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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how teachers in grade 1 work with individualization 

when teaching number sense. Number sense is one of the most fundamental parts of 

mathematics and is important for children’s upcoming working life. It is at the same time 

impossible in mathematics education to expect the same work, in the same pace from every 

pupil, which makes an individualized approach necessary. Individualization can be crucial for 

the academic future of the child, hence the teaching should be shaped in a way that 

accommodates every pupils need. 

 

With nine qualitative interviews, based on the phenomenological approach, have the two 

issues of this work been answered. The issues have partly asked how teachers in western 

Sweden with competence in mathematics in year 1 work with speech perception, and partly 

why the teachers work the way they do. 

 

The result shows that most of the teachers imply level individualization (the teaching material 

is adapted to the students' knowledge levels), environment individualization (custom group 

configurations and premises) and material individualization (the material is adapted to the 

needs of the students) within the framework of mathematics education and the area of 

number sense. The teachers of the study had difficulties explaining why they work the way 

they do, but the results show that their work is based on their own experience in the field. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med individualisering 

inom taluppfattning. Taluppfattningen är en av de mest fundamentala delarna inom 

matematiken och är viktig inför det kommande arbetslivet. Inom ramen av 

matematikundervisningen är det dock omöjligt att kräva lika arbete av alla elever, där varje 

barn förväntas arbeta på samma sätt och i samma takt, vilket gör att individualiserade 

arbetsformer är nödvändiga. Ett individualiserande arbetssätt kan vara avgörande för barnets 

akademiska framtid, därmed bör undervisningen gestaltas på ett sätt som tillgodoser varje 

elevs behov. 

 

Med hjälp av nio kvalitativa intervjuer, med utgångspunkt i den fenomenologiska ansatsen, 

har arbetets två frågeställningar besvarats. Frågeställningarna har dels efterfrågat hur lärare i 

Västsverige med behörighet i matematik i årskurs 1 arbetar med taluppfattning, och dels 

varför lärarna arbetar på det sätt de gör.  

 

Resultatet visar att de flesta lärarna utövar nivåindividualisering (undervisningsstoffet 

anpassas till elevernas kunskapsnivåer), miljöindividualisering (anpassade 

gruppkonstellationer och lokaler) och materialindividualisering (materialet anpassas utifrån 

elevernas behov) inom ramen av matematikundervisningen och området taluppfattning. 

Lärarna i studien hade svårt att besvara varför de arbetar på det sätt de gör, men resultatet 

visar att de främst jobbar utifrån egna erfarenheter inom området.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2016, s.8) 

 

Vidare framgår det i läroplanen (hädanefter Lgr11) att eleverna inom 

matematikundervisningen i slutet av årskurs 3 ska kunna lösa enkla och elevnära situationer 

genom att välja och använda någon problemanpassad strategi. Eleverna ska utöver detta, 

kunna beskriva tillvägagångssättet och ge enkla omdömen om huruvida resultatet är rimligt 

eller ej (Skolverket, 2016). 

 

Elevers taluppfattning är viktig för deras framtida matematiska utveckling och är en av de mest 

fundamentala delarna inom matematiken. Tsao och Lin (2012) beskriver taluppfattning som 

den förmåga där eleven måste förstå tal, samt de olika sätt de representeras på, men också 

relationen mellan dem. Jag har, under mina perioder av verksamhetsförlagd utbildning under 

min utbildning till lärare i årskurserna F-3, fått upp ögonen för elever, vars taluppfattning har 

brister. Ibland märktes denna svaghet vid lösning av rutinuppgifter, men också vid 

genomförandet av Skolverkets bedömningsstöd. Där testades elevernas taluppfattning med 

hjälp av muntliga uppgifter. Många av de svaga matematikerna klarade att lösa uppgifter de 

är vana vid, men när de fick i uppgift att räkna mängder eller bedöma huruvida resultatet är 

rimligt eller ej, lyste svårigheterna igenom. 

 

Det finns studier som berör de olika förutsättningar som krävs för att nå ett framgångsrikt 

lärande inom matematik. En av studierna genomfördes i USA där 16 elever i årskurs 1 testades 

med hjälp av olika uppgifter. Uppgifterna som gjordes berörde området taluppfattning och 

genomfördes två gånger per vecka i sammanlagt 18 veckor. Eleverna som deltog i studien var 

de som hade valts ut som svaga matematiker av läraren. Resultaten i studien påvisar att de 

specifika svårigheterna som barnen visar varierar och att deras behov av instruktioner skiljer 

sig åt. Forskarna kom fram till att det inte finns en instruktion som leder till goda resultat hos 

alla elever, utan instruktioner måste individanpassas till den enskilde eleven. Ett exempel är 
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att några elever behöver en demonstration av hur man kan hålla koll på vad som räknats, vid 

räkning av föremål, samtidigt som andra elever behöver instruktioner som påvisar olika 

strategier för att kunna utveckla förståelse för talföljden. Det visade sig att elever som kämpar 

med matematiken saknar instruktioner som är anpassade för barnet. Detta resultat kan 

förklara prestationsgapet hos eleverna (Lannin, van Garderen, Switzer, Buchheister, Hill, & 

Jackson, 2013). 

 

Det är viktigt att eleverna får möta matematik i tidig ålder. Forskare beskriver att de barn som 

tidigt får möta både formella och informella uppgifter erövrar en djupare förståelse för tal och 

deras användning. De barn som möter matematikens värld senare i livet får ofta en försenad 

utveckling och låga resultat i skolan. Dessa låga resultat inom matematik blir ofta ett 

orosmoment, då de kan leda till ett försämrat självförtroende som kan hålla i sig livet ut. 

Forskare beskriver att låga färdigheter inom matematiken kan leda till större problem i det 

kommande arbetslivet än brister inom läskunnighet (Lannin, et al., 2013). 

 

Frågan är då hur elever kan utveckla sin kunskap inom området. Teoretiker inom området 

motivation menar att elevens målsättning i samklang med sitt lärande, påverkas av dennes 

tidigare erfarenheter och prestationer, samt föräldrars förhoppningar. De menar dock att den 

undervisning som föregår i klassrummet eller hur lärare individualiserar sin undervisning, har 

en än större påverkan på de mål som eleven väljer att anstränga sig för (Giota, 2013). 

	

I en artikel i Lärarnas tidning berättar Sigbrit Franke, som tidigare varit universitetskansler och 

rektor för Umeå universitet, att ett av de problemen som har legat till grund för de svaga 

resultaten i PISA-studien, är lärarnas svårigheter med individualisering. Hon menar att 

stödresurser har dragits ned, vilket har lett till att elever inte får den hjälp de behöver, som 

har resulterat i sämre resultat (Thorén, 2014). 

 

Detta pekar mot att individualisering krävs för lyckade resultat, samt att taluppfattning är 

någonting som måste undersökas närmare, vilket har lett till att jag i mitt arbete studerar hur 

lärare individualiserar undervisning inom ramarna av taluppfattning. 
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare individualiserar sin matematikundervisning 

inom området taluppfattning. 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till lärare behöriga i matematik i årskurs 1 och praktiserande i en kommun 

i Västsverige. 

 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har valts: 

o Hur individualiserar lärare i studien sin matematikundervisning inom taluppfattning? 

o Hur motiverar lärare i studien sina tillvägagångssätt i undervisningen? 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel har delats in med hjälp av två övergripande underrubriker; litteraturöversikt och 

forskningsöversikt.  

 

2.1 Litteraturöversikt 

Följande avsnitt består av styrdokumentens koppling till arbetet, samt hur litteraturen 

definierar taluppfattning. Innehållet i avsnittet vilar på styrdokument och 

managementlitteratur. 

 

2.1.1 Styrdokumenten 

I första kapitlet i Lgr11 framgår det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” 

(Skolverket, 2016, s.8). Vidare framgår det i Skollagens 3 kap 3§ att alla barn och elever inom 

skolans verksamhet ska ges den ledning och stimulans som krävs för barnets lärande och 

personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska nå längst möjligt enligt 

utbildningens mål (SFS 2010:800). Detta pekar på att undervisningen ska ta utgångspunkt i 

eleven som individ, vilket visar att undervisningen bör vara individualiserande. 

 

I kursplanen i matematik (Lgr11) står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett 

intresse för matematiken och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Undervisningen syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper för att kunna 

formulera och lösa problem, kunna värdera och reflektera över valda strategier, modeller, 

metoder och resultat. Eleverna ska också ges förutsättning att utveckla kunskaper för att 

kunna tolka vardagsnära och matematiska situationer, samt formulera och beskriva dessa 

med hjälp av uttrycksformer inom matematiken (Skolverket, 2016). 

 

I det centrala innehållet finns ett helt avsnitt som berör taluppfattning och tals användning. 

Detta avsnitt redogör för att undervisningen i årskurserna 1-3 inom matematik ska behandla 

naturliga tal och deras egenskaper, samt hur dessa tal kan delas upp och hur de kan användas 

för att ange ordning och antal. Vidare ska eleven få kunskap om hur positionssystemet kan 
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användas för att beskriva naturliga tal och hur symboler för tal ser ut. Eleverna ska ges övning 

i rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar (Skolverket, 2016). Eleverna 

ska alltså möta tal som de vidare kan utforska för att få en djupare förståelse för talen och 

deras relationer (Skolverket, 2017).  

 

Eleven ska i slutet av årskurs 3 kunna lösa enkla problem i vardagsnära situationer, detta 

genom att välja och använda någon strategi som har viss anpassning till problemets karaktär. 

Eleven ska kunna beskriva tillvägagångssätt samt ge enkla omdömen om resultatens rimlighet. 

Eleven ska också ha grundläggande kunskaper om naturliga tal och kunna visa det genom att 

beskriva den inbördes relation som tal har, samt genom att dela upp tal (Skolverket, 2016). 

Det är väsentligt att kunna göra rimlighetsbedömningar för att kunna utveckla en känsla för 

uträkningens resultat vid beräkningar och uppskattningar. Progressionen för eleverna i de 

yngre årskurserna tar utgångspunkt i att eleverna reflekterar över rimligheter i vardagsnära 

situationer. Exempelvis kan det vara att bedöma rimlighet i en överslagsberäkning, där tiden 

det tar att gå till skolan, räknas ut (Skolverket, 2017). 

 

2.1.2 Litteratur om elevers taluppfattning 

Taluppfattning är snarare ett kunnande som mognar och utvecklas, än ett kunskapsområde 

som ett barn behärskar (Reys & Reys, 1995). Ett sätt att definiera taluppfattning på, är att den 

handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek. Taluppfattning är 

grundläggande för att utveckla viktiga kunskaper i matematik. För att fördjupa elevernas 

förståelse och uppfattningar av tal och olika räknesätt måste barnen möta beräkningar och tal 

i ett stort talområde (Skolverket, 2017). För de elever vars utveckling inom matematiken 

dröjer, är lärarens uppgift att skapa aktiviteter som främjar den matematiska utvecklingen 

desto viktigare (McIntosh, 2013). 

