att… det ligger till grund för mig i min undervisning mycket 
att man lär tillsammans… jag tycker inte om enskilt arbete så mycket… jag 
tycker inte att man ska sitta ner i sin egen mattebok till exempel utan jag … jag 
utgår från att barn lär… inte bäst men de lär bra genom att vara tillsammans… 
att liksom ett givande och tagande och det behöver inte va bara åldersbundet 
utan det kan vara en sexåring till en fyra till exempel… man lär bra tillsam-
mans. (pedagog E) 

 

I utsagan kan signifikanten samspel tydligt urskiljas. För att lärande ska komma till stånd 

krävs att elever interagerar med varandra. Detta framkommer även i artikulationen nedan som 

även förtydligar samspelets innebörd vilken är ett tydliggörande av sina tankar både för sig 

själv och för sina klasskamrater. I artikulationen framgår även vuxnas eller äldre elevers bety-

delse i sammanhanget.   
 

Jag är helt övertygad om det att man lär bäst tillsammans med andra genom att 
prata samtidigt som man gör och visa… få visa för… om du och jag jobbar i par 
så kan visa för det paret sen hur vi har gjort och förklara hur vi tänker och att 
man lyssnar på hur dom tänker men jag tror också att där behöver finnas ett 
vuxenstöd så att man inte… eller äldre elever också så klart… (pedagog C) 

 

Den ekvivalenskedja som kan framställas utifrån ovanstående utsagor stämmer bra överens 

med de konsekvenser som enligt Engström (1998b) följer en undervisning i konstruktivismens 

anda, nämligen att man uppmuntrar eleverna till att reflektera över sitt handlande, använder 

mycket laborativt material samt använder gruppdiskussioner. Även Vygotskijs teori om sam-

spelets betydelse för barnets utveckling (Hwang & Nilsson 2003; Bråten & Thurmann-Moe  
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1996) kan uttydas av pedagogernas utsagor. Ekvivalenskedjan lyder:  

Konkret material och samtal = samspel mellan eleverna = upplevelse = förståelse = 

lärande 

 

En annan diskurs handlar om elevernas kunskapsutveckling och betydelsen av att eleverna har 

möjlighet att uppmärksamma sitt eget lärande. Detta sker genom att pedagogerna har konkre-

tiserat målen i kursplanen för matematik och synliggjort dessa för eleverna på ett sätt som 

innebär att varje elev har tillgång till sin egen dokumentation och använder den i undervis-

ningen. Den artikulation som följer ingår i ett samtal med pedagog D som handlar om ett ma-

terial som skolan kallar för stegpärmar där elevernas utveckling i matematik konkretiseras. 

Pärmarna bygger på att matematiken har delats upp i mindre områden som eleverna ska gå 

igenom. Olika områden och moment tillhör olika steg och dessa steg följer på varandra.  

 
/…/ Så finns det även så står det saker som de ska kunna när steget är klart men 
dem kan vara osäkra… de kan vara på god väg eller de kan… så fyller barnen i 
och vi fyller i och på baksidan står det vad det innebär plus att vi har testmate-
rial till det här… så det är jättebra det är kanon. (pedagog D)  

 

I utsagan uppmärksammas att både elever och lärare ansvarar för att fylla i de olika steg som 

eleverna uppnått. På detta sätt görs eleverna delaktiga i sitt eget lärande. Att pedagogen ger 

uttryck för att materialet är ”jättebra” tyder på att denne anser att det leder till en kunskapsut-

veckling hos eleverna. I nästföljande artikulation synliggörs ett annat material som framställs 

vara än mer konkretiserat för eleverna. Även här är målen konkretiserade och förenklade för 

att elevernas förståelse ska öka.  

 
Sen så har vi också då att dom jobbar inför sina mål då jag kan ju visa lite här 
hur det kan se ut då… då har vi gjort upp mål då både i svenska och i matte men 
vi tar matten då … och då är ju detta då… det är ju det typ lättaste då… och sen 
så har vi då… vi har liksom spaltat ner, spaltat upp allting då så att det ska bli 
lätt och begripligt för barnen och sen så målar dom efter hand när dom har gjort 
saker… så varje gång när dom gör en ny planering så skriver dom in några mål 
som dom ska jobba med just då… /…/ och vi tycker att vi har hittat ett ganska 
bra system liksom för barnen att se själva att dom klarar av saker och att man 
faktiskt när man bläddrar tillbaka att man faktiskt kan ganska mycket saker. 
(pedagog A)  

 

Även den här pedagogens uttryck ger sken av att denne anser att detta sätt att arbeta fungerar 

bra för eleverna då de själva kan upptäcka sitt eget lärande. Ett tredje och fjärde sätt att arbeta 

med elevernas delaktighet framställs av pedagog E. Detta är den enda pedagogen som spon-

tant uttalar sig om de individuella utvecklingsplanerna (IUP) som en naturlig del i den dagliga 
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undervisningen. I den första artikulationen, som ingår i ett diskussionstema som handlar om 

hur eleverna samlas upp inför varje nytt moment, uttrycks att eleverna själva är med och sätter 

upp mål för sin inlärning, vilket enligt Vygotskij föder motivation och engagemang (Lindkvist 

2003).  
 

