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Abstract 

This study was conducted to find out why teachers make individualizations in their classrooms 

and how they do them. In the study ten teachers who are teaching in the lower ages was 

interviewed, and asked to describe their purpose of  individualizations and how they do it. The 

result showed that the main reasons are to create a working environment in the classroom and to 

help pupils to reach their proficiency. 
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Sammanfattning 

Den här studien gjordes för att ta reda på varför lärare gör individanpassningar i klassrummen 

och hur de gör dem. I studien intervjuades tio lärare i de lägre åldrarna för att få höra om deras 

syfte med att individanpassa undervisningen och hur de gjorde det. Resultatet visade att många 

anpassar för att skapa en bättre arbetsro i klassrummet men även för att eleverna ska få hjälp att 

nå sina mål och de uppsatta kunskapskraven. 
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1 Inledning 

I kursplanen i matematik som skolverket (2011) gett ut står det att lärare ska ta hänsyn till varje 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande i undervisningen (Skolverket, 2011).  

Tomlinson, et al. (2003) skriver att en skolklass består av en rad olika individer. Det är flickor och 

pojkar, de har olika sociala förmågor och motiveras på olika sätt. Det är några elever som ligger 

på en avancerad nivå, elever som inte har undervisningsspråket som sitt första språk och elever 

som av olika anledningar underpresterar i skolan. De har alla olika intressen och lär på olika sätt. 

De olikheter som eleverna har blir större med tiden. Läraren kan undvika arrangemang där elever 

som skiljer sig från mängden hamnar i särskilda undervisningsgrupper om denne varierar och 

anpassar undervisningen mer till enskilda individer. Elever behöver en rättvis utbildning där 

lagom höga förväntningar ställs på dem (Tomlinson et al. (2003).  

 

Nyfikenheten på att göra studien väcktes särskilt under min sista VFU-period där jag såg stora 

skillnader på elevers förståelse för matematik. Det jag såg var att många elever som hade lätt för 

att lära sig matematik, ändå arbetade med precis samma uppgifter som de som tyckte att 

undervisningen var väldigt svår. Med tanke på att alla elever har olika bakgrunder, kunskaper och 

intressen så förvånar det mig att alla arbetar med samma uppgifter, på samma sätt och ibland 

också på samma tid.  

Santangelo och Tomlinson (2009) skriver så tydligt det som jag själv ofta upplever, nämligen 

svårigheten att ta in mycket information från till exempel en föreläsare på universitetet utan att få 

ett ordentligt sammanhang eller se ett användningsområde för det jag förväntas lära mig 

(Santangelo & Tomlinson 2009). Det blir så tydligt för mig hur viktigt det är för yngre elever att 

få utveckla alla förmågor som finns med i kursplanerna på det sätt som passar dem bäst, för att 

de ska förstå det som lärs ut och vara motiverade nog att ta till sig all kunskap. 

 

I studien förekommer både begreppen individualisering, differentiering och individanpassning. 

Den för studien valda benämningen är individanpassning medan det förekommer referenser där 

författarna använder andra begrepp.  
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Med utgångspunkt i det som står i kursplanen och det som bland annat Tomlinson et al. (2003) 

skriver så vill jag undersöka hur undervisningen individanpassas så att alla elever får utveckla 

dessa förmågor i matematik och varför man gör de anpassningar som man gör. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i hur stor utsträckning och på vilket sätt lärare anpassar 

undervisningen i matematik till olika elever för att de ska utveckla sina förmågor och nå uppsatta 

kunskapskrav.  

 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats och använts som utgångspunkt i arbetet: 

1. Hur beskriver lärare att de individanpassar undervisningen i matematik till olika elever? 

2. Vilka skäl anger lärare till att de individanpassar undervisningen i realiteten? 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av de förmågor som eleverna ska ha chans att utveckla i 

skolan. Vidare så följer en genomgång som berör de som har svårare än andra att utveckla dessa 

förmågor och fortsätter med olika typer av motivation. Vidare så beskrivs rimligheten med 

individanpassning och avslutningsvis så finns ett stycke om bedömning och återkoppling. 

 

2.1 Förmågor och matematisk förståelse 

I syftesdelen i kursplanen i matematik så beskrivs vilka förmågor som eleven ska utveckla genom 

undervisningen i matematik. Förmågorna är till exempel att kunna formulera och lösa problem, 

analysera matematiska begrepp eller analysera metoder för att göra beräkningar (Skolverket, 

2011). När Karlsson och Kilborn (2015) skriver om begreppet matematiska förmågor så 

använder de fem termer för att definiera innebörden av begreppet ”förmågor”:  

- conceptional understanding (förstålse för matematiska begrepp och samband bland annat). 

- procedural fluency (förmågan att effektivt, varierande och korrekt kunna utföra beräkningar). 

- strategic competense (förmåga att formulera, representera och lösa matematiska problem). 

- adaptive reasoningförmåga (att tänka logiskt och föra ett resonemang). 

- productive disposition (att på sin förmåga och se matematik som viktig och användbar).  

 

För att utveckla alla dessa förmågor så behöver de vara sammanvävda då de visar olika aspekter 

av matematikkunnande. Detta kunnande är det som karaktäriserar en person som behärskar 

ämnet matematik och författarna skriver att det är vad skolans undervisning bör sträva efter att 

utveckla (Karlsson & Kilborn, 2015). Samuelsson (2010) skriver att lärandet blir mer effektivt om 

man använder en mer varierad undervisning och eleverna kan då öva på fler förmågor samtidigt. 

Olika matematiska kompetenser kommer från olika typer av undervisning (Samuelsson, 2010).  

 

Ojose (2011) skriver att för att kunna navigera sig med kartor, läsa eller fylla i olika typer av 

blanketter så behöver man ha en förståelse för matematik, men har man en god matematisk 

förståelse så är det även lättare att klara av vardagsproblem eller uppgifter speciellt eftersom 

tekniken hela tiden utvecklas. I ett samhälle där fler och fler använder matematiska termer i både 

kommunikation och informationsflöden behövs en högre grad av matematisk förståelse. Den 
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som känner sig trygg i sin matematiska förståelse och har hög kunskap inom matematik har stora 

chanser att utvecklas och lyckas bra i det informationssamhälle vi lever i (Ojose, 2011). 

 

Enligt Karlsson och Kilborn (2015) så handlar individualisering om att anpassa undervisningens 

innehåll till individerna och differentiering underlättar individualiseringen genom att man delar 

upp eleverna i olika grupper, till exempel när någon som behöver särskilt stöd går till en 

speciallärare (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

2.2 Låga prestationer i matematik 

Alla har inte samma förutsättningar att utveckla sitt matematiska tänkande. Stensmo (2008) 

skriver att 10 % av alla grundskoleelever har lärsvårigheter och de behöver särskilt stöd. Särskilt 

stöd skiljer sig från individanpassad undervisning då det bara tillämpas på de som riskerar att inte 

nå kunskapskraven, medan individanpassning gäller alla elever. Många elever som vi möter i 

skolan har uppmärksamhets och koncentrationssvårigheter, ofta diagnostiserat som ADHD. 

Dessa svårigheter kan också resultera i en försenad språkutveckling och kan innebära att eleven 

behöver extra stöd eller anpassning även i matematik. Har man just matematiksvårigheter så 

innebär det problem med det universella språk som matematiken utgör. Det kan bland annat 

innebära svårigheter i att räkna och se logik (Stensmo, 2008).  