 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2017) förtydligar att taluppfattning handlar 

om förståelse för relationer mellan tal, talens storlek, samt talens betydelse. Denna förståelse 

är grundläggande för elevens framtida matematiska utveckling. Elevens förståelse för de olika 

räknesätten och uppfattningen av tal, fördjupas genom att successivt möta tal och 

beräkningar i ett utvidgat talområde (Skolverket, 2017). 
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2.2 Forskningsöversikt 

Detta avsnitt inleds med forskning om elevers taluppfattning, därefter en beskrivning av 

prestationsgapet och individualisering i skolan, och avslutas med förslag på hur ett lyckat 

lärande inom matematik kan nås, samt vikten av instruktioner i matematikundervisningen. 

Följande avsnitt består främst av forskning från vetenskapliga artiklar ur akademiska 

tidskrifter och doktorsavhandlingar. 

 

2.2.1 Forskning om elevers taluppfattning 

Sense can mean to have a feeling for, or to be able to understand. The term sense also stands 

for the powers that give us information about things around us; our senses. When something 

makes sense it means that it has a clear meaning and is easy to understand, it is sensible, it has 

a good reason or explanation. To sense something means to feel that something exists or is true. 

All these meanings are related to and thus enrich the meaning we put into the term number 

sense. (Kilhamn, 2011, s.77) 

 

På svenska översätts number sense som taluppfattning. Number betyder tal, men ordet 

uppfattning har en annan betydelse än det som visas i citatet. Det finns ingen relation mellan 

ordet uppfattning och ett ord som indikerar att något skulle vara rimligt, sant eller ha en 

förklaring (Kilhamn, 2011). 

 

Taluppfattning1 kan definieras som en persons allmänna förståelse för antal, samt förmågan 

att kunna använda denna förståelse på flexibla sätt för att kunna göra matematiska 

bedömningar. Denna kunskap leder vidare till en utveckling av användbara strategier inom 

matematik, vilket speglar förmågan att använda tal och kvantitativa metoder som ett sätt att 

bearbeta, kommunicera och tolka information (McIntosh, Reys, & Reys, 1992). 

 

För att istället exemplifiera taluppfattning kan det beskrivas hur en pojke handlar två likadana 

produkter som båda är nedsatta till halva priset. Försäljaren tar fram miniräknaren för att 

                                                        
1 McIntosh, B. J. Reys och R. E. Reys använder begreppet Number Sense, som jag har valt att använda som 

motsvarighet till taluppfattning, precis som B. J. Reys och R. E. Rey (1995) gör. 
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räkna ut vad summan är, medan pojken automatiskt vet vad priset är. Pojken har en god 

taluppfattning och besitter förmågan att veta att om han köper två likadana produkter som 

båda är nedsatta med halva priset, så kommer summan att vara det ordinarie priset för en av 

produkterna. Försäljaren besitter däremot inte denna förmåga och måste räkna ut summan 

med hjälp av en miniräknare. Detta exempel, menar forskarna, påvisar tydligt hur bra och dålig 

taluppfattning kan visa sig i vardagssituationer (McIntosh, Reys, & Reys, 1992). 

 

Det finns dock en problematik i att definiera taluppfattning, det är lättare att känna igen den 

än att definiera förmågan (Gersten & Chard, 1999). Ett exempel är att barn med en god 

taluppfattning smidigt kan förflytta sig mellan världen av kvantiteter och den matematiska 

världen av tal. Dessa barn kan såväl utveckla egna matematiska strategier, som att 

representera siffror på olika sätt beroende på kontexten de används i. De kan lätt se skillnad 

på större och mindre tal och urskilja olika sorters talmönster (Gersten & Chard, 1999). 

 

Däremot problematiserar Berch (2005) att det inte finns två forskare som definierar 

taluppfattning på samma sätt. Han listar 30 komponenter, utifrån tidigare forskning, som han 

menar ingår i taluppfattning, där bland annat förmågan att uppskatta, att kunna utveckla 

lämpliga strategier för att lösa komplexa problem, samt att förstå innebörden av siffror och 

tal ingår (Berch, 2005). 

 

2.2.2 Prestationsgapet i skolan 

Då barn börjar i skolan har de redan lärt sig mycket inom matematik (Klibanoff, Levine, 

Huttenlocher, Vasilyeva, & Hedges, 2006). De har lekt, ritat, hoppat och möjligtvis lärt sig rim 

och ramsor i förskolan. Matematikinlärningen sker då ofta spontant och utan att vuxna har 

planerat den, men barnen lär sig exempelvis att gruppera och klassificera genom att sortera 

föremål (Engström, 2015). Denna typ av aktiviteter kan vara roliga, men måste ledas av en 

vuxen eller ett äldre barn som har goda kunskaper inom matematiken (Fuson, Grandau, & 

Sugiyama, 2001). Genom aktiviteter som exempelvis räkneramsor har barnen utvecklat en 

begynnande förståelse för mängder och antal. Alla barn utvecklar under sina tidiga år en 

intuitiv uppfattning för matematikfärdighet, som de sedan använder sig av när den 

formaliserade matematiken startar när de börjar skolan (Engström, 2015).  
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En studie av Mazzocco och Thompson (2005) påvisar att förskolebarnets förståelse för 

uppräkning, siffror och förhållandet mellan siffror förutsäger hur deras matematiknivå i slutet 

av årskurs tre kommer att se ut. En annan studie av Yilmaz (2017) indikerar att orsaker bakom 

låga prestationer inom matematiken hos elever i de äldre årskurserna, kan bero på en 

bristande taluppfattning i de lägre åldrarna. Barnens tidiga möten med taluppfattning kan vara 

avgörande inför de kommande skolåren (Yilmaz, 2017). Dessa typer av studier demonstrerar 

att en tidig utveckling av taluppfattning spelar en stor roll i barnets matematiska utveckling 

och är avgörande för barnets framtida akademiska prestationer inom matematik. Att ges 

möjlighet och stöttning för att lära sig den matematiska förmågan vid unga år är något som 

kommer tillåta barnet att bygga en stark grund för att vidare i livet ägna sig åt avancerad 

matematik (Alajmi & Reys, 2007). Utöver den akademiska framtiden, gynnar ett tidigt arbete 

med taluppfattning även elevens attityd gentemot matematik (Erdogan & Baran, 2008). 

 

I förskolan börjar barnen utveckla en förståelse för relationen mellan siffror och antal. Denna 

kunskapsförvärvning sker dock på olika grund hos varje barn. Medan ett barn har förmågan 

att räkna till 10, kan ett annat barn räkna upp till 100 och visar samtidigt förståelse för 

mönster. Ett annat exempel är att ett barn kan räkna 15 objekt, men kan inte identifiera att 

numret 15 består av tio och fem, samtidigt som ett barn visar förståelse för platsvärdet (Fuson, 

Grandau, & Sugiyama, 2001). 

 

När barnen börjar skolan blir prestationsskillnaderna hos eleverna snabbt synliga. Vissa 

elevers aritmetiska förmåga2 utvecklas snabbt genom att de automatiserar tabellerna och har 

ett snabbt arbetstempo i läroboken, medan andra elever får kämpa för att förstå de mest 

enkla talrelationerna och automatiseringen utvecklas långsamt. Utöver detta tillkommer 

olikheterna i stressbenägenhet, motivation, intresse, uthållighet och uppmärksamhet 

(Engström, 2015). Det är när eleverna når en beräkningssekvens på två sekunder, som de kan 

applicera sina kunskaper till mer avancerade uppgifter (VanDerHeyden & Burns, 2005). 

 

                                                        
2 Aritmetik är den delen inom matematiken som behandlar de fyra räknesätten; addition, subtraktion, 

multiplikation och division (NE, 2018). 
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De flesta lärare är väl förtrogna med att det är stor spridning bland elevernas färdigheter och 

kunskaper inom matematiken i en klass, det ingår också i lärarens uppdrag att kunna hantera 

denna spridning i undervisningen (Engström, 2015). Lärares kunskaper om elevers inlärning 

inom matematik, blir avgörande för den matematiska prestationen hos elever i årskurs 1 (Hill, 

Brian, & Loewenberg Ball, 2005).  

 

Sjöberg (2006) har i sin doktorsavhandling kommit fram till olika aspekter som påverkar 

elevers matematikinlärning. Han kom fram till att elever bland annat upplever brister i 

kommunikationen i klassrummen. Dels var grupperna för stora, dels förstod eleverna inte 

lärarens instruktioner (Sjöberg, 2006). Ett exempel på hur lärare påverkar barnens inlärning 

är deras språk. Studier visar att elever vars lärare talar mycket om matematik också får högre 

resultat inom området (Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva, & Hedges, 2006).  

 

En annan aspekt som kan förklara prestationsgapet i skolan är att det idag inkluderas fler 

grupper av elever i undervisningen, som för några decennier sedan skulle ha exkluderats, 

vilket har lett till en förändring i läraruppdraget (Engström, 2015). För några decennier sedan 

kunde det röra sig om exempelvis diverse specialklasser, avstängningar, specialkurser, kliniker 

och särskolor (Nilholm, 2006). Vidare har detta resulterat i att elevers olikheter har blivit mer 

framträdande för en lärare i matematik än de har varit tidigare. Den globala migrationen har 

också ökat mångfalden i de svenska skolorna, vilket innebär att elever med olika språkliga och 

kulturella bakgrunder finns i varje klassrum (Engström, 2015). Det finns ett tydligt 

prestationsgap mellan elever i olika skolor och med olika bakgrund (Trondman, 2012). 

 

2.2.3 Individualisering 

Individualisering kan definieras som skeendet som fokuserar på barnets utveckling, men kan 

också ses som ett mål för skolans undervisning (Lindkvist, 2003). En annan definition av 

individualisering är den anpassning som görs av timplaner och lärokurser utifrån elevens 

förutsättningar, behov och intressen (NE, 2018). Läroplanens uttryck för individualisering är 

de insatser som skolan och lärarna kan stå för, i syfte att nå målen. Det handlar dock också om 

att se varje individ som den enskilde (Lindkvist, 2003). Individualiserade arbetsformer är 

nödvändiga, eftersom det inte är möjligt att kräva lika arbete av alla elever, som innebär att 
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eleverna arbetar på samma sätt och i samma takt, precis som det är orimligt att elever 

presterar lika i alla ämnen (Hörberg & Knutsson, 1970). 

 

För att få grepp om elevers individuella behov bör man som lärare ställa sig frågan om vilka 

behov som avses, samt vad de är behov av. Vidare kan detta leda till en förståelse för hur 

individualisering inom skolans verksamhet kan förstås. Det kan handla om diverse typer av 

behov, som exempelvis elevens behov av kunskapsinhämtning och tillfredsställelse. Behovet 

av att tillfredsställas kan ligga till grund för en undervisning som är rolig och stimulerande, 

vilket leder till en direkt behovstillfredsställelse. Det kan också röra sig om att 

undervisningsstoffet behandlar något som eleven kan ha nytta av i framtiden, som exempelvis 

ett arbete. Dessa behov kan vara fundamentala för livskvaliteten, eftersom de kan handla om 

att utveckla kunskap, förmågor och intressen (Vinterek, 2006). 

 

Läraren spelar en stor roll i att individualisera undervisningen. Två viktiga aspekter att ta 

hänsyn till när man individualiserar undervisning är att skapa arbetsmodeller och att 

konstruera och sammanställa material (Hörberg & Knutsson, 1970). Det finns dock en del 

andra saker läraren också måste ha i åtanke vid uppstarten av en individualiserad 

undervisning, det är exempelvis viktigt att lära känna barnen och skapa sig en bild av klassen 

för att få möjlighet att få en allsidig bild av varje elev (Hörberg & Knutsson, 1970; Giota, 2013) 

 

Klassen eller den grupp av elever som ingår i undervisning kan ses som ett minimisamhälle, 

där det kan finnas motsättningar mellan individens behov och gruppens gemensamma behov. 