Och så mot slutet av kapitlet så måste dem ju visa vad har jag lärt mig nu i allt 
det som vi kommit överens om innan då… eller behöver jag träna upp… eller 
vad står det mer träna vidare med ja... då sätter vi upp nåt nytt IUP-mål då som 
kommer med i deras... (pedagog E) 

 

Här har barnen varsin matteorm som följer dem upp till år tre är denna gjord 
då… vi har utgått från vad barnen ska då göra då det är ju strävansmålen som 
ska stå här… men den här fyller vi i tillsammans med barnen då det börjar re-
dan i förskoleklassen då… det är ju också en form av som vi gör innan samtalen 
då och när de har behärskat det så kan man fylla i med en färg och skriva datum 
då… det blir en dialog runt omkring detta då… (pedagog E) 

 

I den senare artikulationen, liksom de som framställts av föregående pedagoger, framkommer 

att eleverna själva är med och dokumenterar när de klarat av ett speciellt moment. Att det 

skapas en dialog runt elevernas lärande är ytterligare ett tecken på att pedagogen ser delaktig-

het som betydelsefullt för elevernas kunskapsutveckling. Alla tre pedagogernas utsagor tyder 

på att pedagogerna är väldigt nöjda med detta sätt att arbeta, vilket även det bör innebära att 

pedagogerna anser att materialen bidrar till elevernas kunskapsutveckling. En naturlig följd av 

att eleverna har en insyn i sitt eget lärande är att även pedagogerna får en kontinuerlig inblick 

i elevernas kunskapsutveckling. 

 

Följande ekvivalenskedja kan tecknas: 

Eleverna ska kunna se sitt eget lärande = kunskapsutveckling 

 

I en diskurs som ett par av pedagogerna ger uttryck för framstår bristande resurser som ett 

hinder för att genomföra en anpassad undervisning i den grad som pedagogerna önskar. Ge-

nom att nämna politiker tydliggör pedagog F nedan för den frustration som det innebär att 

vilja men inte kunna, att undervisningen ingår i ett ramverk som pedagogen inte själv kan 

bestämma över. Att pedagogen i andra citatet använder ordet ”viktigt” tyder på att anpassad 

undervisning är något som denne förespråkar. När pedagogen i slutet av utsagan nämner att en 

”fullständig individualisering” inte kan stå till stånd i pedagogens dagsläge ger det ett sken av 

att pedagogen idag använder en anpassad undervisning men inte i den grad som skulle kunna 

vara möjlig. Den första artikulationen är hämtad från ett diskussionstema angående olika ar-

betssätt i klassrummet, och denne ger uttryck för att möjligheterna är oändliga men att tids-
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faktorn utgör ett hinder. Den andra utsagan är hämtad efter att pedagogen själv fick fram-

bringa betydelsefulla åsikter som denne ville betona.  

 
Ja det finns rätt mycket… de har väldigt mycket att välja på tycker jag och det 
är alltså bara tiden som begränsar undervisningen men det finns hur mycket 
som helst att göra va för dom. (pedagog F) 
 
Jaa jag måste säga att jag tycker att det är viktigt att det här med individualise-
ringsbehovet som finns det är viktigt och så va men att det är en resursfråga det 
måste då styrande politiker och så vara medvetna om... kräver man utav peda-
goger att dom ska individualisera då måste dom ge resurser till detta också för 
att det är ibland så att det kräver kanske då en lärare på en eller ett fåtal elever 
för att genomföra en fullständig individualisering. (pedagog F) 

 

Pedagog D framställer svårigheten med att anpassa undervisningen genom att identifiera tre 

typer av elever, ”jätteduktiga”, ”de som är i gråzonen” och ”jättesvaga” och att pedagogen 

endast hinner med de elever som benämns som svaga. Att pedagogen använder begreppet 

”hinner inte” är ett uttryck för att det handlar om en brist i resurser i avseende på tid. Citatet är 

hämtat från ett diskussionstema angående huruvida det är viktigt att utgå från varje enskild 

individ.   