 

Termen ”låga prestationer” använder Engström (2015) i en rapport inom specialpedagogik. Han 

skriver att man inom specialpedagogiken ofta benämner elever med låga prestationer, som att de 

har matematiksvårigheter, nästan som att det är en egenskap de besitter, snarare än att de bara 

behöver extra stöd. När man gör det till en så kallad egenskap så individualiseras svårigheterna i 

skolan och uppfattats som resultatet av brister och problem hos den enskilde eleven. Dessa 

brister ska skolan kompensera för, så att eleven kan utvecklas som alla de andra eleverna. Vidare 

så skriver författaren att det finns en ökad efterfrågan på diagnoser i skolan vilket kan ses som ett 

uttryck för skolans ökade svårigheter att möta elevernas skilda förutsättningar och behov. Man 

måste möta elevers svårigheter i skolan med pedagogiska åtgärder. Att prestera lågt i skolans 

ämnen är inte onormalt. Han skriver att det faktum att vissa elever exempelvis har en långsam 

räkneutveckling och får svårigheter att möta de krav som skolan ställer på dem, är ett pedagogiskt 

problem och inte ett medicinskt. (Engström, 2015).  
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Vi kan inte bortse från att det finns många olikheter bland de elever vi undervisar i skolan. Att 

hantera dessa olikheter är vårt jobb, även om det är, som Engström (2015) beskriver det, ett 

pedagogiskt dilemma. Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och det kan vi inte 

bortse från (Engström, 2015). 

 

2.3 Inre och yttre motivation 

Motivation betecknar de processer som sätter människan i rörelse och de krafter som ger dennes 

beteende energi och riktning, läraren kan därför kallas för motivatör skriver Stensmo (2008). Han 

skriver också att man enkelt kan beskriva motivation som att en människa strävar efter lust och 

vill undvika olust. Han delar därför in motivationsteorierna i två delar, målet att uppnå något eller 

målet att undvika något (Stensmo, 2008). 

 

Motivationen för att klara en matematikuppgift kan dels vara att man är rädd för att misslyckas 

eller helt enkelt bara vill göra som läraren säger men det kan också vara beroende på hur viktig 

man tycker att uppgiften är, den bästa motivationen är dock alltid den medvetna lusten efter att 

lära sig eller lyckas med något (Hannula, 2002). Stensmo (2008) skiljer dock på yttre och inre 

motivation. Den inre motivationen finns inom en människa i form av behov som ska 

tillfredsställas för att man till exempel ska må bra medan yttre motivation beskrivs som något 

som finns i närmiljön, kanske i form av en belöning (Stensmo, 2008). 

 

Den mest direkta kopplingen till motivation är känslor. Att lyckas eller misslyckas till exempel. 

Ibland kan det synas utanpå i vilken sinnesstämning en person är genom kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck men oftast känns de mest inombords och beror på tidigare erfarenheter. Även 

behov är en koppling till motivation, att öka sin kompetens eller att visa för andra att man klarar 

något kan vara exempel på detta (Hannula, 2002). 

 

I en observationsstudie som skolverket (2014) har gjort i förskolan så har man sett hur viktigt det 

är med motivation och att hitta lusten att lära redan där. Under många av aktiviteterna hittar man 

tillfällen som skulle kunna utveckla lust och motivation. Vid en vanlig promenad stimulerar 

pedagogen fram en situation där barnen börjar leka följa John och utvecklar sedan leken till att 
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man har en så kallad stopp-pinne som man använder om man inte vill vara den som leder leken, 

alltså John (Skolverket, 2014).  

 

Skolarbetet i stort men så även i matematik måste kännas relevant och begripligt enligt en rapport 

från skolverket (2001–2002) så motivationen stärks ofta av att förstå något som tidigare verkat 

obegripligt. I de intervjuer som gjordes så i samma rapport så uttryckte elever ofta att just 

matematik är väldigt svårt när man inte förstår men blir väldigt roligt när det sedan lossnar. Man 

behöver kunna anknyta till något som man känner igen för att få bra förståelse för matematik 

(Skolverket 2001-2002).  

 

2.4 Rimlig individanpassning 

Skolans styrdokument förutsätter att varje elev får en undervisning som är anpassad efter just 

deras förutsättningar och behov. För att detta ska vara möjligt så måste en planering i 

undervisningen som tillåter individualisering, en differentierad plan med varierande mål för olika 

elevgrupper, det är det som enligt Karlsson och Kilborn (2015) menas med en lokal pedagogisk 

planering (Karlsson & Kilborn, 2015).  

Planen måste garantera att den eller de elever som undervisats i en lägre takt än övriga 

klasskamrater ska kunna nå de uppställda målen. Här förtydligar författarna även att det är 

orimligt att ge alla elever i en hel klass precis den undervisning som behövs efter deras 

förutsättningar. De beskriver att elever ofta inte är så olika som tur är utan många lär på ungefär 

samma sätt (Karlsson & Kilborn, 2015). 

 

Något som kan kännas självklart när man ska planera sin undervisning är att följa kursplanen. I 

kapitlet ”göra matematikundervisningen synlig” skriver Hattie, et al., (2017) och ber läsaren att 

glömma kursplanen och välplanerade lektioner. De skriver att kursplanen inte är anpassad efter 

elevernas undervisningsbehov. Vidare så skriver de att den inte ger tillräckligt med utrymme för 

vissa elever och inte heller den uppbackning som lärare kan tvingas ge andra elever. Det måste 

finnas ett utrymme för elever att göra fel och har man för välplanerade lektioner så ges inte den 

möjligheten. När en elev gör fel så ges en möjlighet till djupare diskussioner och förståelser 

(Hattie, Fisher & Frey, 2017).   
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2.5 Bedömning och återkoppling 

En vanlig anledning till att elever inte uppnår de kunskapskrav som anges i varje ämne är att det 

inte funnits tydliga mål i undervisningen. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp elevers 

kunskapsutveckling och utvärdera verksamheten enligt Karlsson och Kilborn (2015). De skriver 

att det kan vara bra att ha någon eller några som har ett övergripande pedagogiskt ansvar för just 

bedömning på skolan (Karlsson & Kilborn, 2015). Hult och Andersson (2017) påtalar dock att all 

utvärdering och kunskapskrav kan ha negativa effekter. Mål blir ersatta av mätbara siffror så att 

de blir enkla att jämföra men kanske inte är lika tydliga. (Hult & Andersson, 2017).  

 

I slutet av läsåret kan man utvärdera hur många elever som inte uppnått de krav och mål som 

finns och varför de inte kunnat göra det. Vad behöver förändras och vem ansvarar för att det 

görs? Men det räcker inte med att göra utvärderingar i slitet av läsåret utan det bör ske efter varje 

lektion. En formativ bedömning har till exempel för avsikt att reflektera över undervisningens 

resultat samt återkoppla dessa. Författarna skriver att dessa test ofta är diagnoser men att en 

skriftlig diagnos. Det finns många anledningar till att elever svarar fel på skriftliga test så de måste 

kompletteras med muntliga test för att reliabiliteten ska bli hög. Det kan vara svårt att hinna göra 

muntliga test med alla så prioriteras borde de som på det skriftliga testet visat att de inte förstått.  

I det muntliga testet kan man lättare förstå vad det är eleven missuppfattat och kan korrigera 

detta till nästa undervisningstillfälle (Karlsson & Kilborn, 2015).  

 

Som lärare måste man ha ett tydligt mål med varje lektion. De didaktiska frågorna: vad, hur och 

varför bör finnas med när man planerar en lektion men också tid att reflektera efteråt, gärna 

tillsammans med eleverna. Enligt Hattie, et al., (2017) så är det mest kraftfulla sättet att visa elever 

att vi har lyssnat på dem och även strävar efter att förstå dem, att ge formativ återkoppling. Det 

hjälper eleven att ta reda på vad hen ska göra härnäst (Hattie, et al., (2017). 
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3. Forskningsöversikt 

Här följer en forskningsöversikt som börjar med att beskriva varför individanpassning behövs för 

att vidare ge exempel på olika typer av individanpassningar samt tidigare effekt av dessa 

anpassningar.  

 

3.1 Varför behövs individanpassning? 

Elever får bara samma möjlighet att utvecklas när de får instruktioner och uppgifter som är 

anpassad efter deras nivå, anpassat till deras olika förutsättningar. Det är när de får det som de 

verkligen kan växa och nå sin fulla kapacitet. Detta gäller både de som är särbegåvade och de som 

har svårt och därför behöver extra träning. Även när man gör mindre arbetsgrupper av olika 

anledningar så skiljer sig elevernas intressen och motivationsnivå åt Det krävs en hög nivå av 

kunskap och förberedelser på läraren som undervisar klassen för att kunna tillgodose dessa 

olikheter (Tomlinson et al., 2003). Santangelo och Tomlinson (2009) inleder i en rapport som 

handlar om differentiering i eftergymnasiala studier, att de själva bäst tar till sig kunskap genom 

att relatera till verkligheten snarare än att läsa sig till informationen (Santangelo & Tomlinson 

2009). 

