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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fyra verksamma gymnasielärare tolkar 

begreppet individualisering, samt hur de undervisar utifrån läroplanens krav att de ska ha en 

individualiserad undervisning. Metoden för undersökningen är den kvalitativa intervjun och 

den har valts för att möjliggöra att en helhetsbild av respondenternas enskilda sätt att 

undervisa på kan åstadkommas. Resultatet visar att intervjupersonerna har en god förståelse 

för begreppet individualisering och att denna förståelse medfört att respondenterna upplever 

det som en omöjlighet att lyckas med att fullständigt individualisera sin undervisning. Det har 

framkommit ett mönster i hur dessa gymnasielärare undervisar, de påbörjar de flesta lektioner 

med en genomgång av det stoff som de avser att eleverna ska arbeta med under lektionen. 

Lektionen avslutas därefter med att eleverna får arbeta med undervisningsmaterialet på egen 

hand med läraren som hjälp om det skulle behövas. En av slutsatserna som formulerats är att 

detta undervisningsmönster inte medför en fullständigt individualiserad undervisning, vilket 

är ett faktum respondenterna är helt medvetna om. 

 

Nyckelord 

Individualisering, kvalitativ studie, matematikundervisning, undervisningsmetod. 
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1. Inledning 

I Pedagogisk Uppslagsbok framhålls det att ”individualisering innebär att undervisningen 

skall anpassas till varje enskild elev.” (Lärarförbundet 1996:269) Om man som lärare ska föra 

en individualiserad undervisning borde man inte bemöta en klass som om den vore homogen, 

alltså som en enda enhet förutsatt att klassen består av fler än en elev, utan man behöver rätta 

sig efter varje enskild individs behov. Detta kan bli ett stort problem om man ska undervisa 

flera elever, speciellt om de befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt.  

Tänk dig ett hypotetiskt fall där en lärare ska undervisa en klass på totalt 25 elever som bland 

annat består av dessa fem elever. Anders, han är en högt motiverad kille med höga ambitioner 

och är väldigt lättlärd, därför är det väldigt tacksamt som lärare att få undervisa denna elev. 

Den andra eleven är Berit, hon är en tystlåten ung kvinna som ofta håller sig till sig själv och 

vid frågor till hela klassen räcker hon aldrig upp handen för att få svara, även i allmänhet 

verkar hon ointresserad av vad både andra i klassen och läraren gör. Den tredje eleven heter 

Ceasar, han är en väldigt smart och nyfiken kille, men tyvärr har han bara bott i Sverige i ett 

år vilket medför att han har problem att förstå allt som sägs under lektioner. Den fjärde eleven 

heter Dina, hon har problem att sitta stilla och är därför ofta funnen stående vid sina 

klasskamraters bänkar. Det leder till att hon spenderar större delen av lektionerna i 

konversation om annat än det som undervisas till klassen vilket i sin tur leder till att hennes 

studieresultat blir lidande samt allas hon pratar med. Den femte eleven heter Erik, han är ofta 

vaken om nätterna med sitt största intresse, att spela dataspel. Detta märks ofta i klassrummet 

för att han har svårt att koncentrera sig på undervisningsmaterialet. Om de fem elever som 

nämndes ovan finns i samma klass och man ska undervisa den, då borde man inte bedriva en 

homogen undervisning. Flera av eleverna som beskrevs skulle ha för dåliga förutsättningar för 

att ta till sig innehållet i den typen av undervisning, man behöver som lärare istället se till 

varje enskild individ och dess möjlighet att tillgodose sig materialet. Det kallas vanligtvis för 

individualisering och är även vad detta examensarbete kommer att handla om. För samtidigt 

som ”individualisering rekommenderas av samtliga stora skolutredningar” (Arvidson 

1981:10) är detta mycket svårt att uppnå som lärare och pedagog, därför kommer jag i detta 

arbete att intervjua fyra av dagens verksamma gymnasielärare om hur de lyckas 

individualisera sin undervisning.  
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Det står i läroplanen för gymnasieskolan att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.” (Skolverket 2006:4) Detta kan medföra svårigheter i praktiken, 

speciellt av den orsaken att lärare ofta undervisar klasser med många elever. Mitt 

examensarbete kommer följaktligen att undersöka hur de tillfrågade lärarna tolkar begreppet 

individualisering, samt vad de anser om läroplanens krav på en fullständigt individualiserad 

undervisning. 

Den första juli 2011 blev skollagen uppdaterad, den gäller för det svenska skolväsendet och 

då även gymnasieskolan. Skollagen är ett utav styrdokumenten för den svenska skolan, utöver 

det ingår läroplaner, kursplaner och programmål, vidare när styrdokumenten nämns är det 

alltså dessa dokument det relateras till. Skollagen berör individualisering genom att uttrycka: 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 

(Riksdagen 2010:12) Vid en tolkning av detta citat kan man utröna att det verkligen inte bara 

handlar om att hjälpa de svagare eleverna vid en individualiserad undervisning, utan det 

handlar lika mycket om att stimulera dem starkare eleverna att nå längre än kraven.  

Begreppet individualisering och hur svårt det kan vara att föra en individualiserad 

matematikundervisning är mycket intressant för mig. Jag blev först intresserad av det under 

en av mina praktikperioder, därför det var då jag fick sätta mycket på prov av det jag studerat 

i skolan samtidigt som jag var en nybörjare pedagogiskt. Personligen var jag inte medveten 

om hur svårt det skulle vara att individualisera sin undervisning bara genom att läsa om det 

under utbildningen till lärare, utan det krävdes den verkliga miljön för att jag skulle inse hur 

komplicerat det faktiskt är att utföra, därför är detta område väldigt relevant för mig som 

blivande gymnasielärare i ämnet matematik. En annan anledning till att detta område valdes 

av mig var för att jag behöver mer kunskap om individualisering, även om detta har berörts 

under min utbildning, därför har jag valt att titta närmare på individualisering och hur det 

bedrivs av fyra verksamma lärare, följaktligen är det den typen av lärare jag kommer att 

intervjua i detta arbete angående hur de lyckas individualisera sin undervisning. 
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1.1 Syfte 

I nuvarande styrdokument står det klart och tydligt att all undervisning på gymnasiet ska 

individualiseras. Syftet med detta examensarbete är därför att göra en undersökning om hur 

fyra verksamma gymnasielärare tolkar begreppet individualisering, samt hur de undervisar 

utifrån läroplanens krav att de ska ha en individualiserad undervisning. Undersökningen 

kommer att göras med den kvalitativa intervjun som metod, avsikten för det valet är att 

möjliggöra att en helhetsbild av respondenternas enskilda sätt att undervisa på kan 

åstadkommas. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur uppfattar de intervjuade gymnasielärarna begreppet individualisering? 