 
/…/alla ska ha sina… alla utifrån sina egna förutsättningar... sen hinner man 
inte med alla tyvärr /…/de som är i gråzonen eller vad ska man säga mitt emel-
lan som bara får den här extra kicken kan bli jätteduktiga bara de får den här 
hjälpen alltså… självförtroende... och så finns det de som är jättesvaga som man 
också kan hjälpa… det finns så många olika… och alla behöver sitt men man 
hinner inte med alla man gör inte det… då blir det lite att de som är duktiga 
dom klarar sig och de som är svaga dom får vi hjälpa och de här mittemellan 
som kanske verkligen behöver kicken… man får försöka. (pedagog D) 
 

Utifrån pedagogernas artikulationer tecknas nedanstående ekvivalenskedja: 

Att arbeta utifrån varje enskild individ = svårt att genomföra på grund av bristande 

resurser 

 

En annan diskurs handlar om elevers eget tänkande och att de ska synliggöra detta för var-

andra. Som en följd av detta synliggör eleverna även tänkandet för sig själva, vilket framställs 

i den första artikulationen nedan. Alla pedagoger utom pedagog F uttrycker sig i den här dis-

kursen och nedan presenteras två pedagogers artikulationer, vilka har valts ut som representa-

tiva för den här diskursen. Pedagogerna pratar om att synliggörandet av elevernas skilda sätt 

att tänka är viktigt då eleverna på så sätt blir medvetna om att det finns fler än ett sätt att 

tänka, och då detta kan leda till att eleverna inspirerar varandra till ett för dem nytt sätt att 

tänka. Att bli medveten om flera sätt att tänka kan leda till att lärande lättare kan komma till 
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stånd samtidigt som medvetenheten om nya sätt att tänka direkt kan ses som ett lärande. Två 

av pedagogerna uttrycker sig så som följer: 

   
/…/ och sen så när vi har genomgångar då får de berätta hur de tänker för en del 
tänker så här då… och kan knappt förklara hur de tänker och en del tänker och 
kan förklara hur de tänker och så tänker nån på nåt annat sätt så att… och så 
skriver jag upp det så de får välja och inse att man kan komma fram till rätt svar 
på olika sätt. (pedagog D) 

 
/…/ men de kommer ju snart komma fram till att man kan ju räkna fram det på 
olika sätt... de är vana vid att presentera hur de tänker och alla får chans. /…/ så 
att de har tid och orken att lyssna på allas lösningar för de ser ju väldigt olika 
ut… ja det är i alla fall… då kommer vi fram till att man kan räkna på längden 
då med talsorterna och med tankeled då… det blir massa nya olika saker som de 
lär sig. (pedagog E) 

 

Slutet av den första utsagan tyder på att det är lärande i betydelsen att eleverna blir medvetna 

om olika sätt att tänka som pedagogen ger uttryck för medan slutet av den andra utsagan sna-

rare handlar om lärande i betydelsen att eleverna genom medvetenheten om olika sätt att 

tänka kan leda till att eleverna genom att praktisera de olika sätten att tänka kan lära nya sa-

ker. 

 

Artikulationerna ovan ger uttryck för signifikanter som skapar följande ekvivalenskedja:  

Eleverna synliggör för varandra hur de tänker = medvetenhet om att det finns fler än 

ett sätt att tänka = lärande 

 

Även denna kedja stämmer väl överens med några av Engströms (1998b) uttalanden om de 

pedagogiska konsekvenser som följer en konstruktivistisk undervisning nämligen att upp-

muntra eleverna till att reflektera över sitt handlande samt att använda gruppdiskussioner. 

Likaså framhävs här betydelsen av samspelet av pedagogerna och den diskurs som pedago-

gerna talar i stämmer väl överens med Vygotskijs teori (Hwang & Nilsson 2003; Bråten & 

Thurmann-Moe 1996). En annan del av Vygotskijs teori är att språket ses som ett kognitivt 

redskap som används för minne och reflektion (Lindkvist 2003) samt att betydelsen av att 

barn vet hur de tänker för att de ska kunna förbättra sitt tänkande (Hwang & Nilsson 2003). 