 

3.2 Olika typer av individanpassningar 

För att summera betydelsen av individanpassning så skriver Giota (2013) att det handlar om att 

använda ett mångsidigt upplägg vid undervisning så att det fungerar så optimalt som möjligt för 

alla elever (Giota, 2013). Giota (2013) skriver även att individanpassning förutsätter att elever är 

olika och att det inte ska finnas något intresse att i skolan försöka göra dem lika. Därför ska de 

krav och förväntningar som skolan ha på eleverna individualiseras. Individualiseringen kan ske på 

flera olika sätt men det viktigaste är att undervisningen i skolan är mångsidig så att den blir 

optimal för alla (Giota, 2013).  

 

Giota (2013) delar in individualiseringar i olika former,- intresse, material och 

hastighetsindividualisering. För att kunna göra dessa anpassningar så krävs det att läraren har god 

kännedom om vilka svagheter och styrkor som de olika eleverna har. Vilken anpassning som 
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fungerar för just en elev är svårt att veta, precis som olika för och nackdelar med olika 

individualiseringsformer. Det krävs att läraren har god relation med eleverna för att kunna göra 

en bra individanpassad undervisning (Giota, 2013). 

 

När Vinterek (2006) ger exempel på hur man kan möta olika typer av behov så ger hon exempel 

på hur de kan användas i klassrummet. Genom att hitta något som intresserar eleven extra 

mycket så kan man fånga dennes intresse, vilket är vad Giota (2013) beskrev som 

intresseindividualisering. Vidare så skriver Vinterek (2006) att man kan anpassa tiden som eleven 

har på sig att utföra ett visst arbete, vilket är ett exempel på det som Giota (2013) skrev och 

kallade för hastighetsindividualisering. Att anpassa svårigheten på materialet är en typ av den 

materialindividualisering som även Giota (2013) hade som sitt sista exempel av form för 

individualisering (Vinterek, 2006). Vinterek (2006) ger också fler exempel på individualisering. 

Bland annat benämner hon dem som metod, -innehålls, -miljö, -ansvar och 

materialindividualisering (Vinterek 2006). 

 

Vinterek (2006) försöker i sin forskningsstudie att reda ut vad andra typer av individualisering kan 

innebära. Hon ger exempel som ett fysiskt handikapp eller att en elev behöver extra mycket 

stimulans för att undervisningen ska vara tillfredsställande. Hur man än gör så råder det 

motsättningar mellan elevers behov. En elevs behov av rörelse kan lätt komma i konflikt med en 

annan elevs behov av lugn och ro, vilket gör undervisningspraktiken komplex (Vinterek 2006).  

 

 

3.3 Tidigare effekt av individanpassningar. 

Redan 1919 lades tankar och idéer fram i undervisningsplanen för rikets skolor för hur lärare kan 

individanpassa undervisningen i klassrummet. Begreppet individualisering har sedan diskuterats 

och förändrats under årens lopp (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

Till grund för det mer moderna individualiseringstänket (under 1960 talet) ligger tanken om 

möjligheten för alla elever att nå maximal kunskapsutveckling, tanken var från början dels 

solidarisk, dels en rädsla för att gå miste om framtida resurser eller arbetskraft. Under 1960-1970 

talen så väcktes tankar om vilken enorm spridning det fanns på elever, detta berodde inte på 
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social bakgrund vilket innebar att man släppte tanken på att göra nivåindelningar beroende på 

samhällsklass (Vinterek 2006).   

I matematik har fler försök än i andra ämnen utformats vad gäller individualisering. Redan när 

grundskolan infördes så fanns ett projekt som hade till syfte att låta eleverna lösa uppgifterna på 

ett sätt som motsvarade just den elevens förutsättningar och i hens egen takt. På 1980-talet låg 

fokus på elevens erfarenheter och intressen. Nu började man arbeta mer med teman och projekt, 

mestadels grupparbeten, nu åldersblandade man även skolklasser beroende på mognad i hopp om 

mer individualisering. Även om målet var att anpassa undervisningen efter kunskapsnivå och 

mognad så resulterade detta i mer läroboksstyrda lektioner i matematik där eleverna själva fick 

arbeta i sin egen takt. På 1990 och 2000-talet så ökade det enskilda arbetet radikalt, vilket också 

avspeglar samhället och dess syn på den enskilda individen. En stor nackdel med det mer egna 

arbetet var att elevernas olika kompetenser aldrig togs tillvara på då man sällan lyssnade på 

varandra eller läraren i helklass (Vinterek 2006).  

 

Vetenskapsrådet har gjort en forskningsöversikt med syftet att granska idén bakom 

individualiseringsbegreppet men också att problematisera vad internationell forskning har menats 

med andra begrepp så som ”förutsättningar” ”behov” och ”intressen” och lyfta fram effekter 

som formerna av individualisering har fått. De granskade studierna visade att de former av 

individualisering som har tillämpats i svenska klassrum har begränsat elevers lust att lära snarare 

än att gynna dem (Vetenskapsrådet, 2013).  

 

Både Skolverkets (2009) kunskapsöversikt och Vintereks (2006) forskningsöversikt om 

individualisering i ett skolsammanhang visar att intentionerna med individualisering i betydelsen 

individanpassning inte har fått den effekt i praktiken som man hoppats på. Lärarna har inte 

lyckats konkretisera begreppet i arbetet med eleverna vilket har blivit en av orsakerna till de 

svenska elevernas sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar för Sveriges del sedan 

mitten av 1990-talet. (Giota, 2013).  

 

En negativ effekt av individualiseringen är att det arbetssätt som ökat de senaste årtiondena är 

eget arbete. Många elever blir mindre engagerade i skolarbetet då de förväntas arbeta mer 

självständigt och mindre i helklass, vilket medför att lärarens kunskaper i ämnet inte förmedlas 
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med samma effekt. De som drabbas mest är de elever som har stort behov av särskilt stöd. Det 

fria arbetssättet gynnar inte de resurssvaga. Att individanpassa uppgifter visar däremot på positiva 

effekter på elevens kunskapsutveckling. (Giota, 2013).  

 

Nuthall (2005) ger exempel på riskerna som finns när en lärare låter individualisering ta formen 

av eget arbete. Här beskrivs en lärare och hur hen hyllas för hur hen anpassar undervisningen för 

olika elever. I ett exempel som ges så har eleverna en uppgift om rymden och eleverna får stora 

friheter. Här beskrivs hur en lågpresterande elev inte får något gjort och heller inte ber om någon 

hjälp, läraren har helt enkelt inte så höga krav på eleven. Medan en annan elev som är mer 

högpresterande vet att läraren har vissa förväntningar på prestationen. Detta är en risk med det 

som författaren kallar förväntningsindividualisering. Läraren kan inte veta vad eleven lärt sig på 

lektionen eftersom förkunskaperna skiljer sig så mycket precis som prestationerna under själva 

lektionsarbetet (Nuthall, 2005). 

 

3.4 Meningsfull matematikundervisning 

Giota (2013) undersökte hur elever uppfattar skolans verksamhet och syftet med den. Svaren på 

enkäterna tolkades på två olika sett där den ena handlade om inre och yttre motivation. Den 

andra handlade om en här-och-nu-dimension till en framtidsdimension. Man kunde sedan urskilja 

åtta olika målorienteringar gentemot skola och lärande. Den största gruppen som bestod av 31% 

kallar författaren för ”Den inre-nu-motiverade gruppen”. För nämnd grupp så var det viktigt att 

erövra undervisningens innehåll och social kompetens genom kommunikation och samarbete 

med andra elever och med läraren. Detta föra att själva utvecklas efter sina förutsättningar, behov 

och intressen.  