Det kan exempelvis gälla elevers behov av en lugn lärandemiljö, som kommer i konflikt med 

andra elevers behov av rörelse. Vidare kan en och samma elevs behov skifta vid olika tillfällen, 

vilket leder till att det kan finnas en motsättning såväl inom en grupp, som för den enskilde 

eleven. Bilden av den komplexa undervisningspraktiken utkristalliseras därför tydligt 

(Vinterek, 2006). Det är skolans förväntningar och krav på den enskilde eleven som bör 

individualiseras genom att undervisningen gestaltas på ett mångsidigt vis, för att den ska vara 

optimal för alla elever (Giota, 2013). 
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Det sätt som eleverna uppfattar lärandeaktiviteterna och uppgifterna på i skolan, visar 

forskning, har stor betydelse för hur eleverna använder den tid som finns till deras förfogande, 

samt hur väl de engagerar sig i sitt lärande (Giota, 2013). De delar som ska ha en avgörande 

roll för elevernas intresse och viljan att lära sig är uppgifts- och materialindividualisering 

(mängden av olika uppgifter) och innehållsindividualisering (variationen inom uppgifterna) 

(Ames, 1992). Samtidigt ska uppgifterna vara intressanta och utmanande för eleverna, men 

viktigt är också att eleverna kan hantera uppgiften, då detta inger en känsla av kontroll över 

det egna lärandet (Giota, 2013). 

 

En viktig källa som har stor inverkan på elevernas matematikprestation är 

undervisningsmiljön. Ett dilemma är att elevernas prestationer skulle vara större om de 

miljöer de undervisas i, vore anpassade efter den enskildes utbildningsbehov. Eftersom vid 

olikheter eleverna emellan, får varken starka eller svaga elever instruktioner som främjar 

deras utveckling och som är anpassade till barnets potentiella prestationsnivå (Connor, 

Mazzocco, Kurz, Crowe, Tighe, Wood, & Morrison, 2016). 

 

2.2.4 Hur ett lyckat lärande inom matematiken kan nås 

Forskning koncentrerar sig ofta mer på lässvårigheter än svårigheter inom matematiken. 

Forskare väljer flitigt att använda sig av en så kallad longitudinell studie, som innebär att det 

görs en statistisk undersökning över tid, för att ta reda på vilka matematiksvårigheter som 

elever har. Dessa studier har sedan använts för att urskilja om svårigheterna ändras över tid 

(Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). En studie har påvisat resultatet att elever med 

matematiksvårigheter inte alltid har bestående problem. Forskarna gjorde en undersökning 

på en grupp elever i årskurs 1 som påvisade matematiksvårigheter under ett test, dessa 

svårigheter visade sig dock inte i årskurs 2. Detta innebär att elevernas svårigheter inte var 

svårigheter, utan snarare en mognadsfråga (Geary, Hamson, & Hoard, 2000). 

 

Det är dock inte bara inom forskning som matematiken lätt hamnar i läskunnighetens skugga, 

utan även i hemmen. Det har visat sig att föräldrar visar större engagemang för läsning och 

skrivning hemma, än för arbete med matematik. Föräldrarnas intresse för matematiken har 

stor påverkan för barnets vidare utveckling inom området. Därför finns det stor anledning till 
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att matematiken bör ta större plats i hemmen, med hjälp av antingen direkta (räkna och 

namnge siffror och tal) eller indirekta (bakning och leka affär) aktiviteter (Hart, Ganley, & 

Purpura, 2016). Dock finns inte denna möjlighet att lära ut om matematik i alla hem, vilket 

leder till att vissa barn får möta matematik mer frekvent än andra (Ginsburg & Russell, 1981). 

Detta kan bero på att familjen tillhör en språklig eller etnisk minoritet (Entwisle & Alexander, 

1990). 

 

Innehåll och lärandeaktiviteter inom ramen av undervisning behöver utformas på ett sätt som 

ger eleven möjlighet att få syn på, träna och utveckla de förmågor som anges i läroplanen. Om 

detta ska kunna uppnås, krävs en förändring från nuvarande fokus, som ligger på ämnesstoff, 

till fokus på ämnesstoffets behandling. Detta förutsätter vidare att eleverna vet vad som 

förväntas av dem och i vilket syfte detta förväntas (Carlgren, 2015). 

 

2.2.5 Vikten av instruktioner i matematikundervisningen 

För att nå ett lyckat lärande inom matematiken är det viktigt hur aktiviteterna och uppgifterna 

introduceras för eleverna. Om eleven får hjälp med att inse att en viss uppgift är personligt 

relevant för denne och att innehållet är meningsfullt för individens lärande, kan det leda till 

att eleven skapar en motivation gentemot skolarbetet (Giota, 2013).  

 

Gersten och Chard (1999) instämmer med Lannins (2013) resultat, som visade att 

individanpassade instruktioner minskar elevers prestationsgap, genom att nämna hur 

forskarna har kommit fram till att både formella och informella instruktioner kan förstärka 

barnets utveckling av taluppfattningen redan innan barnet börjar i skolan. Vidare är det viktigt 

att ge barn möjligheten att ha en inre, mental tallinje för att förenkla taluppfattningen 

(Gersten & Chard, 1999). Andra studier visar att tiden som läggs på instruktioner också har 

påverkan på elevers resultat i skolan. Resultat visar att ökad tid på instruktioner har positiva 

effekter på elevernas resultat (Lavy, 2010; Huebener, Kuger, & Marcus, 2017). 

 

Elever med matematiksvårigheter kan visa stora framsteg när de får goda instruktioner, vilket 

dock inte betyder att barnet har förstått baskunskapen inom matematiken. Sådana 

svårigheter hämmar barnets förmåga att förstå matematik och senare även mer komplexa 
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algebraiska begrepp som introduceras (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). Många praktiserande 

lärare saknar förståelse för strategier och tillvägagångssätt som gynnar elevernas utveckling 

och lärande, och som kan användas för att individualisera instruktioner (Arnup, Murrihy, 

Roodenburg, & McLean, 2013). Lärare fokuserar ofta på att instruera elever inför beräkningar 

och noggrannhet vid uträkningar, istället för att lägga fokus på att instruera uppgifter och 

lektioner med hjälp av strategiska beslut (Doyle, 1988). Det finns dokumenterade skillnader 

elever emellan inom matematik. Utöver dessa skillnader visar forskning dock att 

instruktionerna för de yngre eleverna inte tillgodoser de skillnader som finns i elevgruppen 

(Arnup, Murrihy, Roodenburg, & McLean, 2013). 

 

Många praktiserande lärare verkar sakna förståelse för strategier och tillvägagångssätt som 

har positiv inverkan på elevernas utveckling och lärande, som vidare kan användas för att 

individualisera instruktioner. Viktigt att poängtera är att lärarens kunskap om elevernas 

lärande inom matematiken kan användas för att förutse elevernas prestationer på lågstadiet 

(Hill, Brian, & Loewenberg Ball, 2005).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de tre teoretiska utgångspunkter som studien vilar på. Studien 

utgår delvis ifrån den fenomenologiska ansatsen och delvis utifrån typer av individualisering. 

Som ett komplement har studien också utgångspunkt i grader av individualisering. 

 

3.1 Den fenomenologiska ansatsen 

Vi kan vara säkra på hur världen (fenomen) finns med i vårt medvetande, och inte i omvärlden. 

Det som däremot finns i omvärlden är det som kan ge upphov till fenomen. Med fenomen 

menas det som framträder och det som visar sig, vilket vidare är fenomenologi, som är läran 

om det som visar sig i människors medvetande  (Stensmo, 2002). Inom fenomenologin menar 

Stensmo (2007) att varje individ har en egen livsvärld, men att varje individ också tillhör en 

gemensam värld. I den gemensamma världen kan individerna ha liknande upplevelser av 

fenomenet, vilket gör att vi kan kommunicera kring dem (Stensmo, 2007). Studieobjektet, som 

i detta fall är individualisering och taluppfattning, har alltid en betydelse för någon. Det är med 

andra ord fokus på människans upplevelser och uppfattningar i den fenomenologiska 

forskningen (Stensmo, 2002;2007). Att studera människans berättelser och upplevelser, samt 

att försöka förstå och beskriva dem, utan att blanda ihop dem med de egna är forskarens 

uppgift (Stensmo, 2002). 

 

Livsvärlden utgörs enligt Husserl (refererad till i Stensmo, 2002) av människans omedelbara 

och konkreta förstahandsupplevelser av verkligheten som hon lever sitt liv i. Det är svårt och 

komplicerat att överblicka denna konkreta verklighet som är mångfaldig. Det är forskningens 

uppgift att förenkla och systematisera denna verklighet med hjälp av begrepp som gör den 

gripbar (Stensmo, 2002). 

 

3.2 Typer av individualisering 

Utifrån Vinterek (2006), Hörberg & Knutsson (1970) och Hedlund (1995) tar arbetet stöd i sju 

olika typer av individualisering. Dessa sju typer har valts utifrån arbetets avgränsning: 

• Nivåindividualisering: är ett sätt att försöka nå elevernas olika färdigheter inom ramen 

för ett ämne (Giota, 2013; Vinterek, 2006). 
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• Hastighetsindividualisering: är det tempo som olika uppgifter ska göras på (Giota, 

2013). Hastighetsindividualisering kan vara sällan förekommande inom matematik. 

Detta beror på att lärares intresse ofta är att eleverna behärskar det arbetsområde 

läraren har för avsikt att förmedla. Vidare leder detta till att elever slussas vidare till 

nästa kapitel efter avklarad diagnos (Hörberg & Knutsson, 1970). Fördelarna med 

hastighetsindividualisering är att ingen behöver arbeta snabbare eller långsammare än 

det egna tempot (Hedlund 1995; Vinterek 2006). 

• Materialindividualisering: är när eleverna jobbar med olika material i klassrummet 

(Giota, 2013; Hedlund, 1995). Det finns ingen större kvalitativ skillnad till 

hastighetsindividualisering, då resultatet ungefär är det samma. Ett sätt att 

materialindividualisera är att göra medvetna val när uppgifter väljs ut (Hedlund, 1995). 

• Miljöindividualisering: kan innebära att eleverna exempelvis får arbeta i större eller 

mindre grupper. Det kan också tillgodose elevens behov av att sitta i en lugn och stilla 

miljö (Vinterek, 2006). 

• Fördjupningsindividualisering: strävar efter att läraren befäster kunskaper i exempelvis 

färdighetsämnen. Det kan vara en elev som behöver fördjupa sina kunskaper inom ett 

visst område och får därför extraövningar som tränar på just den svagheten (Hörberg 

& Knutsson, 1970). 