Detta synliggörs i artikulationerna ovan genom att pedagogerna framhäver vikten av att ele-

verna genom verbal kommunikation reflekterar över sina egna tankesätt.  
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En av pedagogerna pratar i en diskurs i vilken elevernas egna erfarenhetsvärldar har betydelse 

för lärandet. I utsagan nedan talar pedagog E om hur eleverna, genom att utgå från situationer 

som de är väl bekanta med, lär sig begrepp som häften och dubbelt: 
 

Det här med hälften och dubbelt det är jättesvåra begrepp… hälften och dubbelt 
då… hur kan jag tänka… hälften… här är tio barn som ska spela fotboll till-
sammans… hälften av barnen ska vara i det blåa laget och hälften ska vara i det 
gröna laget… vi har många barn då som… nu är det hälften här… hur ska jag 
tänka… men tänk… fotbollslag jaha… då har de fått en bild av just 
det...(pedagog E)  
 
 

Sättet att arbeta stämmer väl överens med den tolkning som Malmer (2002) gör av Piagets 

stadieteori och som innebär att barn som är nio år gamla behöver arbeta på ett sätt som för-

ankrar matematiska begrepp i deras erfarenhetsvärld. Pedagogens artikulation kan härledas till 

den diskurs som kan tecknas med hjälp av följande ekvivalenskedja: 

Att utgå från elevernas erfarenhetsvärldar = lärande 

 

5.3 Pedagogernas olika innebörder 

Innan en individuell innebörd för respektive pedagog presenteras görs en sammanställning av 

de ekvivalenskedjor som presenterats ovan och som kan identifieras med de diskurser som går 

att urskilja i pedagogernas artikulationer. Ekvivalenskedja 1-6 hör till hur pedagogerna talar 

om begreppet utifrån sin tolkning av detta, medan kedjorna 7-12 hör till hur pedagogerna talar 

om sitt arbetssätt.  

 

1. Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = olika krav på 

olika elever = individuellt anpassad undervisning  

2. Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = olika krav på 

olika elever = individuellt anpassad undervisning i avseende på nivå 

3. Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = olika krav på 

olika elever = individuellt anpassad undervisning i avseende på arbetshastighet 

4. Att utgå från varje enskild individ = elever har olika förutsättningar = individuellt 

anpassad undervisning i avseende på arbetssätt 

5. Att utgå från varje enskild individ = kontroll på elevens kunskapsutveckling 

6. Att utgå från varje enskild individ = enskilt arbete 

7. Matematikboken = enskilt arbete = olika elever arbetar med olika moment = konkret 

material vid behov = lärande 
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8. Konkret material och samtal = samspel mellan eleverna = upplevelse = förståelse = 

lärande 

9. Eleverna ska kunna se sitt eget lärande = kunskapsutveckling 

10. Att arbeta utifrån varje enskild individ = svårt att genomföra på grund av bristande 

resurser 

11. Eleverna synliggör för varandra hur de tänker = medvetenhet om att det finns fler 

än ett sätt att tänka = lärande 

12. Att utgå från elevernas erfarenhetsvärldar = lärande 

 
Pedagog A talar i diskurserna 1, 2, 3, 7, 9 och 11. Detta innebär att pedagogen talar om sin 

tolkning om begreppet som att undervisningen ska anpassas individuellt med avseende på 

nivå och arbetshastighet utifrån elevers olika förutsättningar och de olika krav man som peda-

gog därefter kan ställa. När pedagogen talar om sitt arbetssätt är det matematikboken som 

framställs som basen för lärande vilket innebär att eleverna arbetar enskilt med olika moment 

och att konkret material finns till elevernas förfogande vid behov. Även aktiviteter som inne-

bär att eleverna ser sitt eget lärande och synliggör för varandra hur de tänker leder enligt pe-

dagogen till lärande.  

 

Den innebörd som pedagog B lägger i begreppet ”att utgå från varje enskild individ” uttrycks 

med hjälp av diskurserna 1, 2, 7 och 11. Pedagogen talar om sin tolkning av begreppet som att 

undervisningen ska anpassas med avseende på nivå och med varje enskild individs förutsätt-

ningar och de krav man därav kan ställa på olika elever som grund. Även denne pedagog sät-

ter matematikboken i fokus i undervisningen och ser lärande som en följd av det enskilda ar-

bete med skilda moment som användningen av boken innebär. Konkret material används av 

vissa elever när ett behov uppstår. Pedagogen talar även i den diskurs som framhäver vikten 

av att eleverna synliggör för varandra hur de tänker för att lärande ska komma till stånd.  