 

I en internationell motivationsforskning är det likvärdiga mål som lärandeorienterade och inre 

motiverade elever har. De andra grupperna är de som drivs mer av yttre motivation i nutid eller 

framtid samt de som har en inre framtids-motiverade gruppen. Det fanns även kombinationer 

som inre motivation både nu och i framtiden samt en väldigt kritisk grupp som anser att skolan är 

meningslös. Den inre-nu-motiverade gruppen och den negativa gruppen var de som hade sämst 

resultat vid uppföljningen två år senare. De som hade bäst resultat då var den yttre 

motiverade/prestationsorienterade gruppen (Giota, 2013).  
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Ett tydligt resultat av studien gäller elever i den inre-nu-motiverade gruppen. Det konstateras i 

studien att om man som lärare visar tilltro tro till dessa elevers egna uppfattningar om skolans 

verksamhet och de mål som de själva har med sitt lärande kan man dra följande slutsats. 

Skolsituationen stämmer dåligt överens med läroplanens tankar om en individualiserad 

undervisning. Det gäller om man med individualisering avser att stödja varje elevs utveckling och 

självförverkligande efter egna förutsättningar, behov och intressen och ”låta varje elev finna sin 

unika egenart”.  

 

I studien kan man även dra slutsatsen att skolan och den individanpassning som ges tycks gynna 

vissa elevgrupper, de som i studien ger uttryck för olika typer av yttre motivation. Detta eftersom 

studier visar att lärares och föräldrars förväntningar på lärandet och ett socialt ansvarsfullt 

beteende samt deras stöd i skolarbetet har en additiv inverkan på elevers prestationer i skolan, 

vilket även gör att det kan vara föräldrarnas förtjänst (Giota, 2013). 

 

Hattie (2013) skriver om skillnader och förutsättningar på de elever vi undervisar i skolan. Alla 

elever kommer till skolan med olika förkunskaper, förmågor och motivation. Det är även stora 

skillnader på deras sociala förmågor samt hur mycket hjälp de får med skolarbetet hemifrån 

(Hattie, 2013). Giotas (2013) studie visar också att olika elevgrupper uppfattar både skolans 

verksamhet och sitt lärande på olika sätt och har olika mål med att gå i skolan. Vissa elever lär i 

skolan för lärandets egen skull, vissa vill känna utmaning och vissa vill utveckla sin förmåga eller 

kompetens. En del elever strävar mest efter att göra föräldrar eller lärare nöjda och en del ser helt 

enkelt inget syfte alls med att gå i skolan. Tydligt är att deras egna mål med utbildningen får 

konsekvenser för deras prestationer och framtid (Giota, 2013).  

 

En individualiserad undervisning skiljer sig åt till innehåll och utformning men kan också starkt 

variera beroende på dess syfte skriver Vinterek (2006). Att utvecklas som person kan vara ett syfte 

till individualisering, elevens personliga behov eller att eleven ska tillägna sig kunskap kan vara 

andra. Ofta sätts elevers enskilda behov i centrum utan att man problematiserar vilka behov det 

kan gälla. Framförallt så prioriteras inte behoven i förhållande till varandra eller hur de relaterar 

till varandra. Vissa behov är omedelbara och vissa uppmärksammas under längre tid (Vinterek 

2006). 
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Hur väl eleverna ser ett användningsområde för de matematikkunskaper de får i skolan och 

därmed lättare blir motiverade.  

 

Karlsson och Kilborn (2015) skriver att man kan hitta morötter och öka motivationen tillfälligt 

eller variera arbetssätt och göra det lite ”roligare”. Men att den stora anledningen till att elever 

inte hittar motivation till att arbeta är för att de inte förstår innehållet de arbetar med eller finner 

det meningsfullt. För att göra det lättare för elever att hitta vägen till abstraktion så behöver de 

ofta få det konkretiserat först, detta kan ske genom någon form av laboration eller 

gruppdiskussion. Det leder till att de själva upptäcker matematiska samband (Karlsson & 

Kilborn, 2015).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet redogör för det teoretiska perspektiv som ansågs viktigt vad gäller individanpassningar i 

skolan och därför användes som grund för att tolka undersökningens data.  

För att kunna anpassa undervisningen till olika elever så krävs det att läraren använder olika 

strategier. Tomlinson (2016) har använt följande modell för att visa vad som behövs för att 

variera och anpassa undervisningen. 

 

 

Differentiation

Is a teacher’s proactive response to pupils’ needs

Guided by general principles of differentiation

Safe
environment

Quality
curriculum

Acknowledge
differences

Continual
assessment

Building
community

Teachers can differentiate through

According to pupils’

Learning needsInterestReadiness

ProcessContent Learning environmentProduct

Using a various of instructional strategies
 

Figur 1 The principles of differentiated education (Tomlinson, 2016a, s. 20). 
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För att läraren ska kunna möta elevernas olika behov på bästa sätt tas här upp några allmänna 

principer för differentiering att ta hänsyn till.  

-Det är viktigt att ha en trygg miljö och ett öppet klassrumsklimat för eleverna.  

-Ett väl utformat material där innehållet kan vara olika för olika elever.  

-Det gäller att veta vilken eller vilka förmågor som tränas för att en utveckling ska kunna ske.  

-Social gemenskap och en väl fungerande grupp. 

-När det gäller att ge formativ bedömning och återkoppling så tar eleven bäst emot återkoppling 

om den kopplas till målet med uppgiften. Här måste finnas ett tydligt syfte och återkoppling är en 

ständigt pågående process mellan lärare och elev. 

 

Läraren kan sedan göra olika typer av anpassningar. Hen kan ta i beaktning elevernas olika 

intressen, ge olika svårighetsgrader på uppgifter beroende på förkunskaper. Andra alternativ är 

varierat arbetssätt och olika undervisningsmiljöer.  

 

Ovanstående görs i förhållande till elevens mognad, intresse och inlärningsbehov.  
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5 Metod 

I metodavsnittet så beskrivs vilken metod som har använts för att uppfylla studiens syfte, 

nämligen att undersöka vilka individanpassningar som görs i skolan och varför. Här motiveras 

också varför metoden valdes. Vidare så beskrivs hur urvalet gått till samt hur resultatet 

behandlats. Avslutningsvis så motiveras validiteten och reliabiliteten i undersökningen. 

 

5.1 Val av metod 

Den för studien valda metod för datainsamling är en kvalitativ intervjustudie med lärare. 

Kvalitativa intervjuer valdes för att de är flexibla och följsamma och är till för att upptäcka 

företeelser. De ger respondenten en chans att utveckla svaren till skillnad från de kvantitativa 

intervjuerna som mer handlar om mängden av en karaktär eller en egenskap hos någonting, något 

som går att mäta (Malmqvist, 2011). Frågorna kan anpassas efter den riktning som 

intervjupersonernas svar går i och undersökningens fokus kan anpassas efter de frågor som dyker 

upp under intervjun (Bryman, 2011). Kihlström (2007) skriver att det är väldigt viktigt att ha ett 

tydligt syfte med intervjuerna. Om syftet har ett vidare omfång så kan det med fördel avslutas 

med mera preciserade frågeställningar (Kihlström, 2007). Intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär då de inleddes med frågor från en intervjuguide (bilaga 3) och hade sedan stort utrymme 

för följdfrågor.  

 

Alternativet till mitt metodval var att göra en observationsstudie eller en enkätstudie.  

Enkätstudien hade inte gett det önskade resultatet i mitt fall eftersom jag bara inriktade mig på ett 

visst antal skolor och därför inte kan veta att det stämmer med den stora massan. 

Respondenterna får heller ingen chans att fördjupa sina svar. En observationsstudie hade hjälpt 

mig att synliggöra alla elever i klassrummet men hade inte heller gett mig den fördjupade kunskap 

som jag önskar uppnå med studien.  

 

Bryman (2011) skriver att en kvalitativ intervju ger en möjlighet att lite djupare undersöka vad 

respondentens ståndpunkt är. Metoden är tidskrävande men fördelen är just att man har chans att 

få svar som stämmer bra överens med verkligheten (Bryman, 2011).  
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En intervjustudie bygger på frågor och betyder därför att man är beroende av hur villig 

individerna är att svara på dessa frågor (Kihlström, 2007). Här använde jag en direkt intervjuform 

där jag mötte den jag ställde frågor till, det gällde då att inte ställa för ledande frågor där 

respondenten leds till att svara på ett visst sätt.  