• Intresseindividualisering: syftar till elevernas intressen. Detta är ett sätt att motivera 

eleverna med utgångspunkt i vad de tycker är kul och låta detta styra undervisningen 

(Giota, 2013; Hedlund, 1995; Hörberg & Knutsson, 1970). Denna typ av 

individualisering kan leda till att en lektion måste tillgodose lika många intressen som 

det finns elever. Ett sätt att uppnå intresseindividualisering är att gestalta 

undervisningen så konkret och vardagsnära som möjligt (Hedlund, 1995; Hörberg & 

Knutsson, 1970) 

• Kognitiv individualisering: strävar efter att undervisningen tar utgångspunkt i elevens 

mognad, förmåga och erfarenhet. Här utgår man, till skillnad från de andra formerna 

av individualisering, utifrån barnens kognitiva olikheter. Dessa olikheter leder sedan 

till olika materialval (Hedlund, 1995). 
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3.3 Grader av individualisering 

Individualisering kan exempelvis omfatta ett ämne, en ämnesgrupp eller en mindre del av ett 

ämne (Skolöverstyrelsen, 1966). Inom ett projekt från 1966, det så kallade IMU-projektet, 

gjordes ett försök till att beskriva graderna av individualisering (Öreberg, 1968). 

 

Tabell 1. Modell efter Öreberg, Curt i ”IMU – individualiserad matematikundervisning, s.144. 

Total individualisering Ingen individualisering 

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett 

för just hans/hennes förutsättningar och 

intressen anpassat mål 

 

Instruktioner ges till en elev i sänder 

 

Antalet uppgifter och svårighetsgrad 

varierar från elev till elev 

 

Varje elev arbetar i sin egen takt och med 

metoder och hjälpmedel som passar 

honom/henne 

 

Läraren värderar varje elevs arbete med 

utgångspunkt från elevens 

förutsättningar och de mål eleven och 

läraren satt upp för eleven 

Lika för alla elever 

 

 

 

Alla elever får samma instruktion 

 

Alla elever arbetar med samma uppgifter 

 

 

Eleverna ”styrs” av läraren och arbetar 

alla i samma takt och på samma sätt 

 

 

Läraren värderar elevens arbete genom 

att jämföra hans prestationer med övriga 

elever 

 

Tabellen (Tabell 1) påvisar den stora spännvidden som finns mellan graderna i 

individualisering. Kolumnerna visar olika tillvägagångssätt från total individualisering till 

ingen individualisering i undervisningen. Här påvisas ytterligare en aspekt som påverkar 

individualiseringen, nämligen elevens egen roll i utformandet och omfattningen (Vinterek, 

2006). 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras dels studiens metodval, samt det urval som ingår i metoden, och 

dels datainsamlingsmetoden. Slutligen diskuteras metoden utifrån såväl validitet och 

reliabilitet, som generaliserbarhet och de forskningsetiska principerna som studien har tagit i 

beaktning. 

 

4.1 Metodval 

Denna studies frågeställningar har undersökts med hjälp av en kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Med utgångspunkt i studiens syfte riktar sig metodvalet efter att få en djupare 

förståelse för temat, som leder in på en kvalitativ metod. Studiens frågeställningar behandlar 

lärares uppfattningar, som inte kan mätas numeriskt, vilket styrker valet av en metod av 

kvalitativ karaktär. När en kvalitativ metod används, bör studiens avsikt vara att gestalta eller 

karakterisera något, den kan också användas när undersökningens syfte är att göra en 

beskrivning av ett sammanhang (Larsson, 1986). Eftersom denna studie ämnar att undersöka 

fenomenet individualisering inom taluppfattning, är en kvalitativ metod lämplig. 

 

Studien tog utgångspunkt i den kvalitativa semistrukturerade metoden intervju, som innebär 

att frågorna ställdes fria och anpassades efter intervjusituationen. Intervjuerna utgick från en 

intervjuguide (se Bilaga 1) med förbestämda frågeområden och intervjufrågor som kunde 

varieras på olika sätt beroende på hur den intervjuade svarade (Johansson & Svedner, 2010; 

Bryman, 2013). Eftersom syftet med en kvalitativ intervju är att få så uttömmande svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2010), ställdes frågor som gör att den intervjuade får möjlighet 

att ge uttömmande svar. Den semistrukturerade intervjun har valts som metod i denna studie 

för att intervjusituationen ska bli avslappnad, så att respondenten ges möjlighet att ge sin syn 

på verkligheten, istället för att intervjuaren ska styra samtalet med exakta frågor. 

 

En kvalitativ observation har också varit ett alternativ för denna studie, vilket hade kunnat 

besvara arbetets första frågeställning, eftersom en observation är lämplig när undersökaren 

är ute efter att koppla ihop teori och praktik (Kihlström, 2012). Däremot kräver den andra 

frågeställningen en intervju, eftersom den efterfrågar lärares motiveringar. En triangulering 

var i denna studie inte möjlig, eftersom tiden inte räckte till. 
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4.2 Urval 

Denna studies urval är baserat på det så kallade målstyrda urvalet, vilket innebär att urvalet 

har skett med direkt hänvisning till studiens frågeställningar (Bryman, 2013).  För att komma i 

kontakt med lärare som urvalet beskriver, togs hjälp av tre rektorer inom en kommun i 

Västsverige, där en förfrågan om lärare som är behöriga i matematik i åk 1 skickades ut. 

Namnen som inhämtades med rektorernas hjälp fick informationsbrev och samtyckes 

formulär tillskickade via mail, där också tid och plats för intervjun bestämdes. De nio lärare 

som valde att ställa upp och som därmed ingår i urvalet är: 

 

Tabell 2. Beskrivning av urvalet. 

 Utbildning Antal år som verksam 
lärare 

Verksam just nu 

Lärare 1 Förskollärarexamen, 
lärarexamen åk 1-4 

8 år Ensam i åk 2 

Lärare 2 Lärarexamen i NO + Ma åk 
1-6, kompletterat med Sv, 
Eng, Te och SO i åk 1-6 

14 år Ensam i åk 1 

Lärare 3 Grundlärarexamen F-3 1 år Tvåpedagogssystem 
åk 1 

Lärare 4 Lärarexamen NO + Ma 1-
7, kompletterat med Te 

7 år Tvåpedagogssystem 
åk 1 

Lärare 5 Förskollärarexamen, 
lärarexamen Ma, Sv åk 1-5 

3 år Ensam i åk 3 

Lärare 6 Förskollärarexamen, 
lärarexamen från USA F-6 

21 år Ensam i åk 1 

Lärare 7 Grundskollärare Ma, Sv + 
SO 1-7 

15 år Tvåpedagogssystem 
åk 2 

Lärare 8 Grundskollärare Ma + NO 
1-7 

11 år Tvåpedagogssystem 
åk 2 

Lärare 9 Förskollärarexamen, 
lärarexamen Ma + Sv 1-6 

26 år SvA-lärare 

 

Med hänsyn till den fenomenologiska ansatsen representerar urvalet en population som har 

varit verksamma lärare i mellan 1 och 26 år. Lärarnas medelvärde av erfarenhet är 12 år och 

medianen är 11 år. Vidare täcker urvalet såväl tvåpedagogssystem, som ensamma lärare i 

klassen. Det faktum att inga lärare har gått samma utbildning, samt att en lärare utbildat sig i 
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utlandet visar på ytterligare bredd i urvalet. Därför täcker och representerar urvalet en stor 

del av populationen. 

 

Problematiken som upplevdes då urvalet tillfrågades, var att en av rektorerna gjorde ett 

misstag då lärarnas namn skulle skickas ut. Ett av problemen var att listan inte var fullständig, 

samt att en del av namnen var felskrivna, vilket ledde till att mailadresserna blev felaktiga. 

Efter att utskicken väl hade sänts iväg, var det många lärare som inte valde att svara på mailet. 

En vecka efter att mailen hade skickats ut, gjordes det ett personligt besök på skolorna för att 

tillfråga lärarna om ett eventuellt deltagande. Detta gjorde att nio lärare i slutändan tackade 

ja till att delta i studien. 

 

4.3 Datainsamling 

Inför datainsamlingen förbereddes en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1). 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, samt syfte och 

frågeställningar. För att besvara studiens första frågeställning som frågar hur lärare 

individualiserar sin matematikundervisning inom taluppfattning, användes arbetets teoretiska 

utgångspunkter. Vintereks (2006) typer av individualisering låg som grund för frågor som ”Hur 

arbetar du med de svagare eleverna?” och ”Hur arbetar du med de starkare eleverna?” (se 

Bilaga 1). Medan Öreberg och IMU-projektets (1968) grader av individualisering låg till grund 

för frågor som ”Hur arbetar du med individualisering?” och ”Hur mycket av din undervisning 

är individualiserad?” (se Bilaga 1).  

 

För att besvara studiens andra frågeställning som efterfrågar varför lärare individualiserar sin 

matematikundervisning inom taluppfattning på det sätt de gör, ställdes följdfrågor som 

”Varför [arbetar du] på just det sättet?”.  

 

Intervjuguiden skickades ut till de nio lärare som tackade ja till att delta, för att de skulle känna 

sig bekanta med studiens frågeställningar och frågeområden. Enligt Stensmos (2002) förslag 

inleddes intervjun med några öppna frågor, som inte hade någon direkt anknytning till 

studiens syfte. Ett exempel är ”Hur arbetar du för att eleverna ska förstå matematik?” (se 

Bilaga 1), som gav respondenten möjlighet att reflektera och starta igång samtalet utan att 
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vara avgörande för resultatet. Vidare i intervjun ställdes semistrukturerade frågor, som främst 

handlade om övergripande teman som taluppfattning och individualisering (se Bilaga 1). 

Dessa teman underbyggdes med mer precisa frågor och vid behov ställdes frågor utöver de 

som stod i intervjuguiden, vilket också kunde vara fördjupande och förtydligande frågor. 

Respondenten hade också möjlighet att ställa frågor till intervjuaren om något var oklart. 

Intervjuguidens frågeområden och mer precisa frågor var medvetet onumrerade, för att 

undersökaren inte skulle känna sig låst vid att ställa dem i ”rätt” ordning. 

 

Eftersom intervjuerna spelades in, sållades det i efterhand ut vad som var av relevant för 

studien och vad som kunde strykas. Det som sållades bort var delar då läraren inte höll sig till 

ämnet, samt när han eller hon besvarade de inledande öppna frågorna. 

 

I denna studie användes ljudinspelning i samtliga intervjuer. Frågan om huruvida den 

intervjuade var bekväm med att spelas in, ställdes innan intervjun. En videoinspelning krävdes 

inte för denna typ av arbete, då mimik och kroppsspråk inte var relevant för att besvara syfte 

och frågeställningar. Trost (2014) beskriver att en inspelning av samtalet som förs under en 

intervju kan ha både för- och nackdelar. Några av fördelarna är att undersökaren i efterhand 

kan lyssna på tonfall och ordval flera gånger efter tillfället, samt att denne har möjlighet att 

transkribera inspelningen. Under intervjun behöver intervjuaren inte föra anteckningar, utan 

kan istället koncentrera sig på vad den intervjuade säger. En av nackdelarna är tiden det tar 

att lyssna på inspelningen efter intervjun och att det kan vara besvärligt att spola fram och 

tillbaka till det stället undersökaren söker (Trost, 2014).  

 

4.4 Databearbetning 

För att bearbeta och analysera den data som samlades in under intervjuerna, användes 

Dahlgren och Johanssons (2009) sju steg i en fenomenologisk analysmodell.  