 

De artikulationer som pedagog C uttrycker går att härleda till diskurserna 4, 6, 8 och 11. Det 

är en anpassning av arbetssätt styrt av elevers olika förutsättningar som sätts i fokus. Pedago-

gen ger även uttryck för att begreppet kan likställas med enskilt arbete. När pedagogen talar 

om sitt arbetssätt sker detta i diskursen om att lärande uppstår med konkret material och sam-

tal som grund. Därigenom får eleverna en upplevelse som leder till förståelse. Även denne 

pedagog framhåller vikten av att eleverna får en inblick i att det finns fler sätt att tänka genom 

att eleverna synliggör sitt eget tänkande för andra.  
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Pedagog D talar i diskurserna 1, 7, 9, 10 och 11. Den tolkning av begreppet som pedagogen 

talar om härleds ur signifikanterna olika förutsättningar och krav. Följden blir en anpassad 

undervisning men pedagogen talar aldrig om på vilket sätt undervisningen ska anpassas. En-

skilt arbete med matematikboken till grund, där olika elever arbetar med olika moment, ut-

trycks av pedagogen som vägen till lärande. Konkret material används vid behov. Pedagogen 

talar även i de diskurser som innebär att eleverna synliggör för varandra hur de tänker samt att 

de ska se sitt eget lärande för att lärande ska komma till stånd. Dock talar pedagogen även i 

diskursen som uttrycker att bristande resurser är ett hinder för att utgå från varje enskild indi-

vid i undervisningen. 

 

De utsagor som pedagog E framställer kan härledas till följande diskurser: 5, 6, 8, 9, 11 och 

12. Den tolkning av begreppet ”att utgå från varje enskild individ” som pedagogen talar om 

likställs till skillnad från övriga pedagoger inte till en anpassad undervisning utan till en kon-

troll på elevens kunskapsutveckling samt ett enskilt arbete. Det arbetssätt som pedagogen talar 

om sätter konkret material och samtal i fokus vilket leder till samspel, upplevelse samt förstå-

else hos eleverna. Liksom tidigare pedagoger uttrycker pedagogen att elevernas synliggörande 

av tankesätt är en väg till lärande, men pedagogen uttrycker även att eleverna ska kunna se sitt 

eget lärande. Pedagogen talar även i en egen diskurs vilken framhäver vikten av att utgå från 

elevernas erfarenhetsvärldar för att lärande ska komma till stånd.  

 

Den innebörd som pedagog F uttrycker i begreppet ”att utgå från varje enskild individ” kan 

identifieras med diskurserna 1, 2, 7 och 10. Pedagogen ger uttryck för en tolkning av begrep-

pet som sätter signifikanterna olika förutsättningar och krav i fokus och detta resulterar i en 

anpassad undervisning i avseende på nivå. Matematikboken ligger till grund för pedagogens 

artikulation om arbetssätt och därav även enskilt arbete och olika moment för olika elever. 

Den här pedagogen talar vid upprepande tillfällen i diskursen där bristande resurser utpekas 

som ett hinder för att utgå från varje enskild individ i undervisningen.  
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6. Diskussion 
Den del där pedagogernas individuella innebörder presenteras ovan besvarar den forsknings-

fråga som ställdes i arbetets inledande del. I det följande avsnittet kommer detta resultat att 

diskuteras med utgångspunkt från frågeställningen, dels i avseende på innebördernas enhet-

lighet, dels i avseende på resultatets hållbarhet och på dess implikationer. Avsnittet avslutas 

med idéer för fortsatt forskning som fötts hos studiens författare under processens gång och 

som därmed tar sin utgångspunkt i studien. 

 

6.1 Innebördernas enhetlighet  

Av det resultat som presenterades ovan framgår att de sex olika pedagogerna har skilda inne-

börder, ingen av pedagogerna talar i exakt samma kombination av diskurser. Av de diskurser 

som analysen av data resulterade i framgår att det inte finns någon pedagog som talar enhet-

ligt, i betydelsen att pedagogens artikulationer om tolkning respektive arbetssätt stämmer 

överens, om begreppets innebörd. Pedagog E hade varit enhetlig om denne inte hade talat i 

diskursen som representeras av signifikanterna ”att utgå från varje enskild individ” och ”en-

skilt arbete”. Att pedagogen talar om en tolkning som innebär att begreppet ”att utgå från 

varje enskild individ” likställs med enskilt arbete divergerar med diskurserna angående ar-

betssätt. Pedagogen talar dock i två diskurser angående begreppstolkning och den andra dis-

kursen konvergerar med de övriga diskurserna som pedagogen talar i, det vill säga diskur-

serna angående arbetssätt. Pedagogens uttryck om tolkning av begreppet som kontroll över 

elevernas kunskapsutveckling stämmer väl överens med dennes artikulationer om sitt arbets-

sätt, nämligen att grunden för lärande är samtal och att eleverna ser sitt eget lärande. Pedago-

gen talar även om vikten av att eleverna berättar för varandra hur de tänker, vilket kan ses 

som en del i de samtal som pedagogen använder sig av i undervisningen.       