Hur undervisar de intervjuade lärarna i ämnet matematik utifrån styrdokumentens mål om att 

föra en individualiserad undervisning? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Vad som innefattas i begreppet individualisering är inte helt självklart, i Lpf 94 uttrycks det 

som att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket 

2006:4) Det finns dock många olika sätt att definiera det på och här kommer några: 

1. ”Individualisering: Skolarbetet anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar, 

aktuella status och möjligheter.” (Arvidson 1981:10) 

2. ”Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och 

timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen.” 

(Nationalencyklopedin 1992:421) 

3. ”Individualisering innebär att undervisningen skall anpassas till varje enskild elev.” 

(Lärarförbundet 1996:269) 

4. ”Vi menar att individualisering handlar om att anpassa stoffet, alltså det som en elev 

skall lära sig, till elevens förkunskaper och förmåga att lära.” (Löwing 2002:127) 

5. ”Individualisering innebär en anpassning av innehållet till respektive elevs behov, 

förkunskaper och förmåga.” (Löwing 2006:108) 



7 
 

Individualisering kommer i detta examensarbete att vara synonymt med hur lärare anpassar 

sin undervisning till elevens förutsättningar att tillägna sig det som lärs ut. Det finns även 

andra begrepp rörande individualisering som kommer att användas, det vill säga olika 

individualiseringstekniker som används för att uppnå en individualiserad undervisning. 

Monika Vinterek har sammanställt alla dessa typer i en rapport om tidigare forskning på 

området.  

Den första är Innehållsindividualisering, den syftar på att läraren ska i största möjliga mån 

anpassa innehållet efter elevens förutsättningar, som behov och intressen. Den andra är 

omfångsindividualisering, vilket är snarlikt den föregående tekniken, men istället är det 

läromedlet som ska anpassas till eleven, alltså omfånget.  

Nivåindividualisering innebär att man ska möta eleven på dennes nivå kunskapsmässigt. 

Läraren kan till exempel låta elever som uppnått målen fördjupa sig ytterligare för att få 

stimulans, medans de svagare eleverna kan uppmuntras och hjälpas av läraren att uppnå 

målen. 

Metodindividualisering betyder simpelt att arbetsmetoden anpassas efter individen, eller att 

denne får själv en frihet att välja metod. Hastighetsindividualisering är den typ av 

individualisering man vanligast möter i dagens skola. Den innebär att eleven får friheten att 

sitta och jobba i sin egen takt med olika arbetsuppgifter. 

Miljöindividualisering kan vara mycket svår att implementera om man som lärare undervisar i 

en stökig klass med hög ljudnivå, den innebär nämligen att man ska kunna erbjuda eleven den 

arbetsmiljö som den behöver för att kunna arbeta optimalt. 

Materialindividualisering innebär att man som lärare anpassar undervisningsmaterialet till 

sina elevers behov och förutsättningar. Värderingsindividualisering är att ”istället för att 

bedömningen sker i förhållande till andra elevers prestationer eller fastställda gemensamma 

mål kan bedömningen göras med utgångspunkt i elevens prestation i förhållande till sig 

själv.” (Vinterek 2006:45) 

Ansvarsindividualisering är den sista och den som blir mer och mer populär. Det är då 

eleverna får ta eget ansvar för att mål sätts upp och nås, samt vilka metoder som används för 

att nå målen. 
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För att få en annan aspekt och notera en viss progression över tid i området individualisering 

anges här även vad som står i Vad är individualisering?: ”Individualisering kan i princip ske 

på tre olika sätt.  

1. Nivåindividualisering: Eleverna arbetar på olika skicklighetsnivå. 

2. Hastighetsindividualisering: Eleverna arbetar sig igenom en för dem alla gemensam kurs i 

olika takt och når alltså under skoltiden olika långt. 

3. Fördjupningsindividualisering: Eleverna arbetar inom ramen för ett och samma 

kursavsnitt, men arbetet varieras i fråga om omfång och svårighetsgrad efter de enskilda 

elevernas förmåga. Vid individualisering får samarbetet karaktär av fortsättning av det under 

skoldagen pågående arbetet.” (Arvidson 1981:10) 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att sammanställa litteratur om individualisering av 

gymnasieskolans undervisning. Förutom litteratur kommer även styrdokument och tidigare 

forskning att tas med i detta kapitel. 

 

2.1 Styrdokument 

Det är viktigt att betona att ordet individualisering inte är använt som begrepp i Lpf 94, utan 

det finns istället flera segment av texten som syftar på vad som var fastställt tidigare att ordet 

individualisering betyder. Under avsnittet en likvärdig utbildning kommer det första stycket 

som handlar om detta, vilket är att: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom 

de riksgiltiga målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.” (Skolverket 

2006:4) 

Vidare i Lpf 94 under kunskaper och lärande som också berör individualisering till viss grad, 

uppges det att ”varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. 

Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling.” (6) På riktlinjer för alla som jobbar i skolan står det att: ”Läraren ska utgå från 

den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, samt organisera 

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

använda och utveckla hela sin förmåga.” (11) Det är allt som står om lärarens skyldighet 

beträffande individualisering i läroplanen, dock har rektorn som pedagogisk ledare ett ansvar 

vilket förklaras med detta: ”Rektorn har inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande 

behov och förutsättningar, undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas 

efter elevernas skiftande behov och förutsättningar.” (16) 
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Den uppdaterade skollagen som fastställdes av riksdagen och började tillämpas den första juli 

2011 verkar också som ett styrdokument för gymnasieskolan, även i den finns det olika delar 

som handlar om individualisering. Under avsnittet syftet med utbildningen inom skolväsendet 

förklaras det att: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen.” (Riksdagen 2010:2) Utöver det finns det bara ett avsnitt till som behandlar 

individualisering speciellt och det hittas under kapitlet barns och elevers utveckling mot 

målen: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 

(Riksdagen 2010:12) 

 

2.2 Litteraturgenomgång 

Vi lever idag i ett samhälle med en skola som inte är homogen, dock har Sverige ”varit ett 

anmärkningsvärt homogent samhälle. Jämfört med andra länder har sociala, religiösa, 

ideologiska, språkliga, etniska spänningar varit låga. Det har skapat speciella strukturer men 

också en svensk mentalitet.” (Lyttkenz 1994:29) Han argumenterar för att vi måste 

avnationalisera utbildningspolitiken för att kunna individualisera undervisningen i skolan på 

ett framgångsrikt sätt.  