 

5.2 Urval 

Till en början kontaktades rektorerna på två skolor för att hitta aktiva lärare som undervisar i 

matematik i årskurs 1-3. Det resulterade i åtta intervjupersoner. Efter ett tag kontaktades även en 

tredje skola för att få tag på ytterligare tre lärare att intervjua, en tackade nej. Tio stycken personer 

intervjuades, alla legitimerade lärare i matematik men med varierad erfarenhet av att undervisa i 

ämnet. Alla intervjupersoner var kvinnor i åldrarna 26-58 år. Den yngsta intervjupersonen hade 

också kortast erfarenhet i yrket, endast en och en halv termin. Den med längst erfarenhet hade 

tidigare arbetat som lärare fast varit outbildad, hon hade senare utbildat sig från förskolelärare till 

lärare i de yngre åldrarna. 

 

5.3 Genomförande av intervjuer 

Undersökningen har genomförts med tio respondenter. Varje respondent fick innan 

genomförandet av en intervju ta del av samtyckesblanketten och information om intervjuns syfte.  

Vid ett tillfälle blev det tidsbrist så jag valde att intervjua två lärare samtidigt. De gjorde all 

planering och utvärdering tillsammans och det visade sig bli ett bra samtal. 

 

Frågeställningarna (se bilaga 3) utgick från mitt syfte med studien och ska hjälpa till att förtydliga 

det. Alla intervjuer skedde på plats i de respektive skolorna, utom en son skedde per telefon. Alla 

intervjuer utom den via telefon spelades in och transkiberades sedan så snart som möjligt efter. 

Intervjuerna tog ca 30-40 minuter och inleddes med några frågor som Kihlström (2007) kallar för 

uppvärmningsfrågor (Kihlström, 2007). Här ställdes frågor om namn, behörighet och hur länge 

respondenten hade arbetat som lärare. 
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5.4 Databehandling och analysmetod 

Sammanställningarna på intervjuerna som har bearbetats är resultatet på undersökningen. 

(Kihlström, 2007). För att få ett så rättvist resultat som möjligt har resultatet kritiskt bearbetats 

för att sedan sammanställas. Efter varje intervju skrevs anteckningarna rent med hjälp av den 

inspelade ljudfilen. Sedan gjordes en sammanställning med hjälp av intervjufrågorna. Kihlström 

(2007) skriver att sammanställningen görs för att hitta mönster i svaren genom att lyssna på vad 

som faktiskt framkommer (Kihlström, 2007). 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Genom att citera de intervjuade ökar trovärdigheten på mitt resultat (Kihlström, 2007). Jag som 

intervjuare har sett till att vara påläst och väl förberedd för den kommande intervjun för att 

reliabiliteten ska bli god, vilket föreslås av Patel & Davidsson (2011). De skriver också att 

reliabiliteten i en studie stärks om svaren och tolkningarna av svaren kan diskuteras och 

analyseras. Därför deltog en till person på den första intervjun (utöver mig som intervjuare och 

respondenten) för att vi sedan kunde jämföra hur vi uppfattat svaren. Jag lät även respondenten 

ta del av resultatet jag fick fram för att ytterligare stärka validiteten i undersökningen (Patel & 

Davidsson, 2011).  

Vid kvalitativa intervjuer intervjuas någon som har erfarenhet av det valda ämnet och svaren blir 

sedan mer tillförlitliga om respondenten berättar om situationer som hen varit med om 

(Kihlström, 2007). 

 

När vetenskapliga studier ska genomföras så finns vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska krav 

som ligger till grund för att respondenternas rättigheter upprätthålls och för att kunna skydda 

forskningspersoner i olika avseenden (Vetenskapsrådet, 2017). Individsskyddskravet kan delas in i 

fyra delar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra krav ska skydda individen och bör beaktas som lärarstuderande eller verksam lärare. 

(Björkdahl Ordell, 2007).  

 

Kraven har tagits i beaktande på följande sätt: Alla respondenter möjlighet att säga ja eller nej till 

att bli intervjuade och information om att de när som helst kunde avbryta intervjun. Alla fick 
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även ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) samt en samtyckesblankett (Bilaga 2) för att 

uppfylla samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls då ingen annan kan ta del av 

uppgifterna som samlats in genom intervjuerna och ingen enskild person ska kunna urskiljas. 

Uppgifterna som samlats in ska endast användas i forskningsändamål, därmed uppfylls det fjärde 

kravet, nyttjandekravet. Det förekommer inte heller några namn på̊ skolor eller några detaljerade 

beskrivningar av dem vilket gör dem svåra att identifiera. 
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6. Resultat och sammanfattande analys 

Resultaten från intervjuerna är strukturerade utifrån de frågeställningar som tidigare angivits, se 

figur 2 och 3 där de vanligaste svaren från intervjupersonerna också anges. Det sammanfattade 

resultatet från studien presenteras kort och kopplas sedan till två kategorier: Gruppen och 

individen. Kategorierna valdes för att de hela tiden återkommer som viktiga faktorer som kan 

vara avgörande för en lyckad individanpassning åt. Efter resultatdelen så kommer en 

sammanfattande analys. 

 

 

 

Figur. 2. Vilka anpassningar som lärarna anser att de faktiskt gör. 

    

 

     Vilka anpassningar som görs i realiteten   

  

 

Mindre grupper     Individuella mål                     Ge utmaningar                      Hastighet/nivå  

 

 

Figur.3. Varför lärarna anser att anpassningarna görs. 

  

          Varför anpassningarna vanligtvis görs 

 

 

Skapa arbetsro          Nå kunskapskrav           Byta miljö/skapa arbetsro              Motivera eleven    
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6.1 Individanpassningar som görs i realiteten, hur och varför 

I figur 2 visas resultatet på vad för anpassningar som studien visar att lärarna anser att de faktiskt 

gör i klassrummet. Det svar som flest gav var att man ville få till ett lugnare arbetsklimat. Ofta så 

individanpassas alltså undervisningen i klassrummet för att eleverna ska kunna nå sina mål men 

också för att läraren ens ska kunna bedriva undervisning. Dessa visar sig vara de två vanligaste 

anledningarna enligt studien.  

I figur 3 så visas resultatet på hur respondenterna anser att de väljer att göra dessa anpassningar.  

Flera av respondenterna säger att de som har svårt med matematikundervisningen oftast behöver 

extra tid, det kan vara tid för att få en extra genomgång, tid till att förstå samt bearbeta 

information. Många kan också behöva olika typer av konkret material att plocka med eller bilder 

att se på för att få en tydlig bild av en uppgift eller lösning. Allt detta görs i mån av tid. 

Det som svaren i studien tyder på är att i ett klassrum är det oftast de som hörs mest som stör. 

Många gånger beror det på understimulans eller att en elev är uttråkad. De elever som faktiskt 

behöver hjälp för att de har svårt med till exempel inlärningen är ofta de som är tysta. Ibland 

beror förstås ”stöket” på att eleven inte förstår. Ibland kanske undervisningen inte känns så 

meningsfull för en elev och då blir man lätt frustrerad. I vissa fall beror det även på 

koncentrationssvårigheter eller en funktionsnedsättning, även det är alla lärare i studien överens 

om. För att åtgärda detta blir det oftast de som har svårt att sitta still som byter miljö och arbetar i 

mindre grupp, det gör ibland att det fokus som läraren skulle behöva lägga på som elever som 

behöver extra stöd i form av genomgångar blir lidande. 

 

6.1.2 Gruppen 

 

Respondenten som i studien kallas för Lärare B är den som sticker ut mest i sina svar. Hon 

upplever inte att det blir så rörigt i klassrummet särskilt ofta.  

Det går nästan inte att låta elever arbeta med olika uppgifter om man inte har planerat det i förväg. Det 
blir väldigt rörigt när man ska ge olika instruktioner (Lärare B). 