 

Flera av pedagogerna ger uttryck för att de använder matematikboken som grund i undervis-

ningen, samtidigt som en nivåanpassning uttrycks som tolkning av begreppet. Dessa pedago-

ger är pedagog A, pedagog B och pedagog F. För att diskurserna inte ska strida mot varandra 

och för att pedagogernas innebörder ska bli enhetliga krävs att matematikböckerna erbjuder 

olika nivåer alternativt att olika elever arbetar med olika böcker. Detta är det dock ingen av 

pedagogerna som uttrycker. Att pedagog F talar i diskursen om bristande resurser kan ses som 

en förklaring till den motstridighet som ligger i pedagogens artikulationer. Att diskurserna 
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sätts i en sådan relation till varandra tyder på att pedagogens uttryck för hur denne tolkar be-

greppet väger tyngre för pedagogens innebörd av begreppet än det arbetssätt som pedagogen 

ger uttryck för. Detta kan betyda att pedagogen med mer resurser skulle ha velat arbeta på ett 

sätt som närmare motsvarar dennes artikulering om tolkning.   

 

Förutom den ovannämnda presenterade motstridigheten gällande matematikboken i relation 

till anpassad undervisning i avseende på nivå ger pedagog A även uttryck för en tolkning av 

begreppet som en anpassning av undervisningen i avseende på arbetshastighet. Dessa diskur-

ser stämmer överens eftersom pedagogen även ger uttryck för att olika elever arbetar med 

olika moment i matematikboken.  

  

Pedagog C ger uttryck för att lärande sker i samspel med andra samtidigt som tolkningen av 

begreppet uttrycks som ett enskilt arbete och en anpassning av undervisningen i avseende på 

arbetssätt. Om genomförandet av ”att utgå från varje enskild individ” ses som enskilt arbete 

kan det ses som icke önskvärt att praktisera detta i den aktuella undervisningen eftersom pe-

dagogen även säger att lärande föds ur samspel. Dessa två diskurser som pedagogen talar i 

strider alltså emot varandra. Pedagogen talar dock om ytterligare en tolkning, nämligen att det 

ska ske en anpassning av undervisningen i avseende på arbetssätt utifrån elevernas olika för-

utsättningar. Att eleverna har olika arbetssätt kan ses som enskilt arbete men det kan även 

innebära att flera elever arbetar på samma sätt och därmed kan samspel komma till stånd. Be-

roende på hur de olika arbetssätten ser ut är det alltså i olika grad möjligt att även använda 

samtal och samspel i undervisningen och de här diskurserna behöver därmed inte strida mot 

varandra.    

 

Den tolkning som pedagog D formulerar baseras på att undervisningen ska anpassas efter de 

olika förutsättningar som olika elever besitter. Dock framgår inte i vilket avseende som un-

dervisningen ska anpassas. Är det en nivåanpassning pedagogen syftar till gäller samma reso-

nemang som framställts ovan; en undervisning med matematikboken som grund ställer krav 

på boken/böckerna i fråga då en anpassning angående nivå avses. Är det däremot en anpass-

ning i avseende på hastighet som avses finns det ingen motstridighet i den innebörd som pe-

dagogen ger uttryck för gällande just anpassningen i undervisningen. Pedagogen talar även i 

diskursen angående vikten av att eleverna synliggör för varandra hur de tänker för att lärande 

ska komma till stånd. För att detta inte ska strida mot användandet av matematikboken ställer 

detta krav antingen på pedagogen, att denne inte helt styrs av boken utan även använder andra 
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former av undervisning, eller boken, att denna uppmuntrar till samspel mellan eleverna. Att 

diskursen angående bristande resurser även har pedagog D som anhängare tyder på att den 

innebörd som pedagogen ger uttryck för inte är enhetlig, det vill säga att denne talar i diskur-

ser som motsäger varandra. Det är därmed troligt att pedagogen syftar till en anpassning i 

avseende på nivå när denne talar i diskursen angående att anpassa undervisningen och/eller att 

pedagogen inte låter eleverna synliggöra sitt tänkande i den grad som denne önskar. Om pe-

dagogen hade syftat på en hastighetsanpassad undervisning och låtit eleverna synliggöra sitt 

tänkande i den grad som pedagogen anser som önskvärd skulle en motstridighet i dennes in-

nebörd inte uppstå och därmed hade pedagogen inte varit anhängare till diskursen om 

bristande resurser.         