 

1. Första steget innebär att bekanta sig med det insamlade materialet, vilket gjordes 

genom att lyssna igenom materialet ett flertal gånger i så nära anslutning till intervjun 

som möjligt. Detta genomfördes för att skapa en förståelse för materialet. Under det 

första steget transkriberades även det insamlade materialet, där irrelevanta delar för 
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studien, plockades bort. De delar som kategoriserades som irrelevanta var lärarnas 

svar på de första öppna frågorna, samt när läraren inte höll sig till temat. I 

transkriberingen antecknades också citat av lärarna, för att undgå att behöva leta 

igenom inspelningarna i ett senare skede.  

2. I det andra steget inleddes själva analysen. Eftersom de delar som inte hade någon 

koppling till studiens syfte och frågeställningar direkt plockades bort i första steget, 

fanns här möjlighet att börja bekanta sig med det transkriberade materialet. 

3. I det tredje steget gjordes en jämförelse mellan deltagarnas utsagor, där både likheter 

och skillnader kunde hittas. Detta genomfördes genom att skriva ut transkriberade 

data på papper och studera utsagorna.  

4. I det fjärde steget gjordes en gruppering av de likheter och skillnader som kunde hittas 

i materialet, vilket genomfördes genom att först markera med olika färger och sedan 

klippa isär utsagorna och sortera i högar. Här började även olika kategorier ta form. 

5. Det femte steget innebär att kategorierna artikuleras. En utmaning med detta steg kan 

vara att dra en gräns mellan deltagarnas uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Kategorierna artikulerades utifrån lärarnas utsagor, med fokus på arbetets teoretiska 

utgångspunkter. Vikt låg vid att få med en så stor bredd som möjligt för att varje, av 

lärare beskrivet fenomen, fick ta plats. Liknande utsagor placerades i samma kategori.  

6. I det sjätte steget döptes kategorierna till namn som beskriver vad kategorin handlar 

om. De sju kategorier som analysen vilar på är: nivåindividualisering, 

intresseindividualisering, miljöindividualisering, materialindividualisering, 

instruktioner, styrning och arbetssätt, samt anpassning efter behov. 

7. I det sjunde och sista steget jämfördes utsagorna och det undersöktes huruvida en 

utsaga kan platsa under flera kategorier, vilket gjorde att likadana utsagor återfinns i 

flera kategorier.  

 

I tolkningen av materialet togs hänsyn till den fenomenologiska ansatsen, som beskriver att 

den intervjuade delar med sig av just dennes livsvärld. Detta gör att respondentens svar 

varken kan vara ”rätt” eller ”fel” (Stensmo, 2002). Genomgående i databearbetningen var 

medvetenheten vid att inte låta analysen påverkas av undersökarens livsvärld. 
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Idén om reliabilitet och validitet härstammar i grund och botten från kvantitativ metodologi, 

detta medför att det blir svårt att kvantitativt mäta reliabilitet och validitet i en kvalitativ 

studie. Självklart ska kvalitativa intervjuer ändå ske så att resultat och data blir trovärdiga och 

adekvata (Trost, 2014). 

 

Eftersom syftet med denna studie inte är att mäta något, utan istället att förklara fenomenet 

individualisering inom taluppfattning, blir det svårt att granska huruvida studien mäter det 

den är avsedd att mäta. För att säkerställa tillförlitligheten och trovärdigheten i studien, har 

det viktigaste kriteriet istället varit att ordentligt besvara studiens frågeställningar. För att höja 

undersökningens värde har det därför noga kontrollerats att de fenomen som beskrivs, också 

efterfrågades frågeställningarna. Detta har gjorts med hjälp av tre pilotstudier, där synpunkter 

lämnades för att bidra till korrigeringar i intervjuguiden. 

 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten togs i denna studie hänsyn till, genom att dels skicka ut 

intervjuguiden innan intervjun, och dels genom att ställa flera frågor som efterfrågar samma 

sak. Ett exempel på att flera intervjufrågor efterfrågade samma sak är ”Hur arbetar du med 

de starkare eleverna?” och ”På vilket sätt individualiserar du din undervisning?” (se Bilaga 1). 

Den första frågan syftar till att lärarna ska berätta om fenomenet individualisering inom 

taluppfattning, som de upplever det i klassrummet. Vidare efterfrågar den andra 

frågeställning samma fenomen, men taget ur ett bredare perspektiv. Detta leder till att läraren 

har efterfrågats att besvara samma fenomen, men genom olika frågor. Att lärarna fick ta del 

av intervjufrågorna innan intervjun gjorde att de fick möjlighet att fundera kring sin 

föreställning av taluppfattning och individualisering, samt att det i anslutning till intervjun gavs 

möjlighet för lärarnas att få tillägga något om det önskades. Om intervjuerna skulle göras om 

vid ett senare tillfälle bör utsagorna inte ändras avsevärt, eftersom respondenternas 

uppfattning av livsvärlden bör vara densamma.  

 

En annan aspekt som ökar tillförlitligheten är det faktum att intervjuerna spelades in. Ingen 

insamlad data gick därmed förlorad under arbetets gång och möjlighet gavs att vid senare 

tillfälle gå tillbaka och lyssna på inspelningarna. Inspelningarna gav också möjlighet att återge 
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citat från lärarna. Dessutom kunde intervjuaren koncentrera sig på respondentens svar och 

ställa genomtänkta fördjupande frågor, istället för att fokus låg på att anteckna lärarnas 

utsagor. 

 

För att höja validiteten eller trovärdigheten, har fokus legat på att noga återberätta de 

fenomen som urvalets lärare har återgett i datainsamlingen. Detta har gjorts med omsorgsfullt 

utvalda kategorier i databearbetningen och citat i redovisningen av resultatet och analysen 

(se 5. Resultat och analys). En annan aspekt som har tagits hänsyn till, är att under intervjuerna 

vara noga med att inte påverka respondenternas svar genom exempelvis jag förstår-yttranden 

och ett influerande kroppsspråk. 

 

Denna studie har dess syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter som fundament, 

vilket också har varit en del i processen vid utformningen av intervjuguiden, och bör därmed 

uppnå hög trovärdighet. Att kunna generalisera denna studies resultat, har däremot varit 

mindre aktuellt. Urvalet utgör, med hänsyn till antal deltagande, inte en hel population. 

Däremot representerar urvalet en stor del av populationen, eftersom såväl erfarenheten har 

ett spann på 1 till 26 år, som att både tvåpedagogssystemet och ensamma lärare i 

klassrummet representeras. Utöver det utgör lärarnas olika utbildningar många i 

populationen. 

 

För att höja såväl tillförlitligheten, som trovärdigheten i denna studie har det tagits del av 

relevant litteratur för att få kunskap om hur en god kvalitativ intervju förs. Transkriberingen 

och kategoriseringen av intervjuerna har skett på en likvärdig grund. 

 

4.6 Forskningsetiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2002) har givit ut fyra principer för att skydda individen, som bör förstås och 

beaktas av all forskning. De fyra kraven är: 

1. Informationskravet: som innebär att alla som berörs av forskningen skall 

informeras om syftet av den aktuella forskningen. 

2. Samtyckeskravet: som kräver att alla deltagare i undersökningen själva har rätt 

att bestämma huruvida de vill delta eller ej. 
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3. Konfidentialitetskravet: som innebär att alla personuppgifter ska ges största 

möjliga konfidentialitet, vilket betyder att de ska förvaras på ett säkert sätt, så 

att ingen obehörig kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: som kräver att alla uppgifter som samlas in under studiens 

gång, endast får användas i forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Inför undersökningen skickades det ut ett informationsbrev (se Bilaga 2), samt ett 

samtyckesformulär (se Bilaga 3), som signerades innan intervjun påbörjades. I anslutning till 

intervjun klargjordes det att medverkandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst, 

samt att deltagaren i resultatet kommer att vara avidentifierad. Nyttjandekravet uppnåddes 

genom såväl muntlig information, vid genomförandet av intervjun, som skriftligt i 

informationsbrevet. Det informerades om att allt material raderas när arbetet har godkänts, 

samt att ingen obehörig kommer att få ta del av materialet. Det ställdes också en fråga kring 

huruvida den intervjuade känner sig bekväm med att bli inspelad eller ej, vilket sedan togs 

hänsyn till.  
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5 Resultat och analys 

Detta kapitel har delats in med hjälp av nio underrubriker. De sju kategorierna som 

utkristalliserades vid analysen av respondenternas utsagor var nivåindividualisering, 

intresseindividualisering, miljöindividualisering, materialindividualisering, instruktioner, 

styrning och arbetssätt, samt anpassning efter behov. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet och analysen, samt slutsatser. 

 

5.1 Nivåindividualisering 

Alla studiens lärare arbetar utifrån läromedlet Favorit Matematik, som erbjuds i två olika 

nivåer per årskurs. Eftersom läromedlet erbjuds i två olika svårighetsgrader per årskurs, 

använder lärarna i studien läromedlet som en möjlighet att nivåanpassa utifrån elevernas olika 

förutsättningar inom taluppfattning. En av lärarna berättar att denne har använt läromedlet 

som är avsett för årskurs 2, för starka elever i årskurs 1, för att ytterligare nivåindividualisera. 

[…] på det sättet är det ju väldigt individanpassat, de (eleverna) måste få befinna sig där de är 

och så är det även grundat i klassen, att vi är olika. (Lärare 5) 

 

Utöver de två nivåer som läromedlet erbjuds i, anpassar lärarna i studien, även innehållet efter 

elevernas förmåga. Detta innebär att några av lärarna exempelvis ger eleverna möjlighet att 

hoppa över utmanande uppgifter. Samtliga lärare arbetar dock utifrån ett arbetssätt där 

eleverna arbetar på samma ställe i läromedlet, ingen elev får alltså jobba vidare när han eller 

hon är färdig med det aktuella materialet, utan får istället extramaterial att arbeta med. 

Nu är ju materialet (Favorit Matematik) uppdelat på ett sådant sätt att det är ju aldrig någon som 

är före, utan vi är alla på samma ställe, men man kan med hjälp av extramaterialet i boken ändå 

befinna sig där man är. (Lärare 5) 

 

Jag har även jobbat på mellanstadiet, och det har aldrig visat sig någon vinst med att eleverna 

ligger längre fram i boken. Det är bättre att hålla dem (eleverna) tillsammans, så att de istället 

får fördjupa sig […] (Lärare 2) 
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Utöver nivåindividualiseringen, som sker med hjälp av läromedlet, arbetar hälften av studiens 

lärare enligt EPA-metoden3 under åtminstone ett tillfälle i veckan. Eleverna får då arbeta med 

taluppfattning som är anpassad efter varje enskild elevs förmåga. Nivåindividualiseringen sker 

då utifrån indelningen av arbetsparen. Indelningen baseras ibland på hur eleverna sitter, men 

också utifrån resonemangsförmåga och taluppfattning. När möjlighet ges att dela in paren 

utifrån nivå inom taluppfattning, anser lärarna att det är mest givande att en elev med låg 

taluppfattning och svag resonemangsförmåga, arbetar med en elev vars taluppfattning och 

resonemangsförmåga är starkare. Detta för att de starka eleverna ska träna på sin 

metakognitiva förmåga, där de tvingas sätta ord på sin kunskap och de svagare får hjälp att 

utveckla sina förmågor. 

 

Några av lärarna delar in arbetsparen genom att en stark får arbeta med en medelelev och en 

medelelev med en svag, att en stark elev ska arbeta med svag undviks i de fallen. Lärarna 

motiverar detta utifrån forskning som de läst. Den exakta forskningen mindes läraren dock 

inte. 