Baskunskaper i matematik är en bok som är ämnad för lärarutbildningen eller som 

kompetensutveckling för verksamma lärare. Den har ett enskilt kapitel för att lyfta fram 

problemet med individualisering och dess omfattning. Det skrivs att ”i teorin är det lätt att 

individualisera. Det är bara att diagnostisera elevernas förkunskaper och sedan anpassa 

undervisningen till varje individs behov. I verkligheten är problemen mycket större. I en 

vanlig klass med en lärare på 25-30 elever är det näst intill omöjligt att bedriva en bra 

individualisering.” (Löwing 2002:124) Med det i åtanke leder det till att man som lärare får 

sträva efter en så individualiserad undervisning som möjligt enligt Löwing.  

Ett annat problem som det resoneras en del kring i Baskunskaper i matematik är att många av 

dagens lärare inte fått den kunskap om individualisering som styrdokumenten begär. ”Detta 
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kräver nämligen dels didaktiska kunskaper om hur man kan behandla ett visst stoff på olika 

nivåer, dels att man har kunskap eller erfarenheter av för- och nackdelar med olika arbetssätt 

och arbetsformer.” (125) Det förklaras att den vanligaste formen av individualisering lärare 

använder sig av i matematikundervisningen idag är att låta eleverna arbeta var för sig i 

läroboken, vilket kallas för hastighetsindividualisering. I sin tur leder den 

undervisningstekniken till att läraren får mer tid till att handleda elever var och en för sig, 

genom att förklara olika problem för den enskilde eleven vid behov, men att det samtidigt 

finns en risk för lotsning när man använder sig av den tekniken, alltså att man istället för att få 

eleven att förstå matematiken bakom leder man eleven till korrekt svar. 

Det har introducerats en modell för hur man kan se på individualisering som heter ”Core 

curriculum eller kärnkursplan.” (128) Modellen utgår ifrån att man måste som lärare se till att 

eleverna man undervisar har en viss kärna av baskunskaper. När väl baskunskaperna är nådda 

av eleven kan man låta denne fördjupa sig för att nå något som kallas för strävansmål, alltså 

mål som eleven gärna ska uppnå i mån av tid och kunskap. I praktiken blir det som lärare att 

man kan introducera ett nytt avsnitt i matematiken med alla elever parallellt, och efter det ge 

eleverna tid att nå upp till målet, vilket givetvis kommer ta olika lång tid för olika elever men 

tekniken blir då en kombination av fördjupnings- och hastighetsindividualisering.  

Det konstateras att en förutsättning för att kunna individualisera sin undervisning är att veta 

vart ens elever befinner sig kunskapsmässigt. Detta görs genom diagnostisering av elevernas 

kunskaper, vilket innebär ”all verksamhet som går ut på att kartlägga en elevs aktuella 

kunskaper i avsikt att individualisera och därmed optimera elevens inlärning.” (163) 

Speciellt i ämnet matematik har många lärare vant sig vid den trygghet läroboken erbjuder 

undervisningen, för det är lätt att följa stegen som föreslås i den. I Bra matematik för alla 

argumenteras det för ”nyare och lämpliga arbetsformer.” (Malmer 2002:28) Det förklaras att 

individerna är så pass olika i varje klass att det inte blir en tillräckligt individualiserad 

undervisning att låta alla elever arbeta med läroboken. Något vidare exempel på hur man som 

lärare ska göra sig fri från läroboken och använda sig av något annat undervisningsmaterial 

uppges inte. Endast att elever skulle ha nytta av att arbeta i grupp och lära sig att beskriva och 

argumentera då det gäller lösningsmodeller, samt att elever gagnas av att känna sig kapabla 

och klara av att lösa uppgifter i matematik, och det lyckas man som lärare med om man ger 

eleverna ”lämpligt stoff på den nivå och i den takt de har förutsättningar för.” (28) 
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Madeleine Löwing understryker i Matematikundervisningens dilemman att ”läroplanens krav 

på individualisering får tolkas som ett ’strävansmål’ för läraren. Även om man inte kan nå 

detta mål fullt ut, så kan man göra oerhört mycket för att närma sig målet.” (Löwing 

2006:112) En individualiserad undervisning är därför enligt henne när man som lärare tagit 

reda på ”elevens förkunskaper, intresse och behov.” (111) Om man erkänner att man behöver 

det som grund för att individualisera blir det omöjligt att lyckas med det fullt ut, även om man 

har en mycket liten grupp elever. Det man måste utgå ifrån för att komma så nära en 

individualiserad undervisning som möjligt är att ”läraren måste behärska en didaktisk 

ämnesteori för det ämnesinnehåll som skall läras” (113), därefter diagnostisera sina elevers 

förkunskaper för att urskilja vad som måste göras för att nå målen som är uppsatta. Om man 

inser att det finns stora förkunskapsbrister hos vissa elever kan man i detta skede komplettera 

för att möjliggöra ett deltagande i den sedvanliga genomgången inför helklass. 

Lärarna som studeras i Matematikundervisningens dilemman förklarar att de gör några vanliga 

misstag i sitt arbete mot en mer individualiserad undervisning. Först och främst var de för 

stressade när hjälp till elever skulle ges, för ”de flesta av lärarna tog för givet att de redan 

visste vilka problem eleven hade med uppgiften ifråga.” (Löwing 2006:112) Efter det gick 

läraren för fort fram med en förklaring av vad som ansågs vara problemet, istället motiveras 

det att läraren borde dedicera extra tid åt att göra det klart för sig vad eleven egentligen 

behöver ha hjälp med. Då är det viktigt att undgå att göra ett för tidigt antagande som bara 

resulterar i ett ödslande av mer tid än vad det tar att förstå vad eleven egentligen frågar efter. 

Ett annat misstag som lärarna ofta gjorde var att diagnostisera sina elevers kunskaper utan 

uppföljning. ”Dessa diagnoser användes emellertid enbart på ett rituellt sätt, som en formell 

avslutning av ett avsnitt.” (113) Tyvärr användes inte något av resultaten från 

diagnostiseringen för att förändra den kommande undervisningen. 