 

6.2 Resultatets hållbarhet och implikationer  

Det är inte rimligt att dra några generella slutsatser av resultatet eftersom underlaget är för 

litet. Dessutom leder den dåliga responsen till deltagande bland tillfrågade pedagoger till att 

underlaget inte är representativt för målgruppen. En ytterligare faktor som sänker underlagets 

representativitet är att det är troligt att de pedagoger som visade intresse för deltagande i stu-

dien, i jämförelse med andra pedagoger, besitter en glöd för det aktuella ämnet och/eller vill 

förmedla sina tankar för omgivningen. För att få en mer representativ målgrupp vore det dess-

utom lämpligt att göra ett strategiskt val av respondenter vilket skulle ha krävt kännedom om 

de olika pedagogerna och deras arbetssätt, något som studiens tidsaspekt inte tillät.   

 

En faktor som kan ha höjt studiens reliabilitet är att en diktafon användes vid genomförandet 

av intervjuerna samt att transkriberat material sändes tillbaka till deltagande pedagoger för att 

dessa skulle kontrollera att deras uttalanden var korrekt uppfattade. En ytterligare faktor som 

kan ha påverkat graden av reliabilitet i positiv bemärkelse är den trygghet som kan ha blivit 

en följd av att deltagande pedagoger själva fick bestämma plats för intervjun samt av de inle-

dande relationsskapande frågorna. Graden av reliabilitet skulle kunna ha höjts ytterligare om 

en pilotstudie skulle ha genomförts. På grund av dålig respons var detta dock inte möjligt. För 

att väga upp för detta gjordes grundliga studier av tidigare forskning samt metod inför inter-

vjuerna och långa diskussioner och reflektioner resulterade i att justeringar av den först for-

mulerade intervjuguiden gjordes. Frågorna utformades efter en dissekering av studiens fråge-

ställning där denna konkretiserades till mindre målområden så att frågorna verkligen skulle 

täcka alla aspekter av frågeställningen och att de svar som pedagogerna skulle kunna ge ut-

 45



tryck för skulle motsvara studiens syfte. På så sätt tog den slutgiltiga intervjuguiden sin form. 

Att alla intervjuer har genomförts på samma sätt, i betydelsen att intervjuerna skedde på re-

spektive informants arbetsplats, användningen av diktafon och att utgångspunkten har varit en 

och samma intervjuguide, kan ses som ännu en faktor för studiens reliabilitet. Dock genom-

fördes en av intervjuerna endast av en av studiens författare medan de övriga intervjuerna 

genomfördes av båda. I det transkriberade materialet kunde dock ingen skillnad utläsas.  

 

Att begreppet innebörd som används i frågeställningen definierades i ett inledande skede av 

studien kan ha bidragit till att höja studiens grad av validitet. De två komponenterna till be-

greppet, tolkning och arbetssätt, undersöktes var för sig för att sedan sammanföras till varje 

pedagogs enskilda uppfattning om innebörd. Även detta, det vill säga studiens författares till-

vägagångssätt, kan ha höjt graden av validitet. Då studien är beroende av pedagogernas utsa-

gor, och resultatet grundar sig på dessa, kan det ses som viktigt att pedagogerna verkligen kan 

identifieras med innehållet i de utsagor som artikuleras. Genom att en trygghet försökts ska-

pas mellan informanterna och intervjuarna kan detta ha uppnåtts. Dock bör påpekas att studi-

ens syfte avser att ta reda på hur pedagogerna talar om ett begrepp, vilket kan tolkas som att 

graden av sanning i uttalandena inte är relevant i avseende på bedömning av huruvida resul-

tatet täcker det studien avser att undersöka. Graden av sanning är dock relevant för verk-

samma pedagoger, lärarstuderande och för framtida forskning inom området eftersom det kan 

ge didaktiska implikationer som bör vara genomförbara och användbara. Även den medvetna 

tanke som kan födas ur ett synliggörande av begreppet och skillnader i olika pedagogers inne-

börd kan anses bidra till didaktiska implikationer. Då det fokuserade begreppet är hämtat ur 

läroplanen, Lpo 94, är det än mer relevant att det synliggörs och det kan även göra att resul-

tatet av studien blir mer användbart.  

 

Utan någon som helst förförståelse för området hos studiens författare hade en problemfor-

mulering inte kunnat komma till stånd och därmed hade heller inte undersökningen genom-

förts just nu och av just de aktuella författarna. På samma sätt som den förförståelse som 

fanns hos studiens författare skapade en infallsvinkel för och intresse för den aktuella studien 

är det möjligt att arbetets resultat kan öka den förförståelse som finns hos blivande och verk-

samma pedagoger vilket kan leda till större medvetenhet om skilda sätt att tolka begreppet 

samt en medvetenhet om sina egna styrfaktorer vilket i sin tur kan leda till att undervisningen 

kan utvecklas så att den blir så bra som möjligt för eleverna. Det är möjligt att den här under-

visningen ser olika ut beroende på den pedagog som leder undervisningen. Eftersom tolk-
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ningen av läroplanen är fri finns det möjlighet att olika pedagoger lägger olika innebörd i be-

greppet, vilket även bevisats av den aktuella studien. Olika sätt att tolka behöver dock inte 

vara olika bra och det kan därmed vara av värde att varje pedagog blir medveten om just sin 

innebörd.   