 

För att stimulera de starka eleverna nämner en lärare att, utöver läromedlet, ges eleverna 

material som utmanar den enskildes taluppfattning. Extramaterialet behandlar samma 

innehåll som resterande grupp arbetar med vid tillfället, dock med en högre svårighetsgrad. 

Detta extramaterial kan exempelvis bestå av stenciler som utmanar eleverna. Samtliga lärare 

är överens om att starka elever inom matematiken, framförallt ger snabba svar på 

matematiska problem. 

 

Utöver detta använder sig alla lärare i urvalet av IKT-verktyg4. Alla lärare i urvalet har 

undervisat klasser i årskurs 1 där varje barn har en egen surfplatta. Samtliga surfplattor är 

individuellt programmerade med appar som är anpassade efter den enskildes förmåga. En av 

studiens lärare menar dock att surfplattor kan ha en negativ påverkan på elevernas utveckling 

                                                        
3 EPA-metoden är ett arbetssätt som i undervisningen utgår ifrån att eleven först får tänka ensam, för att sedan 

reflektera i par och slutligen diskutera med alla i klassrummet. 
4 IKT står för informations- och kommunikationsteknik, exempelvis dator, surfplatta, projektor och smartboard. 
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eftersom den ofta används som ett extramaterial.   

 Det känns ju dumt att bara trycka in en iPad i elevens händer när den är färdig. (Lärare 3) 
 

Många elever stressar sig då igenom läromedlet för att få arbeta med surfplattan istället. 

Läraren menar också att det är orättvist mot de elever som har låg taluppfattning och behöver 

lång tid på sig i det ordinarie läromedlet, som aldrig kommer så långt i sitt arbete och därmed 

sällan ges tillåtelse att arbeta med surfplattan. 

 

5.2 Intresseindividualisering 

Lärare i studien arbetar utifrån intresseindividualisering. Dessa lärare väljer arbetssätt utifrån 

vad eleverna är intresserade av, för att eleverna ska få en inre vilja och motivation till att lära 

sig. 

Ibland får jag känna efter på morgonen vilket humör eleverna är på, för att sedan ändra om i 

planeringen. (Lärare 5) 

 

Läraren gjorde spontana val under dagen för att möta elevernas intressen och det humör 

eleverna är på i stunden. Samma lärare använder elevernas surfplattor för att ladda ner spel 

som arbetar med taluppfattningen, spelen ska helst gå hand i hand med elevernas intressen 

och hobbys. 

Vi går lite på ork och känsla! (Lärare 5) 

 

Lärarna beskriver att starka elever får hoppa över uppgifter som den enskilde eleven upplever 

som lätt och därmed tråkig, för att istället arbeta med uppgifter som intresserar eleven. 

Anledningen till detta är att starka elever behöver motiveras med uppgifter som intresserar 

eleven och som utmanar den på rätt nivå. 

 

5.3 Miljöindividualisering 

Lärarna i studien miljöindividualiserar matematikundervisningen i den mån skolans lokaler 

tillåter. En del elever behöver sitta själva, i lugn och ro och ges då möjlighet att göra det, 

samtidigt som andra barn behöver sitta med en vuxen i en mindre grupp. Lärarna påpekar att 

behoven ibland kan vara att svåra att tillmötesgå, eftersom lokalerna och personalen inte 
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räcker till. De lärare som arbetar ensamma i sina klasser har svårt att erbjuda denna 

individualisering.  

De (elever) som behöver individuellt stöd får vara i en mindre grupp. (Lärare 2) 

 

Några av lärarna ger eleverna möjlighet att sitta kvar efter skoltid för att få hjälp med 

matematikuppgifter eller träna på taluppfattning för dem som har svårt med det. Eleverna 

erbjuds också hörselskydd för att inte bli störda av klasskompisar. 

 

Det förekommer en oro bland lärarna att de inte individualiserar i den utsträckning de önskar. 

Det finns varken resurser i form av tid eller antal vuxna. En av lärarna nämner att dennes 

utbildning saknade undervisning om individualiserande arbetssätt, att undervisning främst 

handlade om en lärare som står framför tavlan och lär ut, och har därför svårt att 

individualisera undervisningen.  

Man önskar ju att man individualiserade mer […] (Lärare 3) 

 

Lärarna som är ensamma i klassen uttrycker en speciell oro över att inte ha möjlighet att kunna 

miljöindividualisera i den mån de önskar, det finns inte tillfälle att sitta i mindre lärarledda 

grupper. Lärarna som undervisar i åk 1 påvisar dock ett större bekymmer kring mängden av 

individualisering. De menar att eleverna är så pass unga att det är svårt att ge dem de verktyg 

som krävs för att tillgodose varje elevs behov.  

 

5.4 Materialindividualisering 

Alla studiens lärare ger eleverna möjlighet att använda konkret material för att befästa 

kunskapen inom taluppfattningen, samt för att underlätta det enskilda arbetet i läromedlet. 

De elever som är svaga inom taluppfattning har tillgång till exempelvis en tallinje för att förstå 

talens värde och storlek. Hälften av lärarna nämner dock att denna typ av individualisering 

kan vara otillräcklig för många svaga matematiker, eftersom de ofta saknar förståelse för hur 

det konkreta materialet ska användas på rätt sätt. Vuxenstödet, menar lärarna, är det absolut 

viktigaste. Lärarna menar vidare att starka elever inte behöver ett stöd i form av anpassat 

material, eftersom deras tänkande är abstrakt och att de snabbt kan hoppa mellan de 

matematiska världarna. 
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Jag utgår alltid ifrån att alla elever behöver konkret material, men när jag märker att en elev är 

stark behöver de inget konkret material, för då kan de räkna ut per automatik. (Lärare 9) 
 

En av studiens lärare nämner vikten av att tillgodose eleverna med anpassade hjälpmedel så 

snabbt som möjligt vid enskilt arbete i läromedel. Läraren motiverar detta med att eleven som 

är i behov av stödet annars kan bli uttråkad och understimulerad, vilket kan leda till ett 

störande beteende i klassrummet. Däremot ges starka elever inom matematik inget konkret 

material för att de eleverna klarar att hoppa mellan den abstrakta och konkreta världen, utan 

några hjälpmedel. 

 

5.5 Instruktioner 

Alla studiens lärare inleder nästintill varje undervisningstillfälle i matematik med en 

gemensam genomgång, där läraren presenterar det aktuella stoffet vid tavlan och eleverna 

ges därefter tillfälle att ställa frågor om innehållet. Det finns lärare i urvalet som lägger 

genomgången på en så låg nivå som möjligt, för att varje elev ska förstå ämnet. Detta gör att 

alla elever får samma instruktion inför det kommande arbetet. 

 

Några lärare i studien påpekar att de, efter genomgången vid tavlan, går ut i klassrummet och 

ger de elever som har behov, individuella instruktioner. Instruktionen ges med andra ord till 

en elev i sänder (enligt Örebergs (1968) modell (se Tabell 1) i IMU-projektet), när 

genomgången är färdig. Andra lärare jobbar utifrån ett arbetssätt där läraren har en 

gemensam genomgång i helklass, för att sedan fråga vilka elever som har förstått innehållet. 

De elever som känner att de har förstått och därmed klarar av att jobba med arbetsområdet 

självständigt, får göra det. Resterande elever stannar med läraren och får ytterligare en 

genomgång, men på en mer grundläggande nivå. 

När lektionen börjar vet jag vilka elever som genast behöver klossar, vilka elever som behöver 

tiostavar och vilka elever behöver ha stöttning, så när lektionen börjar i matematik vet man 

redan i starten vilka behov eleverna har. (Lärare 9) 

 

Största delen av lärarna visar en medvetenhet kring vikten av individualiserade instruktioner, 

men de uttrycker också en svårighet i att ge varje enskild individ just den instruktion och 

strategi de behöver. 
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5.6 Styrning och arbetssätt 

Lärarna arbetar med taluppfattning med hjälp av gemensam ramsräkning för att automatisera 

tallinjen, dela upp tal och titta på mönster. Hälften av lärarna nämner att de gärna förlägger 

denna del av undervisningen utomhus, för att skapa en lekfull inlärningssituation. Vidare 

betonar lärarna vikten av ett gott matematiskt språk, vilket även genomsyrar deras 

undervisning. Några av lärarna nämner vikten av att göra matematik roligt och betydelsefullt 

för eleverna.  

Matematik är så mycket mer än att bara räkna tal, man måste få eleverna att förstå att 

matematik finns i samhället hela tiden och inte bara ett ämne på schemat. (Lärare 9) 

 

Efter att varje elev har fått samma instruktion vid tavlan, ska dessa elever arbeta vidare på 

samma sätt i sina läromedel. Varje lärare i urvalet planerar och genomför undervisning utifrån 

det finska läromedlet Favorit Matematik. Eleverna arbetar i samma takt, för att de ska arbeta 

inom samma område och underlätta lärarens arbete vid planering. 

 

Utöver arbete i läromedlet, lämnar nästintill alla lärare utrymme för att under minst ett tillfälle 

i veckan kunna fokusera på problemlösning i klassrummet. Under detta tillfälle läggs 

läromedlet åt sidan och fristående problemlösningsuppgifter av olika karaktärer behandlas. 

Detta tillfälle ger lärarna möjlighet att individualisera uppgifterna och eleverna får arbeta i sin 

egen takt och med metoder och hjälpmedel som passar honom eller henne. 

 

5.7 Anpassning efter behov 

Ungefär hälften av studiens lärare rättar uppgifterna i läromedlet kontinuerligt. En av lärarna 

motiverar detta utifrån sig själv som lärare, för att få ett kvitto på dennes undervisning och få 

kunskap om huruvida något innehåll bör fördjupas ytterligare eller ej. Nästintill varje lärare 

använder rättningen som en mätning på elevernas prestationer. Eleverna ska gå tillbaka i 

boken och rätta sina fel. Lärarna anser att det är ett sätt för eleverna att veta om att de inte 

bör stressa sig igenom boken, för att fel ändå måste rättas till. De anser också att eleverna är 

för unga för att kunna ta ansvar för att rätta själva. 
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De (eleverna) ligger väldigt olika inom matten och sin taluppfattning, så till exempel när de 

vänder på siffrorna kan de få en extra stödlapp där de kan titta när de ska skriva siffror att de är 

åt rätt håll. Så det kan ju vara allt från små till stora saker de får stöttning i. (Lärare 9) 

 

De lärare som har valt att inte rätta läromedlet motiverar det utifrån tidsbristen. De anser att 

den tiden andra lärare lägger på rättning, kan de lägga på planering och individualisering av 

undervisningen. En liten del av dessa lärare ger eleverna möjlighet att rätta sina egna 

läromedel. 

 

De lärare som rättar elevernas läromedel, upptäcker elevernas styrkor och svagheter främst 

vid det tillfället, medan en av lärare lärarna ser dem vid kartläggningen med hjälp av 

Skolverkets bedömningsstöd. En annan anser däremot att svagheterna inte lyser igenom vid 

rättningen av läromedlen, eftersom eleverna använder konkreta hjälpmedel vid lösningen av 

uppgifterna. Den kunskap lärarna inhämtar med hjälp av rättning av läromedel, används sedan 

för att kartlägga eleverna, vilket i sin tur ligger till grund för individualisering av 

undervisningen. Styrkor inom taluppfattning, menar några av lärarna, visar sig främst vid 

gemensamma genomgångar vid tavlan, eftersom eleven då måste sätta ord på sin kunskap. 