I Att arbeta individanpassat i gymnasieskolan berättar sex lärare om hur deras anpassning till 

en mer individualiserad undervisning har gått till, samt vad som har motiverat varje enskild 

lärare att göra diverse förändringar i undervisningen. Boken i sin helhet är en antologi som 

sex lärare har bidragit till där den första läraren beskriver att hennes motivation till att 

individualisera sin undervisning beror på tre faktorer, varav den första kallas för 

demokratisäkring. Begreppet beskrivs med att ”varje medborgare måste ges chansen till en 

fullvärdig utbildning, och för att denna utbildning ska kännas meningsfull, måste han/hon 

kunna utöva inflytande över sin studiesituation.” (Ågren 1997:11) Den andra faktorn har att 

göra med styrdokumenten, där förklaras det att: ”Strävan i skolan skall vara att eleven 
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utvecklar insikten om sig själv att lära och förmågan att utvärdera sitt eget lärande.” (12) I 

lärarens resonemang om detta citat från Lpf 94 betonas det att det står eleven och inte 

eleverna, då konstateras det att ”den enskilde elevens förutsättningar måste beaktas och 

hänsyn måste tas till den enskilde elevens behov.” (12) Den tredje och sista faktorn som det 

diskuteras om är vad dagens forskning säger, läraren som har bidragit med detta material 

betonar att varje individ är unik och har sitt eget sätt att lära och därför behövs en 

individualiserad undervisning. 

Den andra läraren poängterar att det är viktigt att se sina elever som en resurs, både för sig 

själv, sina klasskamrater och för läraren. Om man låter eleven vara en resurs för sig själv 

finns det en större möjlighet att individualisera undervisningen, speciellt om eleven är 

motiverad att medverka i planering samt utformning av den, där kommer det även in varför 

man kan se eleven som resurs som lärare. Det understryks också att elever kan vara en god 

resurs åt varandra, på grund av att ”många gånger kan en elev förklara något komplicerat 

bättre än läraren.” (41) Det kan därför vara en bra idé att som lärare uppmuntra till samarbete 

mellan elever.  

En av lärarna har förändrat sin roll i klassrummet från att vara lärare till handledare, en ”som 

stödjer, hjälper, ger idéer och diskuterar med eleverna.” (101) Det börjar med att eleverna blir 

insatta i vilka mål som ska uppnås, därefter blir det lärarens uppgift att se till att 

förutsättningarna finns för eleven att uppnå dessa. Mycket av ansvaret för elevens lärande blir 

då överlämnat till eleven med denna undervisningsmetod och det blir deras uppgift att välja 

vad som ska göras under lektionstid med avseende på målen. Detta leder till att det blir många 

olika aktiviteter som pågår parallellt med varandra av den orsaken att den enda begränsningen 

är vad som går att utföra i klassrummet. 

En annan av lärarna använder sig av något som heter PBL-metoden för att individualisera sin 

undervisning, det är en förkortning på problembaserat lärande. Den metoden innebär att man 

som lärare använder sig av tidigare kunskap hos eleven, därefter delar man in elever i grupp 

och använder sig av denna rutin: ”Ett problem (fall) presenteras. Sedan analyseras problemet i 

en liten grupp med hjälp av tidigare kunskaper. Ett antal inlärningsmål formuleras. Eleverna 

söker enskilt svaren på frågorna. Gruppen träffas igen och har ett utbyte av information. Sen 

så diskuteras svaren, och en utvärdering görs. Sedan formuleras eventuellt nya 

inlärningsmål.” (119) Problembaserat lärande kännetecknas av tre saker, först att eleverna 
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arbetar i grupp, därefter blir det deras ansvar att bestämma över aktiviteten och lärandet, 

vidare är det ofta realistiska problem som utgör basen för inlärningen. 

Monika Vinterek har gjort en studie kallad Individualisering i ett skolsammanhang, syftet 

med den är att försöka förklara begreppet individualisering samt hur man kan använda sig av 

den kunskapen i klassrumssituationen som lärare. Hon skriver att ”en ökad kunskap om vad 

begreppet individualisering kan stå för och vilka effekter olika typer av 

individualiseringssatsningar resulterar i skulle troligen också stärka möjligheterna för 

yrkesverksamma att satsa rätt i förhållande till de avsikter man har.” (Vinterek 2006:20) 

Syftet med att individualisera sin undervisning är dock en annan sak, det finns flera 

anledningar, först och främst ska det bland annat leda till en effektivare undervisning för 

eleven. Det ska även vara för elevens personlighetsutveckling, samt ska eleven känna att den 

har inflytande över sin utbildning och kunna ha friheten att välja sitt undervisningsinnehåll.  

En typologi av olika typer av individualisering har presenterats av Vinterek, den är baserat på 

det material som synliggjorts i studien Individualisering i ett skolsammanhang. Denna 

typologi blev presenterad tidigare under avsnittet begreppsdefinition, dessa olika 

individualiseringskategorier kommer till viss del fram i styrdokumenten, vilket också ämnas 

för lärare att ha som anvisning till sin undervisning. Metoderna för individualisering är dock 

inte beskrivna hur de kan och ska verkställas i styrdokumenten, utan det är mer som krav och 

inte hur individualisering skall utföras i klassrummet. Styrdokumenten utelämnar också 

resonemanget om hur man kan gradvis dela in individualisering mellan total individualisering 

och ingen individualisering, för ”när individualisering diskuteras görs detta också i termer av 

omfattning eller grader och då ofta i förhållande till något.” (47) Det gjordes en ansats till att 

beskriva individualisering i Individualiserad matematikundervisning med exempel på total 

individualisering kontra ingen individualisering för att få kontrasten mellan dessa två stadier. 

Denna modell kunde se ut på detta vis: ”Läraren värderar varje elevs arbete med utgångspunkt 

från elevens förutsättningar och de mål eleven och läraren satt upp för eleven.” (Öreberg 

1964:144) I kontrast till: ”Läraren värderar elevens arbete genom att jämföra hans prestationer 

med övriga elever.” (144)  

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 framför att i dagens matematikundervisning 

”händer det sällan att man diskuterar matematik i klassen, vare sig under lärarens ledning eller 

mellan elever sinsemellan. Matematikundervisningen tycks ha reducerats till en rad enskilda 

projekt där läraren lotsar eleven genom läroboken.” (Skolverket 2004:46) Det har också blivit 
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”vanligare nu att elever i samma klass arbetar med läromedel på olika svårighetsgrad. Läraren 

går runt i klassrummet och hjälper eleverna var för sig.” (46) Detta tyder på att utvecklingen 

pekar på att det blir vanligare med nivåindividualisering, samt enligt styrdokumenten 

understryks det hur viktig kommunikation mellan eleven och läraren är, men ”istället 

framträder bilden av en allt mer isolerad och individualiserad undervisning där eleverna 

arbetar isolerat både från läraren och från de övriga studiekamraterna. Den i särklass 

vanligaste arbetsformen är att eleverna sitter och arbetar var för sig med lärobokens 

uppgifter.” (45)  

I Individualisering i ett skolsammanhang anges det att ”enligt data som härrör från år 2000 

bedrivs dock fortfarande nästan hälften av all undervisning i matematik utifrån gemensamma 

genomgångar varefter eleverna sedan arbetar enskilt med i stort sett samma uppgifter.” 