 

Lärare B beskrev att hon hade en tydlig struktur i klassrummet. Hon är en erfaren lärare och hon 

uttrycker att hon redan tidigt arbetat in en rutin på hur eleverna ska kunna arbeta i sin egen takt. 
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Eleverna har individuella planeringar som de tar upp när de är klara med en uppgift. Allt material 

är nivåanpassat och finns att hämta på en bestämd plats. På det sättet verkade hon kunna undvika 

frågor om vad man ska göra härnäst samtidigt som eleverna fick arbeta i sin egen takt utan att bli 

stressade av varandra. Här kan urskiljas en tydlig skillnad på hur mycket lättare hon hade att göra 

individanpassningar när gruppen var välfungerande och hade arbetsuppgifter. 

 

Ofta försöker man först och främst att göra de anpassningar som finns angivna i elevernas 
åtgärdsprogram. De som har som åtgärder att de ska få en extra genomgång eller sitta i mindre grupp och 
arbeta till exempel, måste man ju först göra anpassningarna för. Tyvärr blir de andra anpassningarna mest 
för att det ska bli lugnare i klassrummet (Lärare A). 

 

Lärare A berättar något som även bekräftas av andra respondenter, nämligen att de åtgärder som 

redan innan bestämts i till exempel ett åtgärdsprogram prioriteras och blir lättare att följa 

eftersom det finns en rutin kring dem. När det under lektionens gång sen dyker upp något så 

finns det sällan utrymme till att ge någon extra tid eller genomgångar utan man måste fokusera på 

de elever som stör klassen så att de andra ska få arbetsro. Här kan urskiljas ett exempel på 

svårigheter att anpassa undervisningen när gruppen inte fungerar lika bra. 

 

Flera av lärarna berättar att de önskar kunna lägga ner mer tid på att nivåanpassa uppgifter innan 

så att alla elever får arbeta med samma uppgifter men att de är anpassade i svårighetsgrad, tid som 

de tyvärr ofta bortprioriterar. De intervjuade lärarna individanpassar olika mycket. Samtliga är 

överens om att planering och struktur är avgörande för hur mycket man kan individanpassa 

undervisningen. 

 

För att kunna anpassa uppgifter tidsmässigt så krävs mycket förberedelse. Om man mitt i lektionen ska gå 
igenom vad eleverna som blir klara fort ska göra så blir det ofta kaos. Det är viktigt att man har förberett 
och gått igenom det innan (Lärare F). 

 

Jag har en hylla med uppgifter av olika slag som eleverna går och hämtar något att arbeta med när de är 
klara. På så sätt får de båda utvecklas, blir inte rastlösa och kan öva extra på något de har som mål att lära 
sig (Lärare B) 

 

Vi testade att dela in eleverna från två parallellklasser, i olika grupper. Grupperna var anpassade både till 
deras förkunskaper och till vilka som klarar av att sitta i samma rum. Det fungerade ganska bra så länge 
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det fanns personal i varje grupp. Tyvärr så fick vi sluta med detta arbetssätt på grund av att vi inte hade 
personal så det räckte och det blev stökigt (Lärare E). 

 

Det behövs arbetsro och struktur för att kunna arbeta men också för att sätta och utvärdera mål. 

Är gruppen inte fungerande så finns det sällan tid till enskilda individer.  

 

6.1.3 Individen 

Olika åtgärder ger olika resultat i klassrummet. Av de intervjuade lärarna så återkom många till 

det faktum att syftet med anpassningarna ofta var för att skapa ett bättre arbetsklimat för 

gruppen än att ge stöd till den enskilda individen. Till exempel försökte man att arbeta i 

grupprum utifrån vilka som störde på lektionerna mycket snarare än vilka som behövde extra 

hjälp. De flesta elever behöver även känna att de vet hur de kan använda den matematik de 

förväntas lära sig för att hitta motivation. 

 

Ibland vill man så gärna att de som verkligen behöver någon som sitter och förklarar tankesätt eller 
uppgifter för dem ska få sitta i grupprummet. Men istället måste man sätta några av de väldigt stökiga 
eleverna där för att de andra ska få arbetsro (Lärare J). 

 

När man arbetar digitalt så är det mycket lättare att anpassa uppgifterna på individnivå. Vi använder ofta 
”bingel” och där kan jag lätt lägga in olika svårighetsgrader åt olika elever. Det blir heller ingen avundsjuka 
för att de arbetar med olika saker eftersom de har hörlurar på sig. Arbetsron blir också väldigt bra (Lärare 
E). 

 

Många av de intervjuade lärarna nämner att det är viktigt med mål men inte lika många nämner 

något om utvärdering eller uppföljning. Om eleven sätter mål, antingen själv eller tillsammans 

med läraren eller föräldrar så måste det ju någonstans följas upp och där visar studien att det 

brister. 

 

Vi skriver alltid in mål i elevens IUP, ibland slutar det nog där. Det blir liksom inte förrän nästa gång man 
har ett utvecklingssamtal som man pratar om de tidigare målen som sattes upp. Det blir svårt för eleverna 
att ens komma ihåg sina mål (Lärare J). 

 

De lärare som har arbetat längre som lärare har testat flera olika tillvägagångssätt vad gäller 

anpassning till enskilda individer medan de som inte arbetat lika länge fortfarande prövar sig 
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fram. Flera av de yngre lärarna sa att de hade lärt sig att arbeta mer strukturerat än vad de trodde 

att de skulle göra. Inkludering är ett ord som ofta förekommer och det visar sig vara svårt att 

förstå begreppets innebörd.  

 

Forskningsfrågorna i syftesdelen handlade om hur och varför anpassningarna görs i klassrummet. 

Svaren på de frågorna anses vara att de flesta gör anpassningar för att skapa en arbetsro i 

klassrummet och för att eleverna ska kunna nå de mål och kunskapskrav som finns uppsatta. Det 

handlar i vissa (om än färre) fall också om att motivera eller utmana elever. Tomlinson (2016b) 

skriver att det gäller att veta vilken eller vilka förmågor som tränas för att en utveckling ska kunna 

ske (Tomlinson, 2016b) men tyvärr visar studien att förmågorna eller kunskaperna som tränas 

inte alltid ligger i fokus när miljöbyte eller andra anpassningar (som till exempel arbete i mindre 

grupp) sker. 

 

6.2 Sammanfattande analys 

 

I denna del sammanfattas och analyseras resultaten i slutsatser utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

Några lärare försöker individanpassa undervisningen för nästan alla elever medan några mer 

rutinerade lärare har väldigt lika undervisning för alla elever i klassen. Det är bara två lärare som 

använder olika svårighetsgrader på matematikböckerna för olika elever i klassen. Det var samma 

lärare som delat in två parallellklasser i mindre grupper för att skapa arbetsro men också för att 

nivåanpassa material och undervisning. Enligt Tomlinsons (2016a) principer för differentiering 

så bör anpassningar göras i förhållande till elevens mognad, intresse och inlärningsbehov 

(Tomlinson, 2016a).   

Tomlinson (2003) skriver att om man inte förbereder undervisningen för den variation av elever 

som finns i klassrummet så kommer det bli svårt att tillgodose eleverna de kunskaper skolan 

strävar efter (Tomlinson, 2003). Anpassningarna görs, enligt studien, i störst utsträckning genom 

att arbeta i mindre grupper, enskilt eller avskilt. De lärare som arbetar efter en tydlig struktur och 

har förberett mycket uppgifter innan är också de som inte nämner att det blir lika rörigt i 
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klassrummet som några av de andra lärarna antyder. Många av respondenterna sätter individuella 

mål för eleverna och anpassar till viss del hastighet eller svårighet på uppgifter. Enligt Tomlinsons 

(2016a) modell för differentiering (Tomlinson, 2016a) och det hon senare i Tomlinson (2016b) 

skriver om bedömning så gäller det att ge formativ bedömning och återkoppling som är direkt 

kopplad till målet med uppgiften (Tomlinson, 2016b). Respondenterna antydde att det mest var i 

elevernas IUP som de satte upp mål, inte direkt kopplat till en uppgift. Det är lite förvånande, hur 

viktigt alla tycker att det är med mål och att sträva efter något, samtidigt är det väldigt få som 

följer upp de satta målen. Jag har tidigare skrivit och hur att många understryker hur viktigt det är 

att följa upp målen, både elevernas men också att reflektera över sina egna lektioner och målet 

med dem. Ett av de mest kraftfulla sätten att visa elever att vi har lyssnat på dem och även strävar 

efter att förstå dem att ge formativ återkoppling (Hattie, Fisher & Frey, 2017). 