 

Resultatet i undersökningen kan i relation till den tidigare forskning som presenterats ovan ses 

som en vidareutveckling. Efter en genomgång av tidigare forskning gjordes studiens intervju-

guide som låg till grund för pedagogernas utsagor. De resultat som undersökningen ledde 

fram till kan därmed ses ha influerats av forskningen och den ses även i de utsagor som peda-

gogerna artikulerar. Det slutliga resultatet kan dock ses som en utvidgning av forskningsläget 

och kan därmed ge en djupare förståelse för området.  

 

Det bör uppmärksammas att rådande teorier bär på både svagheter och styrkor i relation till 

den aktuella studien. Det kan ses som en svaghet att varken Piaget eller Vygotskij, åtminstone 

inte i den litteratur som studiens författare tagit del av, framhäver pedagogiska principer för 

hur matematikundervisning bör utföras eller hur hänsyn ska tas till individuell variation av 

pedagogen. Dock finns pedagogiska implikationer utifrån konstruktivismen, vilket är den le-

dande teorin om matematikinlärning (Ernest 1998) och dessa implikationer ger styrka åt teo-

rin i den aktuella studien. De teorier som representeras av Piaget och Vygotskij kan ses bära 

på styrkor i relation till den aktuella studien i det avseendet att bådas teorier är ledande inom 

inlärning men även i det avseendet att de har influerat konstruktivismen.    

 

6.3 Fortsatt forskning 

Utifrån det resultat som studien har lett fram till har nya frågor väckts inom två områden. 

Dessa skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning. Det ena området som skulle kunna 

undersökas vidare är enhetligheten av den innebörd som olika pedagoger lägger i begreppet 

”att utgå från varje enskild individ”. Intressant vore att veta hur relationen ser ut mellan anta-

let pedagoger som besitter en enhetlig uppfattning om innebörd och de som inte gör det och 

om, och i så fall hur, en enhetlig innebörd påverkar den undervisning som pedagogerna erbju-

der.  

 

Det andra området handlar om huruvida det finns en hierarki gällande olika innebörder i avse-

ende på bästa utveckling för eleverna. Finns det en innebörd som är överlägsen de övriga 
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borde den synliggöras och kanske till och med beskrivas i läroplanen. Detta kräver dock att en 

pålitlig mätmetod upprättas för att kontrollera elevernas utveckling och hur den påverkas av 

undervisning.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 

• Vilken typ av utbildning har du? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Hur länge har du arbetat som lärare på den här skolan? 
• Vilken klass arbetar du i just nu?  
• Hur många elever finns det i den aktuella klassen? 
• Är det fler än du som arbetar i den aktuella klassen vid matematikundervisningen? 

 
 
Huvudfrågor: (följs upp med ex. hur- och varförfrågor) 
 

• Hur arbetar du med matematik i klassen?  
• Arbetar olika elever på olika sätt inom matematikundervisningen? Hur?  
• Vad är det som styr de skilda sätt som eleverna arbetar på?  
• Hur ser relationen mellan genomgång i helklass – eget arbete ut?  
• Vilken typ av material använder du dig av?  
• Använder du dig av laborativt material?   
• Vilken typ av laborativt material?  
• Finns materialet tillgängligt för barnen?  
• Hur, om, använder du dig av en lärobok?  
• Är alla elever på samma ställe i läroboken? Varför?   
• Arbetar alla elever lika mycket med varje moment?  
• Arbetar alla elever lika länge med varje moment?  
• Hur kontrollerar du att en elev har uppnått målen med ett visst moment? 
• Har du en kontinuerlig inblick i elevens kunskapsutveckling? 
• Har du olika krav på olika elever?  
• Använder du dig av diagnoser i undervisningen?  
• I så fall på vilket sätt?    
• Får barnen själva bestämma vad de ska arbeta med?   
• Får barnen själva bestämma när de ska arbeta med något?  
• Hur lär barn sig matematik enligt dig? 
• Hur tolkar du begreppet ”att utgå från varje enskild individ” som står i läroplanen? 
• Tycker du det är viktigt att man som pedagog ska utgå från varje enskild individ i 

undervisningen? 
• Känner du att du har möjlighet att göra detta? 
• Hur skulle du vilja arbeta med matematik?  
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