(Vinterek 2006:68) Utöver det ägnas en femtedel av undervisningen till att individuellt hjälpa 

elever, under den undervisningssituationen arbetar eleverna var och en för sig. Under det 

enskilda arbetet får eleven själv ansvara för sina studier, såsom ”omfång, nivå och hastighet.” 

(70) Monika Vinterek konstaterar också att då innehållsindividualisering sker är det sällan på 

grund av att läraren anpassar innehållet till eleven, utan det är då ”eleverna själva avgör vad 

de vill arbeta med.” (71) Detta tyder på att eleven får mer och mer ansvar över sin utbildning 

och sitt kunskapsintag i jämförelse med hur det tidigare var då allt ansvar låg på läraren, 

därför har utvecklingen gått mot en mer ansvarsindividualiserad undervisning, alltså att 

eleven får ta ansvar för att mål sätts och uppnås, samt på vilket sätt dessa uppnås. 

”Hastighetsindividualisering tycks fortfarande vara det vanligaste sättet att försöka anpassa 

undervisningen till den enskilde eleven.” (74) 

Matematik är det skolämne som det har gjorts mest forskning i, vad man bland annat har fått 

fram är att: ”Det tycks inte spela någon roll för elevernas kunskapsutveckling om grupperna 

sätts samman homogent utifrån behov, intressen eller förmåga att arbeta självständigt.” (83) 

Detta har varit relativt vanligt tillsammans med hastighetsindividualisering, utan det är 

”undervisningens innehåll och utformning som tycks vara det viktigaste för att också påverka 

elevernas kunskapsutveckling.” (84) Det finns en risk att hastighetsindividualisering 

tillsammans med undervisning baserad på endast läroboken leder till ”sämre prestationer.” 

(Jacobsson 2005) Följden av detta upplägg gör att eleverna kommer sakna matematiska 

diskussioner med andra elever och helklassundervisning och endast ägna sig åt enskilt arbete. 

Vidare förklaras det i Individuellt arbete skapar medelmåttiga elever att utvecklingen som 

gått från 1990-talet till idag med en mer hastighetsindividualiserad undervisning som ofta 
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bara utgått från en bestämd lärobok ska vara en del av förklaringen till att svenska elevers 

matematikkunskaper har blivit sämre i genomsnitt idag. Sammanfattat bekräftas det att ”den 

forskning som finns att tillgå som på ett eller annat sätt berör individualisering i ett 

skolsammanhang pekar vanligtvis på en negativ relation till elevers kunskapsutveckling i 

olika skolämnen.” (Vinterek 2006:120)  

I Matematikinlärning i teori och praktik inför 2000 diskuteras det delvis om varför 

”matematik var bäst i Holland.” (Magne 1994:50) Ett system som kallas för realistisk 

matematikinlärning utnyttjades och villkoret för att det ska lyckas är att man måste inse att 

barn strävar efter att bilda sig en förståelse för kunskap inom matematik. ”Barnen startar med 

konkreta ting, studerar dem och ser hur matematiska relationer växer fram medan de arbetar 

med de alldagliga tingen.” (50) Efter att man som elev fått en förståelse för geometri, 

taluppfattning och räknelagar kan man därefter se hur kunskaper om bråk, procent, ekvationer 

och statistik utvecklas. Det framhålls att det är mycket viktigare att få en förståelse för 

matematiska problem än att hinna göra så många uppgifter som möjligt i en lärobok, det 

sistnämnda kan ofta påminna om den svenska skolan. 

Undervisning försöks oftast att individualiseras i dagens skola men det sker vanligen efter 

lärarens villkor och inte efter elevens, speciellt då det är läraren som sätter ramarna för vad 

som händer i klassrummet. ”Han/hon gör det naturligtvis i den goda förvissningen att det är 

just detta som den enskilda eleven behöver och kan klara av.” (Gran 1998:16) En av 

uppfattningarna i Matematik på elevens villkor är att man borde anstränga sig som lärare att 

vända på den typen av upplägg på sin undervisning. Ingen kan förneka att eleven har bäst 

uppfattning av hur han eller hon lär sig bäst, det är även viktigt att eleven får möjlighet att ta 

ansvar över sitt lärande. 
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3. Metod 

I denna del av examensarbetet kommer jag att redogöra för mitt val av metod utifrån den 

frågeställning som valts. Den fenomenografiska ansatsen tillsammans med den hermeneutiska 

tolkningen av allt insamlat material kommer också att förklaras och motiveras i avsnittet 

teoretisk utgångspunkt, samt kommer det klargöras varför den typen av vetenskaplig ansats är 

vald att användas för detta examensarbete. Hur rådata har samlats in och bearbetats berörs 

under området datainsamling, avslutningsvis kommer en diskussion av validitet och 

reliabilitet att göras med tillhörande resonemang om vad som gjorts för att ta hänsyn till just 

insikterna som kan erhållas av dessa begrepp. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningen som görs i detta examensarbete omfattar kvalitativa intervjuer av fyra 

verksamma gymnasielärare. Den metoden valdes på grund av syftet med min studie är att ta 

reda på hur fyra av dagens verksamma gymnasielärare tolkar begreppet individualisering, 

alltså att få en omfångsrik förklaring av samma begrepp från flera källor. Ändamålet med den 

”kvalitativa forskningsintervjun att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt 

att tolka de beskrivna fenomenens mening.” (Kvale 1997:35) Denna typ av intervju 

kännetecknas därför av att man som intervjuare ställer mycket enkla frågor men får ofta långa 

och komplicerade svar. ”Det innebär att man efter det att alla intervjuer är utförda sitter där 

med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan finna många intressanta 

skeenden, åsikter, mönster och mycket annat.” (Trost 2010:25)  

Att välja kvalitativa intervjuer som intervjuteknik innebär ofta en mer ostrukturerad intervju, 

men också en stor flexibilitet. Man ställer därför frågor i den ordning som känns lägligt för 

den intervjuade och situationen, följaktligen användes en intervjumall som utgångspunkt och 

inte som en bestämd ordning att leda intervjun på utan som ett sätt att introducera 

frågeområden. ”Här utnyttjas samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas till att 

få så fyllig information som möjligt. Den fria interaktionen lämpar sig väl för att avslöja och 

därmed kompensera språkliga svårigheter.” (Stukat 2005:39) Metoden i sin helhet är mycket 

beroende på intervjuarens förmåga att ställa följdfrågor när situationen har ett behov av det, 

till exempel kan man i detta val av interaktion ha möjlighet att läsa av kroppsspråk eller 

tonfall för att få ut information som man inte kan observera i enkom en text. ”En kvalitativ 
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forskningsintervju försöker täcka både faktaplanet och meningsplanet, även om det brukar 

vara svårare att intervjua på det senare planet.” (Kvale 2009:45) Som intervjuare ska man 

alltså vara förberedd att läsa mellan raderna och man ska ha ambitionen att komma underfund 

med vad den intervjuade faktiskt menar. På grund av det kan man få väldigt olika intervjuer 

även fast det är på samma område, denna variation kallas för låg standardisering, vid 

motsatsen är ”situationen densamma för alla intervjuade. Standard innebär avsaknad av 

variation, allt är likadant för alla.” (Trost 2010:39) Att ha en hög standardisering är alltså 

inget man strävar efter då man gör en kvalitativ studie och det är därför inget jag personligen 

gjort i detta examensarbete heller. 