 

Tomlinson (2016a) skriver, att för att kunna anpassa undervisningen till olika elever så krävs det 

att läraren använder olika strategier och ger olika svårighetsgrader på uppgifter beroende på 

förkunskaper (Tomlinson, 2016a). De elever som har en mer långsam räkneutveckling och 

behöver fler pedagogiska åtgärder tas nog mer hänsyn till än de elever som behöver mer 

utmaningar eller hamnar mitt emellan. Det krävs att läraren verkligen planerat och anpassat 

arbetsuppgifter på olika nivåer för att låta eleverna utvecklas i sin egen takt. Samtidigt som elever 

ska få arbeta i sin egen takt så måste förväntningarna på eleverna höjas hela tiden, annars riskerar 

det att påverka elevers självuppfattning såväl som motivation och prestation negativt. För att 

motivationen ska upprätthållas så behöver eleverna utmanas och lära sig nya saker. För att det ska 

kunna bli verklighet måste eleverna få stöd och hjälp av läraren i det, inte lämnas åt sig själva i 

lärandet (Hattie, 2012). Jag är rädd att det ofta saknas utmaningar och stimulans för de mer 

högpresterande eleverna i skolan. 

 

Att individanpassa uppgifter visar på positiva effekter på elevens kunskapsutveckling. Här ser jag 

ett gott tecken när det i min studie framkom att många lärare valde att anpassa uppgifter till olika 

nivåer. Mest gjorde man anpassningarna i form av svårighetsgrad eller antal frågor att svara på. 

Här ger man fler elever chans att lyckas. Så som ni tidigare har kunnat läsa så stod i en rapport 

som (skolverket 2001-2002) gjort att matematik måste kännas relevant och begripligt och att 

motivationen ofta stärks av att förstå något som tidigare verkat obegripligt. Så att så ofta som 
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möjligt få nå ett mål eller förstå något som känts obegripligt och kanske varit ett mål i lärandet, 

måste göras så ofta som möjligt. 

 

En viktig utgångspunkt i lärandet som McIntosh (2008) skrev om, var att det ger goda resultat 

när lärare kopplar samman elevens kunskaper och lärande med dennes verklighet och ger 

exempel på hur kunskapen ska användas utanför skolan. Att individanpassa utifrån elevers egna 

intressen var inte något som lärarna i min studie nämnde alls. Det var däremot några som pratade 

om att de ofta utgår från ett problem i vardagen när de introducerar en ny del i undervisningen. 

 

Slutsatsen i och med denna studie är att individanpassning sker i skolorna men på väldigt olika 

sätt. De sker inte alltid för att eleverna ska få mer kunskaper utan alldeles för ofta för att få ett 

bättre arbetsklimat i klassrummet. Det tar tid att göra de förberedelser som krävs för att låta alla 

elever utvecklas efter sina förutsättningar och att utmanas. De lärare som tar sig tid att hitta en 

bra struktur för att ge elever fler utmaningar har mindre ”stök” i klassrummet. Det blir också 

tydligt att gruppen är viktig för att kunna ge stöd och anpassningar för enskilda individer. Om 

man satsar mycket på förberedelser i struktur och planering samt att få en väl fungerande grupp 

så ökar möjligheterna att individanpassa undervisningen.  
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7 Diskussion 

Kapitlet är indelat i två delar. Metod och resultatdiskussion. I metoddiskussionen granskas 

studiens metodval och tillvägagångssätt. 

I resultatdelen kommer dragna slutsatser av intervjustudien i relation till tidigare forskning att 

diskuteras. Avslutningsvis så finns förslag på vidare studier och en kort sammanfattning av 

intressanta lärdomar att ta med till mitt framtida yrkesutövande. 

 

7.1 Metoddiskussion 

En aspekt att ta i beaktande i all forskning som bygger på intervjuer är hur tydliga frågorna är och 

om de som intervjuats förstått dem (Bryman, 2011). I analysarbetet av denna studie så framkom 

att en del av de diskussioner som uppstod inte riktigt gav svar på frågorna och därmed heller inte 

syftet med studien. Många djupare konversationer i intervjuerna kom att röra annat. Under 

studiens gång identifierades dock flera fördelar med att använda intervjuer som redskap för att 

samla in data. Den största fördelen kan ha varit det resonemang som ligger bakom de val av 

anpassningar som gjordes. Resonemangen ledde till förklaringar som till exempel att läraren noga 

tänkte igenom innan lektionsstart vilka som kunde sitta i samma rum och arbeta och vilka som 

inte kunde det. En annan datainsamlingsmetod hade förmodligen inte kunnat generera samma 

förståelse till varför läraren gjorde just de val som hon gjorde i klassrummet.  

 

De nackdelar som identifierades i studien är att den blir något begränsad i omfånget då den 

uttrycker ett begränsat antal lärares egna uppfattningar och tankar. Om en observationsstudie 

med löpande protokoll hade gjorts så hade man kunnat se hur lärare i realiteten tillämpar 

individanpassad undervisning. Här hade man dock gått miste om de djupare samtalen som 

kommer av de följdfrågor som intervjuerna gav möjlighet till. En observationsstudie kunde med 

fördel ha gjorts som ett komplement till intervjustudien för att ge en mer övergripande och 

rättvis bild av hur individanpassningen tillämpas i klassrummet. Det hade gett studien ännu högre 

validitet. Tyvärr så var tidsbegränsningen en avgörande faktor här. 
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Viss kritik som kan riktas mot studien är följdfrågorna. Patel och Davidsson (2011) skriver att 

man måste välja grad av standardisering och strukturering när man ställer frågorna. Alltså i vilken 

grad intervjuaren ska kunna välja ordning på intervjufrågorna men även i hur stor utsträckning 

respondenten ska få tolka frågorna fritt efter sin egen attityd och sina tidigare erfarenheter. (Patel 

& Davidsson, 2011). I de första intervjuerna tilläts inte respondenterna utveckla sina svar så 

mycket och det var få följdfrågor förberedda, de sista fem intervjuerna kände jag mig mer trygg i 

min roll och det resulterade i mer fördjupade svar. Bristen på följdfrågor i de första intervjuerna 

kan tyvärr ha påverkat kvaliteten i utfallet. Många intressanta diskussioner uppstod dock i de 

flesta intervjuer.  

 

Utfallet av studien blev inte riktigt som väntat då min syn på varför individanpassning tillämpas 

kom att ändras, vilket i efterhand känns som väldigt lärorikt. Förväntningarna som fanns om att 

se exempel på olika sätt att utmana elever kunskapsmässigt kom att handla mer om exempel på 

att skapa arbetsro. Detta märktes redan under intervjuerna vilket gjorde att även analysprocessen 

ändrades något och jag fick en helt annan förståelse av fenomenet än förväntat. Det är 

intervjupersonernas uppfattningar som kategoriseras (Kihlström, 2007). Jag fick leta efter mer 

oväntade kategorier när analysprocessen började eftersom respondenternas svar gav annan 

information än förväntat. Det blev lite av en utmaning att tänka om, men i slutändan, som sagt, 

väldigt lärorikt. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är bland annat att undersöka i hur stor utsträckning och på vilket sätt 

lärare anpassar undervisningen för att eleverna ska utveckla sina förmågor. Den för mig största 

och mest förvånande slutsatsen utifrån studien är att många av respondenterna anser att en stor 

del av individanpassningen i de åldrar som studerats, görs för att få arbetsro nog till att kunna 

bedriva undervisning snarare än att fokusera på att utveckla elevernas förmågor.  

 

Innan intervjuerna så var förväntningarna att få mer specifik information om hur olika 

individanpassningar görs beroende på vilka förmågor som ska utvecklas. Efter ett par intervjuer, 

där flera av respondenterna främst berättade om hur de arbetar med individanpassningen för att 

förebygga ett stökigt klassrumsklimat så tydde svaren på att anpassningarna görs till stor del för 
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att ge elever möjligheter att kunna fokusera tillräckligt mycket för att kunna arbeta. Att ge 

utmaningar, svarade många, var därför sällan prioriterat. 