 

5.8 Sammanfattning 

Det som framkom i analysen av lärarnas utsagor visar bland annat att lärarna, utöver enskilt 

arbete i läromedlet Favorit Matematik, lämnar utrymme för problemlösning i schemat. 

Lärarna anser att läromedlet är uppbyggt på ett nivåindividualiserande vis. Starka elever får, 

när de jobbat klart med det aktuella avsnittet, fördjupande arbetsuppgifter inom samma 

område. 

 

Ur lärarnas utsagor har det kunnat tolkas att det till viss del arbetas utifrån ett 

intresseindividualiserande sätt inom ramarna av taluppfattning i matematikundervisningen. 

En lärare menar att undervisningen tar utgångspunkt i elevernas humör, samtidigt som en 

annan lärare ger eleverna möjlighet att hoppa över sådana uppgifter som upplevs som 

”tråkiga”, om eleverna redan behärskar den efterfrågade kunskapen. 
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Lärarna har också återgett att de miljöindividualiserar sin undervisning inom taluppfattning. 

De tillåter eleverna att exempelvis sitta i olika lokaler för att skapa arbetsro eller, då 

möjligheten finns, arbeta i mindre lärarledda grupper. 

 

Alla lärare i studien nämner att undervisningen inom taluppfattning anpassas med hjälp av 

materialindividualisering. Eleverna ges då möjlighet att använda sig av konkret material som 

hjälpmedel. Det uttrycks dock en oro kring denna typ av individualisering, då den ofta inte 

hjälper de svaga eleverna tillräckligt, dessa lärare anser att eleverna snarare behöver mer 

vuxenstöd. 

 

Lärarna i studien inleder undervisningen med en gemensam genomgång vid tavlan, för att 

sedan gå vidare till enskilt arbete i läromedlet. Vissa av dessa lärare lägger genomgången på 

så låg nivå som möjligt, för att alla ska förstå den. Medan andra lärare först gör genomgången 

och sedan ger elever med behov anpassade instruktioner. För att eleverna ska arbeta inom 

samma område och underlätta lärarens planering, arbetar alla i samma takt i läromedlet.  

 

Elevernas styrkor och svagheter upptäcks främst vid rättning av läromedlet anser största delen 

av studiens lärare. En av lärarna menar dock att denne inte rättar, då den tiden istället läggs 

på kartläggning. 

 

Lärarnas motivering till varför de jobbar på det vis de gör är i alla fallen erfarenhetsbaserat. 

De menar att de provar olika typer av individualisering, för att sedan utvärdera om de 

exempelvis ser ökade prestationer inom taluppfattning eller en ökad studiero i klassen.  

 

5.9 Slutsatser 

Studien visar att de typer av individualisering som samtliga lärare hade gemensamt är nivå-, 

miljö- och materialindividualisering. Lärarnas utsagor och beskrivningar av fenomenet 

individualisering inom taluppfattning var relativt lika, men med en viss spridning inom 

kategorierna. Samtliga lärare vilar i att läromedlet Favorit Matematik är individualiserat med 

hjälp av olika svårighetsgrader, de uttrycker lättheten i att ge eleverna konkret material vid 
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lösning av uppgifter, samt att eleverna ges möjlighet att sitta i andra lokaler för att skapa 

arbetsro.  

 

Andra typer av individualisering som också förekom i lärarnas utsagor är intresse- och 

hastighetsindividualisering. Det var endast en ytterst liten del av lärarna som gestaltade 

undervisningen utifrån elevernas humör för dagen och vilka intressen de har. Samma lärare 

lät eleverna hoppa över uppgifter där eleven redan besitter den efterfrågade kunskapen, 

vilket skulle kunna klassas som hastighetsindividualisering, men fick i denna kategorisering 

slås ihop med intresseindividualisering. Bland intresse- och hastighetsindividualisering var 

spridningen urvalet emellan relativt hög, men representerades ändå bland några lärare.  

 

Den typen av individualisering som inte förekommer alls är kognitiv individualisering. Ingen 

lärare nämnde att individualiseringen tog utgångspunkt i elevernas kognitiva olikheter. Detta 

kan dock bero på att de kognitiva olikheterna ofta leder till olika materialval, vilket kan ha 

medfört att den kognitiva individualiseringen i själva verket blev en materialindividualisering. 

 

Lärarna gestaltar sin undervisning utifrån ett arbetssätt som de själva har svårt att motivera. 

Alla lärare nämnde att deras val av individualisering vilar på självupplevda erfarenheter. Några 

av studiens lärare nämnde att de arbetar på forskningens grund, vilken forskning det rörde sig 

om framgick dock inte. 
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6 Diskussion 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar diskuteras i detta kapitel, arbetets 

metod och genomförande, samt undersökningens värde och resultat. Utifrån detta ges också 

förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Undersökningens värde 

Jag anser att studien har påverkats av det faktum att alla studiens lärare använder samma 

läromedel i sin matematikundervisning. Detta har medfört att lärarna låter läromedlet sköta 

största delen av undervisningens individualisering, och släpper det egna arbetet för att nå en 

undervisning som tillgodoser alla elevers behov. Detta behöver i mina ögon inte vara negativt, 

då det kan frigöra tid som ger läraren möjlighet att gestalta undervisningen på bästa sätt, och 

tid är som bekant en bristvara inom läraryrket. 

 

Att undersökningen har genomförts inom en och samma kommun, kan också ha påverkat 

resultatet. Kommunen är relativt liten och har samma rektorer på flera skolor, vilket leder till 

att många lärare vägleds på samma vis. Detta kan göra att lärarna undervisar och uppfattar 

såväl individualisering som taluppfattning på liknande sätt. I en annan kommun kan därför 

utfallet se helt annorlunda ut. Däremot är urvalet relativt brett, med tanke på att erfarenheten 

sträcker sig från 1 år till 26 år, vilket gör att urvalet speglar många verksamma lärare i Sverige. 

 

Eftersom respondenterna fick tillgång till intervjuguiden innan själva intervjun skedde, hade 

lärarna också förberett sig på olika sätt. En lärare hade förberett anteckningar om dennes 

tankar, medan andra lärare knappt hade kollat på intervjufrågorna. Detta medförde att svaren 

utvecklades olika mycket. Läraren som hade förberett sig med hjälp av anteckningar hade 

redan hunnit tänka över sina tillvägångsätt i undervisningen, och därmed även reflekterat över 

fenomenen individualisering och taluppfattning. De lärare som inte hade förberett sig svarade 

på ett hastigare vis och inte lika djupgående, detta ledde vidare till att det krävdes fördjupande 

frågor under intervjun. Detta faktum kan ha påverkat studiens tillförlitlighet. 

 

Under datainsamlingen märktes det tydligt att lärarna hade svårt att hålla isär individualisering 

inom taluppfattning och individualisering inom matematikundervisning i allmänhet, vilket kan 
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ha påverkat studiens trovärdighet. Lärarna hade svårt att begränsa sig till att endast beskriva 

individualisering inom taluppfattning, vilket har lett till att jag lät lärarna att berätta om sin 

individualisering inom matematikundervisning i stort, eftersom deras arbetssätt inom 

matematiken också innefattar undervisning inom taluppfattning. 

 

Något som har varit svårt att undvika under databearbetning, var att inte låta analysen 

påverkas av min livsvärld. Det kan såväl gälla tolkningen av respondenternas svar, som 

analysen av resultatet. Jag är väl medveten om att denna aspekt kan ha påverkat resultatet 

och därmed även analysen, som i sin tur också påverkar värdet i denna undersökning. 

 

En fjärde aspekt som kan ha påverkat utfallet, är att taluppfattning är ett brett område inom 

matematiken, som kan vara svårdefinierat. Det gjordes ingen avstämning med lärarna om 

vilken uppfattning de har om taluppfattning. 

 

6.2 Studiens metod och genomförande 

För att säkerställa att studiens frågeställningar besvarades med hjälp av intervjuguiden, 

genomfördes en pilotstudie som frågorna anpassades utifrån. Att använda sig av en 

semistrukturerad intervju gjorde att jag kunde säkerställa att jag fick svar på de frågor jag 

hade. Jag hade möjlighet att ställa fördjupande frågor, men också att ändra ordningen på 

frågorna, för att resultatet skulle ha så hög trovärdighet som möjligt. Denna metod gjorde 

dock att en del frågor var breda, vilket ledde till att den insamlade data blev stor. 

 

En problematik som uppstod under datainsamlingen var att olika omständigheter gjorde att 

lärarna endast kunde ställa upp på intervjuer på måndagar, vilket innebär att telefonintervjuer 

inte heller var aktuella, eftersom lärarna endast var tillgängliga under den ena veckodagen. 

Detta ledde till att datainsamlingen blev en relativt långdragen process, vilket medförde att 

intervjuerna gjordes med långt mellanrum. Resultatet bör dock inte ha påverkats något av 

detta faktum, då intervjuguiden alltid låg som grund för alla intervjuer. Däremot gjordes den 

första analysen nästan en månad efter den första genomförda intervjun. Analysen 

underlättades då av att samtalen hade spelats in, samt transkriberingen skedde i nära 

anslutning till intervjuerna. 
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Eftersom studien gjordes i en relativt liten kommun var urvalet begränsat. Ett bortfall på 15 

lärare visar att många lärare inte hade något intresse av att delta. På grund av diverse 

omständigheter genomfördes intervjuerna med ungefär en veckas mellanrum och ca tre 

intervjuer per omgång, vilket ledde till att datainsamlingen blev en långdragen process. Under 

datainsamlingen var det positivt att ha en semistrukturerad intervjuguide, som gjorde att 

frågorna ändå kunde ställas på ett likvärdigt sätt. Analysen skedde därmed många veckor efter 

första intervjun hade ägt rum, då var det tacksamt att ha transkriberingen och ljudfilerna med 

de inspelade intervjuerna, att gå tillbaka till. 

 

Vid kategoriseringen av lärarnas utsagor, under det fjärde steget i Dahlgren och Johanssons 

(2009) sju steg i en fenomenologisk analysmodell, mötte jag svårigheter. Det var stundom 

svårt att avgöra huruvida en uppfattning som lärarna hade, mer platsade under en kategori 

än en annan. Ett exempel på detta är lärarnas beskrivningar av att starka elever inom 

taluppfattning får extramaterial, vilket jag ansåg kunde platsat under såväl 

nivåindividualisering, som materialindividualisering. Anledningen till att just denna 

uppfattning placerades under kategorin nivåindividualisering, är dels att kategorierna i 

slutändan riskerade att bli allt för många, och dels att Vinterek (2006) och Giota (2013) 

beskriver den givna kategorin som ett sätt att försöka nå elevernas olika färdigheter inom 

ramen för ett ämne. 