Avgränsningen av min studie till att intervjua fyra gymnasielärare beror på valet av metod, 

målet med den är att noggrant undersöka vad varje intervjuade har för uppfattning om ämnet. 

”Har man alltför många intervjuer riskerar analysen att bli ytlig, framför allt av tidsbrist, 

vilket undergräver hela iden med arbetet.” (Stukat 2005:63) Ett lägre antal respondenter är 

därför att föredra, eftersom det skrivs även i Kvalitativa intervjuer att: ”Med många intervjuer 

blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte att få en överblick och samtidigt se alla 

viktiga detaljer som förenar eller som skiljer.” (Trost 2010:143) Urvalet av intervjupersonerna 

blir därför också mycket viktigare då antalet personer som intervjuas är färre, eftersom varje 

person har en större del i examensarbetet. 

När intervjupersoner skulle tillfrågas om deltagande i min studie övervägde jag om den 

personen verkligen är representativ för den lärare jag tidigare beskrivit i mitt syfte. Där 

beskrevs det att kvalitativa intervjuer av fyra verksamma gymnasielärare skulle göras, vidare 

är det bara lärare som varit verksamma i minst sju års tid i gymnasieskolan som intervjuats. 

Jan Trost skriver dock att ”urvalet ska vara heterogent inom en given ram; där skall finnas 

variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller avvikande.” (137) Det 

gäller för en kvalitativ studie, personerna som blivit intervjuade för detta examensarbete är 

som grupp homogen i avseendet att alla är lärare som varit verksamma i flera års tid i yrket, 

men utöver den aspekten är det generellt sett en heterogen grupp. Den består av två kvinnor 

och två män för att inte överrepresentera något utav könen, av kvinnorna är en äldre med 

längre erfarenhet medan den andra kvinnan är yngre men fortfarande erfaren och det 

förhållandet stämmer också överens med männen. Det har varit ett medvetet mål att på de fyra 

intervjuade lärarna få ett så stort spann representerat som möjligt, men givetvis kan man inte 

säga på förhand om man lyckats med det, för det finns alltid en risk att någon av ens frivilliga 
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deltagare i intervjun är ”avvikande” till åsikt och uppfattning, vidare får undersökningen 

därför indikera det i ett senare skede. 

Intervjupersonerna informerades om att det var helt frivilligt att delta och att det inte var något 

problem om deltagandet i studien avbröts. Som intervjuare förklarade jag för varje 

medverkande att jag har tystnadsplikt, för att ambitionen från min sida var att jag tillsammans 

med den intervjuade skulle åstadkomma en relation baserat på informerat samtycke. Precis 

som det konstaterats i Kvalitativa intervjuer är det ”särskilt viktigt att den intervjuades 

make/maka, barn, föräldrar, grannar, arbets- och lekkamrater inte skall ha någon möjlighet att 

identifiera den enskildes uttalanden. Självfallet skall inga andra heller kunna göra det.” (127) 

Det är också en av mina intentioner med studien som gjorts, alla intervjupersoners integritet 

och anonymitet skulle bevaras i största möjliga mån, samt en strävan att hålla sig ifrån citat 

som kan på något vis avslöja vem det är jag intervjuat har också gjorts. Vidare förklarades det 

av mig att den intervjuade inte behöver svara på alla frågor om någon fråga skulle kännas 

stötande eller obehaglig.  

Hur studiens resultat kommer att användas och spridas har jag också informerat om, faktumet 

är att man inte kan konstatera i förhand till vilken grad ett examensarbete kommer att spridas 

och detta har delvis varit oroande för deltagarna i studien. Jag har dock försäkrat alla 

intervjuade om att en stor ansträngning kommer att läggas på att bevara anonymiteten för alla 

medverkande i studien vilket har varit en betryggande faktor för intervjupersonerna. 

Sammanfattat har jag följt individskyddskravet som presenteras i Forskningsetiska principer, 

den är uppdelad i fyra allmänna huvudkrav på ens studie. Informationskravet, det innebär att 

man ska upplysa ”om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som 

rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.” (Vetenskapsrådet 2002:7) Det andra är 

samtyckeskravet, vilket enkelt betyder att man som forskare ”skall inhämta uppgiftslämnares 

och undersökningsdeltagares samtycke” (9), samt att den som deltar i undersökningen ska 

veta att denne har rättighet att bestämma över sin medverkan och att det går att avbryta den 

utan negativa följder. Nästa förutsättning är konfidentialitetskravet, det innebär att ”alla 

uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 

sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.” (12) Det sista är 

nyttjandekravet, vilket omfattar hur man använder det insamlade materialet, vidare får man 

inte bruka det för något annat än för forskningsändamål. 
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Slutligen har jag gjort mitt yttersta för att bevara intervjuerna i sin helhet i avsnittet resultat. 

Anledningen för det är att ge läsaren största möjlighet att göra sin egen tolkning av denna 

studie och att jag väntar med mina personliga slutsatser till senare. Detta är dock en kvalitativ 

studie då man är beroende av en viss förståelse av det ämne som man gör intervjun i för att 

kunna ställa följdfrågor, därför har det varit en omöjlighet att inte påverka intervjuerna på ett 

vis. Det är även värt att nämna att man som bearbetare av det insamlade materialet inte har 

kunnat undvika att påverka sammanfattningarna av alla intervjuer, av den orsaken har man 

som intervjuare medverkat i den aspekten av studien och följaktligen också blivit en aktör i 

läsarens potentiellt sett individuella slutsats. 