 

Studien syftar till att undersöka hur lärarna anser att deras undervisning individanpassas i 

matematik. De anpassningsformer som Tomlinson (2016a) visar på som gäller variation efter 

elevernas olika intressen, ge olika svårighetsgrader på uppgifter beroende på förkunskaper eller 

ett varierat arbetssätt (Tomlinson, 2016a) är inte lika tydliga att de används, enligt 

respondenternas svar, som de andra två anpassningsformerna som Tomlinson (2016a) visar, 

nämligen att variera de olika undervisningsmiljöerna eller gruppstorlekarna (Tomlinson, 2016a).  

 

Studien ska även undersöka varför lärarna anser att de gör de olika anpassningarna, i realiteten. 

Flera av lärarna berättar att de valt att arbeta i mindre grupper av olika anledningar. Ibland 

behöver de elever som snabbt vill komma igång med en uppgift få gå ut och arbeta för att låta de 

som behöver mer hjälp få stanna kvar i klassrummet och andra gånger behöver en elev eller en 

grupp med elever få gå iväg och arbeta i en annan miljö för att få mer stöd eller möjlighet till ett 

tystare arbetsklimat, det bekräftar flera av de intervjuade lärarna. 

 

En viktig detalj som framkom under intervjuerna var att det finns ett stort intresse bland lärarna 

att i större utsträckning kunna hjälpa de elever som behöver extra stöd för att nå kunskapskrav 

och mål. Till viss del och i vissa klassrum så görs anpassningar för att ge elever chansen till att nå 

dessa, men flera av de intervjuade lärarna säger också att det är på bekostnad av de elever som 

behöver mer utmaningar. Många gånger beskrivs klassrumssituationerna även som för ”röriga” 

för att kunna se till allas olika behov och det är istället där man gör anpassningarna, inte för att 

eleverna som arbetar i mindre grupper ska få chansen att ta till sig mer kunskap utan för att skapa 

arbetsro för så många som möjligt.  

 

Resultatet på studien antyder att det krävs mycket planering och tid för att man som lärare ska 

kunna ta fram olika typer av nivåer på arbetsmaterial och för att det ska fungera så krävs också 

vad flera respondenter beskriver som ”en tydlig struktur”. Flera respondenter beskriver att det 

lätt skapar oro i klassrummet när elever arbetar med olika saker och i olika hastigheter. Svaren i 

studien pekar på att de lärare i studien som har arbetat in en struktur tidigt har lättare att låta 

eleverna arbeta i sin egen takt.  
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I ett tidigare avsnitt beskrevs att ett av de mest kraftfulla sätten att visa elever att vi har lyssnat på 

dem och även strävar efter att förstå dem är att ge formativ återkoppling (Hattie, Fisher & Frey, 

2017). Ändå är det större delen av de intervjuade lärarna som inte följer upp de uppsatta målen. 

Tomlinson (2016b) skriver att återkoppling inte är samma sak som att bara ge eleverna tydliga 

svar. Om läraren berättar precis hur eleven ska göra för att rätta sitt arbete så lär denne sig 

ingenting. Att ge återkoppling måste ske på rätt sätt. Däremot så måste eleven förstå vad 

återkopplingen som läraren ger, handlar om. Det ger ingen effekt alls att återkoppla om eleven 

inte har förstått uppgiften från början eller vad det är den måste ändra, då kan det istället ge 

eleven en känsla av misslyckande. (Tomlinson, 2016b). För att alla elever ska kunna utvecklas och 

utmanas trots deras olika förutsättningar så krävs det att de olika eleverna vet hur de ligger till 

kunskapsmässigt och vart de ska, något som resultatet av den här studien visar att många lärare 

inte gör. 

 

Resultaten från intervjuerna antyder att många av lärarna inte anser att de kan ge de elever som 

behöver mer utmaning i undervisningen tillräckligt stimulerande uppgifter. Flera av 

respondenterna svarar att ett väldigt stort fokus ligger på att alla ska nå de uppställda målen eller 

på att skapa ett lugnare klimat i klassrummet. Det är därför troligt att tiden nästan aldrig räcker till 

för att utmana de lite ”starkare” eleverna. 

  

Det var egentligen bara en lärare som stack ut i sina svar vad gällde fler utmaningar, lärare B. 

Hennes svar antydde att hon alltid hade mer utmanande uppgifter redan förberedda och att hon 

sällan hade det stökigt i klassrummet. Läraren beskrev att hon på lektionstid arbetade mycket 

tillsammans med specialpedagogen och det är troligt att det ger konsekvenser för elevernas 

lärandemöjligheter. 

 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I intervjustudien framkom att mycket fokus ligger på att skapa arbetsro. Vidare forskning skulle 

därför kunna beröra hur det inkluderande lärandet samspelar med individanpassning?  
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Eftersom ingen av mina intervjuade lärare menade att man fullt ut kunde fokusera på att utmana 

elever som redan når kunskapskraven så kunde det även vara intressant med vidare forskning 

som berör det. 

7.4 Mitt framtida yrkesutövande 

För min framtida yrkesutövning så drar jag lärdomen av hur viktigt det är med struktur och 

förberedelser i ett klassrum. Det måste finnas en tanke bakom det man gör och ett mål så att man 

vet vart man ska. Varje elev måste få lära sig på det sätt som passar dem bäst, det är därför min 

uppgift att variera och hitta olika inlärningsmetoder. 

 

Jag vill ta med mig kunskaperna från denna studie om hur viktigt det är att följa upp de uppsatta 

målen och att se till att undervisningen alltid blir meningsfull. 

En stor utmaning blir att hitta rätt förhållningssätt till de olika elevernas motivation och lärande.  
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Bilagor



 

 

Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande i studie. 

Bakgrund till undersökning. 

Jag ska göra en undersökning till mitt examensarbete om hur lärare individanpassar 

matematikundervisningen. Det jag vill undersöka är vilket behov som finns av att anpassa 

undervisningen samt vilka möjligheter man som lärare har att göra det och hur.  

Förfrågan 

Jag tillfrågar tio stycken lärare som undervisar i matematik i de lägre åldrarna, i Värmdö kommun. 

Hur går det till? 

Intervjun går till så att jag ställer lite frågor till dig om undervisningen i matematik. Det är bara jag som 
kommer att veta att det är du som svarat på de specifika frågorna och jag kommer att ha svaren så 
ingen annan kan se dem. Svaren kommer jag sedan att sammanställa och använda i mitt examensar-
bete. Intervjun tar ca 20-30 minuter. 

Frivilligt 

Att delta är helt frivilligt och vill du avbryta deltagandet i studien så går det bra och du behöver inte ge 
någon förklaring varför. Det gör ingenting om du skulle välja att avbryta. 

Hälsningar från: 

Jag som genomför undersökningen heter Malin Österback, mitt telefonnummer är 070-478 1216 och 
min mailadress är malin.osterback@utb.varmdo.se 

Min handledare på universitetet, docent Arne Engström, institutionen för matematik och 

datavetenskap. Karlstads universitet. 

Tele: 054-7002467  

Epost: arne.engstrom@kau.se  

mailto:malin.osterback@utb.varmdo.se


 

 

Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationsbrevet och fått tillfälle att ställa frågor. 

 

Jag samtycker till att delta i studien.  

Nej jag vill inte delta i studien.    

 

______    ___________           ______________ 

Datum Underskrift  Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär individanpassad undervisning fo ̈r dig?  
2. Varför gör du de anpassningar som du gör?  

3. Vilka olika typer av individanpassning tycker du att du anva ̈nder dig av i din 
undervisning?  

4. Kan du ge några exempel från dina undervisningstillfällen där materialet du 
arbetar med är individanpassat?  

5. Kan du ge några exempel från dina undervisningstillfällen där arbetsmiljön är 
individanpassad?  

6. Hur ser ditt arbete i undervisningen ut med ha ̈nsyn till elevernas olika 

inlärningsätt? 

7. Hur individanpassar du din undervisning med ha ̈nsyn till förberedelser, 

tidåtgång, innehåll och arbetssätt?  
8. Hur följer du upp de anpassningar du gör? 

 