 

Om jag hade gjort om studien, hade jag valt att lägga intervjuerna med mindre mellanrum för 

att ytterligare säkerställa att intervjufrågorna ställs på ett likvärdigt sätt. Jag hade också 

försökt bredda urvalet något, för att få fler deltagande lärare och därmed få en högre 

generaliserbarhetsgrad till populationen. Hade tiden funnits hade jag också valt att göra en 

triangulering mellan intervjuer och en kompletterande observation, för att se hur lärarna 

omsätter sina värderingar i undervisningen. Utöver detta, anser jag, att metoden lämpade sig 

väl för det den avsåg att undersöka. 
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6.3 Studiens resultat 

Jag anser att jag med hjälp av nio kvalitativa intervjuer uppnådde arbetets syfte och fick svar 

på studiens första frågeställning. Lärarna hade under intervjuerna möjlighet dela med sig av 

sin uppfattning av fenomenet individualisering inom taluppfattning. Jag upplevde dock att 

många av lärarna blev något fundersamma kring sina tillvägagångssätt inom undervisningen. 

Detta kan ha lett till att inte alla svarade sanningsenligt, utan försökte istället framställa sig i 

bättre dager. Jag har därför i såväl analysen, som resultatet utgått ifrån att lärarna talar 

sanning, och att det de säger att de gör, också görs i praktiken.  

 

Resultaten visar att de nio deltagande lärarna gestaltar, genomför och utvärderar sin 

undervisning på liknande sätt utifrån fenomenet individualisering inom taluppfattning. Många 

lärare hade dock svårt att förklara varför de individualiserar på det vis de gör. Detta gjorde att 

studiens andra frågeställning var desto svårare att besvara. De flesta lärarna hade ingen 

speciell motivering till varför de jobbar på ett visst sätt, utan det var oftast erfarenhetsbaserat 

och ”det som fungerar”. Detta pekar, enligt mig, på att lärarnas undervisning inte sker på 

forskningens grund, åtminstone inte medvetet. Det är möjligt att lärarna tar del av forskning, 

som de sedan applicerar i sin undervisning, men det är de inte aktivt medvetna om. Detta 

resultat, anser jag, pekar på att dessa lärare kan vara i behov av att fortbilda sig inom området 

för att få nya infallsvinklar, vad gäller individualisering inom taluppfattning.  

 

Att nivå-, miljö- och materialindividualisering var de tre typer som lärarna generellt sett hade 

gemensamt, tror jag beror på att det är de tre typerna som är lättast att uppnå, eftersom 

lärarna exempelvis använder läromedlet i matematikundervisningen som en stor del av 

individualiseringen. Däremot kan intresseindividualisering, vara svår att uppnå hos en klass 

med tjugo elever och lika många intressen.  

 

Resultatet pekar, enligt mig, på att fokus vid individualisering främst sker utifrån de svaga 

eleverna som behöver stöttning. Nivåindividualisering kan förstås tillämpas för såväl starka, 

som svaga elever. Däremot verkar materialindividualiseringen främst gynna de svagare 

eleverna, utifrån lärarnas utsagor. Detta antagande gör jag eftersom lärarna lägger fokus på 

att tillgodose de elever som har svårigheter inom taluppfattning med konkret material, de 
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elever som har en stark taluppfattning, nämns inte överhuvudtaget. En fråga man kan ställa 

sig då, är huruvida detta missgynnar de starka matematikerna på något sätt. 

 

Att intresse- och hastighetsindividualisering var de två typer som lärarna generellt sett inte 

hade gemensamt, tror jag beror på att de typerna kan vara avskräckande. Det låter som ett 

stort åtagande att individualisera utifrån varje elevs intresse, när man som lärare har en hel 

klass. Med tanke på att det är en liten del av urvalets lärare som använder sig av den typen av 

individualisering, är det dock inte omöjligt. Hastighetsindividualisering representerades inte 

alls i detta urval, vilket kan bero på att samtliga lärare jobbar utifrån samma läromedel och att 

detta läromedel möjligtvis inte bjuder in till hastighetsindividualisering. 

 

Utifrån Öreberg (1968) och IMU-projektets grader av individualisering var det svårt att hitta 

direkta kopplingar i lärarnas utsagor. Detta eftersom de grader modellen (se Tabell 1) visar är 

extrema och skalan däremellan svår att identifiera, eftersom det inte finns några direkta 

riktlinjer. Detta påvisar dock enligt mig att Örebergs (1968) modell står för extremvärden inom 

grader av individualiseringen och att skalan mellan dessa extremvärden är den som kan 

kopplas ihop med denna analys. Den har dock fungerat som ett bra stöd för att få en bättre 

förståelse för lärarnas uppfattningar. 

 

Eftersom lärarna i studien hade svårt att återge vilken grad de individualiserar på, var detta 

något som fick tolkas under databearbetningen. Att samtliga lärare startar med en gemensam 

genomgång av det kommande stoffet i läromedlet, var inte särskilt förvånande. Detta 

eftersom alla jobbar utifrån samma läromedel med tillhörande lärarhandledning. Att några 

lärare nämnde att de efter den gemensamma genomgången gav individualiserade 

instruktioner till de elever som behöver det, anser jag påvisar en viss medvetenhet. De två 

lärare som däremot lägger svårighetsgraden vid genomgångar på så låg nivå som möjligt 

påminner om Örebergs modell (1968) och att ”Alla elever får samma instruktion”. 

 

Något jag tyckte var intressant med resultaten är att lärarna menade att starka matematiker 

inte behöver konkret material för att komma vidare i uträkningar, att de redan besitter 

förmågan att hoppa mellan de matematiska världarna utan hjälpmedel, precis som Gersten 
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och Chard (1999) också nämner. Lärarna påvisar också en medvetenhet kring vikten av 

individualiserade instruktioner, även om de samtidigt beskriver hur svårt det är att uppfylla. 

Lannin et al (2013) beskriver också hur viktigt det är att barnen får instruktioner som de 

förstår. Även Sjöberg (2006) nämner att en av aspekterna som påverkar elevers 

matematikinlärning, är att eleverna inte förstår lärarens instruktioner. 

 

Sjöberg (2006) nämner vidare i sin doktorsavhandling att en annan aspekt som påverkar 

elevers matematikinlärning, är att grupperna är för stora. Lärarna beskriver i kategorin 

miljöindividualisering, att de gärna delar in eleverna i mindre grupper, men att de ser en 

problematik i det praktiska genomförandet, eftersom lokalerna inte alltid räcker till. 

 

Lärarna beskriver att de arbetar med taluppfattning med hjälp av gemensam ramsräkning, 

precis som Engström (2015) nämner. Vidare beskriver lärarna vikten av ett gott språkbruk 

inom matematiken. Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva och Hedges (2006) betonar att 

elever vars lärare pratar om matematiken tenderar att få högre resultat. Intressant är också 

att en av studiens lärare betonar hur denne lägger tid på att kartlägga gruppen och eleverna, 

istället för rättning av läromedlet. Hörberg och Knutsson (1970) nämner att det är viktigt att 

lära känna gruppen som ska undervisas, för att kunna individualisera.  

 

Slutligen finner jag det intressant att lärarna vid datainsamlingen verkade osäkra på varför de 

jobbar på ett visst sätt. Men efter att ha analyserat resultatet, finns det tydliga kopplingar 

mellan forskning och lärarnas tillvägagångssätt. Frågan är då om forskning vilar på lärarnas 

arbete, eller lärarnas arbete på forskningens grund? 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att vidare undersöka individualiseringen inom taluppfattning och 

matematikundervisningen i landet. Att göra en jämförande studie mellan kommuner, för att 

se om arbetssätten skiljer sig på kommunnivå, och sedan se om olikheterna speglas i elevernas 

resultat inom matematik. En annan aspekt som vore intressant att vidare undersöka är att 

jämföra hur individualiseringen påverkas av matematikundervisningens läromedel.  
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Bilaga 1 

  

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
• Påminner den intervjuade om att deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas, samt att intervjun kommer att avidentifieras i analysen 

• Den intervjuade får signera samtyckesformuläret 

• Är den intervjuade bekväm med att ljudet under samtalet spelas in?  

• Frågor om:  

- Utbildning 

- Antal år som verksam lärare 

- Vilken årskurs den intervjuade arbetar i just nu 

• Har den intervjuade några frågor innan vi startar? 

 

Studiens frågeställningar 

Ø Hur individualiserar lärare i studien sin matematikundervisning inom taluppfattning? 

Ø Hur motiverar lärare i studien sina tillvägagångssätt i undervisningen? 

 

Frågeområden 

Intervjun kommer att vara semistrukturerad, vilket innebär att det finns förberedda, relativt 

specifika frågeområden, som ställs i den ordningen som känns naturligt i situationen. Intervjun 

kommer snarare likna ett samtal än en intervju. Frågor utöver de som finns i denna 

intervjuguide kan komma att ställas om situationen bjuder in till det. 

 

• Matematikundervisning 

- Hur arbetar du för att eleverna ska förstå matematik? 

- Vad är viktigt att tänka på vid planeringen av matematik? 

- Beskriv hur du arbetar med taluppfattning (planering, genomförande, 

uppföljning) 

• Elever som har svårigheter med taluppfattning 

- Hur visar sig svårigheterna? 

- Hur arbetar du med de svagare eleverna? 

- Varför på just det sättet? 
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• Elever som påvisar styrkor inom taluppfattning 

- Hur visar sig styrkorna? 

- Hur arbetar du med de starkare eleverna? 

- Varför på just det sättet? 

• Individualisering inom taluppfattning 

- Hur arbetar du med individualisering? 

- På vilket sätt individualiserar du din undervisning? 

- Hur mycket av din undervisning är individualiserad? 

- Varför gör du på det sättet? 

• Taluppfattningens påverkan på andra områden inom matematik 

- Hur mäter du elevernas prestationer inom matematik? 

- Tycker du dig se någon skillnad på elevers taluppfattning och deras prestationer 

på diagnoser? (Ser du en koppling mellan elever med låg taluppfattning och låga 

resultat på diagnoser?) 
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Bilaga 2 

 

  

 

Förfrågan om deltagande i studie 
 
Bakgrund 
Det är viktigt att elever utvecklar en god taluppfattning för deras  
fortsatta matematiklärande. Studien ska undersöka hur lärare i årskurs 1  
arbetar med taluppfattning i sin undervisning. 
Undersökningen är en del av mitt examensarbete. 
 

Urval 
Jag kontaktar dig för att du är behörig lärare i matematik i årskurs 1, samt är verksam i X  
kommun. 
 

Genomförande 
Jag kommer att genomföra en intervju. Den kommer att ta 30–45min och kommer att spela 
in vid ditt godkännande.  
Jag kommer att skicka ut en intervjuguide för att du som deltagare ska ges möjlighet att 
reflektera kring frågorna innan vi träffas. 
 

Deltagande och sekretess 
Alla uppgifter kommer att avidentifieras. Ingen utomstående kommer att få ta del av 
uppgifterna du lämnar. När examensarbetet är godkänt raderas ljudfiler och alla 
anteckningar. I den färdiga rapporten kommer ingen lärare att kunna identifieras. 
 
Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan förklaringar 
eller konsekvenser. 
 
Vid frågor kan jag kontaktas via telefon och mail. 
 
Ansvariga för studien:  
  
Student:    Handledare:  
Paula Bürger   Docent Arne Engström 
Karlstads universitet   Institutionen för matematik och datavetenskap 
   Karlstads universitet 
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Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del av informationsbrevet och fått tillfälle att ställa frågor. 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien.  

 

Jag vill inte delta i studien. 

 

 

 

________________ ______________________      ______________________ 

Datum   Underskrift         Namnförtydligande 
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