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Studien har analyserats utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt och ett hermeneutiskt 

perspektiv. Den förstnämnda är en kvalitativ ansats som framfördes på 1970-talet där man 

som undersökare fokuserar sig på hur människor förstår olika fenomen. ”Det handlar om att 

identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar. Man väljer att beskriva 

hur något framstår eller ter sig för människor och inte hur något egentligen är.” (Stukat 

2005:33) När man väl samlat in allt material försöker man finna likheter och skillnader hos 

den enskilde som deltagit i studien. Det görs genom kategorisering av utsagor och därefter 

kan mönster i ens stoff framträda. ”Fenomenografin gör inte anspråk på att de erhållna 

undersökningsresultaten ska generaliseras till den population som intervjupersonerna kommer 

ifrån. Målet är att finna kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen av 

variationen i uppfattningar” (34), samt ämnar fenomenografin att ”beskriva det som visar 

sig.” (Starrin 1994:112) 

Det hermeneutiska perspektivet ”handlar om att synliggöra hur det ter sig för enskilda unika 

människor att existera under sina villkor eller att klargöra innebörden i unika mänskliga 

förhållanden och sammanhang.” (73) Enligt Forskningsmetodikens grunder ska ens 

inställning vara att man ”närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren 

har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet.” (Patel 

2011:29) I intervjusituationen ses detta som en funktion och ett redskap för att förstå 

intervjupersonen i syfte att ställa följdfrågor. Sammanfattat representerar hermeneutiken ett 

”kvalitativt förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och 
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engagerad.” (29) Där subjektiviteten som tidigare nämnts är ett verktyg som forskaren är i 

besittning av, den verkar som en tillgång till att förstå och fånga kontentan av vad 

intervjupersonen menar. Detta förhållningssätt i kombination med min frågeställning har 

resulterat i att den kvalitativa intervjun valts som metod. 

 

3.3 Datainsamling 

Ljudupptagare användes för att spela in varje intervju som gjordes under denna studie, med 

godkännande från samtliga respondenter. Givetvis finns det både för- och nackdelar som kan 

medföra att man inte använder sig av någon ljudupptagare, dock betraktades dessa punkter 

vilket slutade i att fördelarna var många fler i samband med detta examensarbete. Den största 

fördelen är att man kan lyssna på intervjun flera gånger i efterhand, utöver det kan man även 

under intervjutillfället koncentrera sig på annat än att anteckna vad som sägs. Jag fokuserade 

exempelvis på att notera intryck som ljudupptagaren inte kan spela in, där detta var sådant 

som kan hjälpa mig vid ett senare tillfälle eftersom en bearbetning ska göras i efterhand av allt 

insamlat material. I detta spann hamnar intryck under intervjun som inte kan höras eftersom 

det som hörs, ändå spelas in, därför antecknades intryck som intervjupersonens kroppsspråk 

och ansiktsuttryck, eller om det var svårt att förstå vad som sades under en sektion av 

intervjun kunde det underförstådda budskapet noteras. För precis som det tidigare har 

konstaterats, ”en kvalitativ forskningsintervju försöker täcka både faktaplanet och 

meningsplanet, även om det brukar vara svårare att intervjua på det senare planet” (Kvale 

2009:45), därför har mycket energi lagts ner på att ta hänsyn till den information och det plan 

ljudupptagaren inte kan spela in. Det har gjorts med avseende på en strävan att få 

sammanfattningen av intervjuerna att spegla den egentliga intervjun så korrekt som möjligt. 

Det insamlade materialet har jag i efterhand bearbetat genom att lyssna igenom inspelningen 

av intervjun flera gånger, efter det har jag sammanställt genom att ta hänsyn till både det 

inspelade materialet och alla anteckningar som gjorts under intervjutillfället. Precis som det är 

förklarat ovan är min strävan att sammanfattningarna av intervjuerna ska bli lik vad den i 

verkligheten var. Av den anledningen har mitt arbetssätt varit på detta vis för att kunna 

generera en så snarlik bild av intervjuerna som möjligt.  
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3.4 Källkritik 

”Det finns fyra klassiska källkritiska regler med vars hjälp man kan bedöma sanningshalten i 

olika påståenden. De kan användas närhelst någon påstår något som vi vill kunna bedöma 

trovärdigheten i.” (Esaiasson 2007:314) I Metodpraktikan kallas dessa för äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. Den förstnämnda handlar om källmaterialet är förfalskat eller 

planterat, vilket grundas vanligtvis på analyser av innehållet. Nästa regel rör sig om till vilken 

grad personen som gjort arbetet är oberoende av dess resultat. Samtidighet gäller: ”Ju längre 

tid som förflyter mellan en händelse och dess nedtecknande desto större sannolikhet att 

berättelsen blir behäftad med minnesfel, efterrationaliseringar eller rena 

efterhandskonstruktioner.” (320) Den sista regeln handlar om hur tendentiös en källa är, här är 

en av lösningarna på detta problem att ha flera källor för att öka trovärdigheten av det 

insamlade materialet.   

Källkritik med metoden kvalitativa intervjuer utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt 

mot intervjupersonerna kan man tyvärr inte yttra sig om, det beror på att man inte kan säga 

något om andra människors åsikter och synpunkter. Oavsett om det som sägs under intervjun 

är sant eller falskt för majoriteten av alla lärare är det ändå deras enskilda bild av verkligheten 

som är relevant för denna studie, därför är inte källkritik relevant för denna del av 

examensarbetets källor.  

Slutligen är det svårt att källkritiskt granska den litteratur som lästs i samband med denna 

studie, eftersom det är möjligt att upphovsmännen inte varit sanningsenliga. Utifrån 

riktlinjerna som tagits upp innan om källkritik kan man inte säga mycket om litteraturens 

samtidighet, men man kan maximera chansen att få ett trovärdigt material genom att bearbeta 

många källor som berättar samma sak och kommer fram till samma slutsatser. Speciellt då tre 

av fyra regler är påtagligt beroende av det, därför har litteratur från flera författare lästs och 

även har jag tagit del av många olika undersökande arbeten inom samma område. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Om en intervjustudie har hög validitet eller hög giltighet, måste några punkter granskas. I Den 

kvalitativa forskningsintervjun ställs frågan: ”Är alla stegen i forskningsprocessen förnuftiga 

och försvarbara och bekräftar det som forskaren sluter sig till?” (Kvale 2009:268) Det en 
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relativt övergripande fråga, jag har börjat med metoden eftersom den är grundläggande och 

tillgodoser metoden för undersökningen studiens frågeställning? För detta examensarbete 

valdes den kvalitativa intervjun som metod och den utformades efter den beskrivning som 

nämnts tidigare. Tillförlitligheten för varje enskilt intervjutillfälle har betraktats, varpå 

meningen med alla intervjusvar har ifrågasatts om tvetydlighet funnits. Validiteten är även 

relevant för sammanfattningen eller återgivelsen av intervjuerna eftersom översättning från 

talspråk till skriftspråk inte alltid är självklart. I det fallet har jag minimerat antalet 

missuppfattningar genom att fråga intervjupersonen om jag förstått korrekt genom att återge 

vad som förklarats fast med egna ord, men givetvis finns risken för feltolkningar ändå. Hur 

analysering och tolkning av intervjuerna gjorts står beskrivet tidigare, men även i detta fall 

kan man utföra detta mer eller mindre trovärdigt. En strävan har funnits i att den utvalda 

metoden ska vara så hållbar som möjligt med hänsyn till syftet med studien, alltså att utifrån 

den teoretiska utgångspunkt som valts bearbeta materialet med avseende på vad just syftet 

med undersökningen är. Sammanfattat förklaras det att ”valideringen vilar på forskarens 

hantverksskicklighet under en undersökning, på att han ständigt kontrollerar, ifrågasätter och 

teoretiskt tolkar resultaten.” (268) Det är något jag ansträngt mig för att göra genom att 

kritiskt granska mina tolkningar och slutsatser. 

Reliabilitet gäller om hur tillförlitligt ett resultat är och huruvida det går att återskapa vid ett 

senare tillfälle eller av någon annan. ”Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att 

förändra sina svar under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika 

intervjuare.” (263) Detta har jag försökt motverka genom att vara medveten om att så lite som 

möjligt av min åsikt ska få påverka intervjupersonen och intervjuprocessen, dock måste man 

ha i åtanke att ens förkunskaper påverkar vilka följdfrågor man har möjlighet att ställa. Jag 

har även ansträngt mig för att komma över så mycket litteratur som möjligt för att som 

intervjuare vara influerad från flera källor, detta är gjort för att minimera risken att fastna i 

någon forskares spår och därför möjliggöra ett självständigt examensarbete.  

Generaliserbarheten för denna studie är svår att definiera eftersom avsikten med urvalet av 

undersökningspersoner är att en täckning av ett stort spann av lärare skulle göras. Lärare 

valdes därför med baktanken att en jämn fördelning av ålder och kön skulle fås, men med det 

relativt låga antalet intervjupersoner känns det optimistiskt att påstå att det skulle representera 

en större grupp som till exempel alla lärare och därför vara generaliserbart till den gruppen. I 

Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap diskuteras det att ”relaterbarhet kan vara 

ett mer korrekt ord för vissa undersökningar – en svagare form av generalisering.” (Stukat 
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2005:129) Med hänsyn till det är det helt klart mycket rimligare att det finns många olika 

faktorer man kan relatera till angående denna studie som läsare, både till intervjuer som 

slutsatser. Speciellt relaterbart skulle studien kunna vara om man som lärare tar del av detta 

examensarbete, eftersom man då skulle kunna utifrån sin arbetssituation göra jämförelser 

mellan respondenterna i denna studie och sin egen undervisning. 
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4. Resultat 

Resultaten från alla intervjuer sammanställs i denna del av examensarbetet, Bilaga 1 är den 

intervjumall som använts under intervjuerna. Detta har genererat en omfattande mängd rådata 

som medfört att resultatet av intervjuerna kommer att sammanfattas, vidare kommer dessa att 

presenteras enskilt. Det skulle dock kunna gå att strukturera upp resultatet efter 

frågeställningarna, emellertid har det inte gjorts på grund av min strävan att bibehålla en 

helhetsbild av den intervjuade lärarens åsikter, synpunkter och undervisning. För att bevara 

lärarnas anonymitet har jag valt att använda fiktiva namn, dock kommer namnen att svara 

korrekt mot lärarens kön. Det går att argumentera för att lärarnas kön inte är relevant för 

studien, men samtidigt har man inte behövt frångå det heller för att bevara lärarnas 

anonymitet och därför har det valet gjorts.   

 

4.1 Intervju med Anders 

Den första läraren som intervjuades undervisar gymnasieelever från årskurs ett till tre i 

matematik och fysik, han har verkat som lärare i gymnasieskolan i 18 år. Hans tolkning av 

begreppet individualisering är att det innebär att möta eleven på elevens nivå och att var och 

en ska ha rätt till utbildning utifrån sina egna förutsättningar, förkunskaper och förmåga att 

lära sig. ”Sammanfattat så betyder det mycket jobb.” (Intervju Anders) Ingen specifik 

utbildning ämnad för att individualisera sin undervisning har anskaffats, utan det är 

erfarenheten från många år som lärare och lärarutbildningen som ligger som grund för denna 

lärares undervisning.  

Ingen särskild metod för att individualisera har utarbetats under Anders 18 års tid i yrket som 

lärare, däremot förklarar han att man blir mycket bättre på att diagnostisera sina elevers 

kunskaper, ambitioner och vilken tid som den enskilde eleven är beredd att lägga ner på 

ämnet. Man blir mycket bättre med erfarenhet enligt honom att upptäcka vilka behov som 

finns och att man med den kunskapen kan forma en individuell plan utan att egentligen 

behöva skriva ner något på papper, utan det sker istället relativt automatiskt.  

Att individualisera undervisningen med avseende på de starkare eleverna görs genom att 

uppmuntra elever att läsa kurser som ligger på högskolenivå, samt att få dessa att vara med på 

matematiktävlingar. Att kontinuerligt gå ett steg till kunskapsmässigt i matematiken än vad 
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som krävs för högsta betygskriterier görs också. För de svagare eleverna försöker man lägga 

undervisningsmaterialet på den kunskapsnivå som kan klaras av dessa, alltså att man som 

lärare anstränger sig för att sortera bort moment som inte är relevant för att eleven ska ta sig 

lyckosamt igenom kursen. Man jobbar även med elevens matematiska självförtroende, Anders 

säger att det är mycket fördelaktigt om en svagare elev känner att den vågar lyckas, istället för 

att vara rädd att misslyckas. ”Det är lättare för eleven att kravla sig upp på G-nivå om man 

åtminstone inte har ont i magen när man går på lektionerna, man kan ha kul med matematik 

samtidigt.” (Intervju Anders) Det kan låta svårt att ge eleven förutsättningen att få 

matematiskt självförtroende, men det kan man lyckas med genom att bara våga gå ifrån 

matematikboken som lärare. Det kan räcka med att bara prata om något annat tills att 

”spärren” som hänger över ämnet matematik släpper. 

Anders förklarar att genomgångar inför helklass är vanligt i hans undervisning, men 

kunskapsmässigt läggs genomgångarna då på en blandad nivå. Detta görs eftersom det är 

ytterst sällan det är möjligt att befinna sig på en nivå konstant under ett helt 

genomgångsförlopp, därför trappar man vanligtvis upp nivån på genomgången successivt från 

början till slut. Angående undervisningsmaterial för att individualisera sin undervisning 

används det inget speciellt stoff, utan det blir att använda sig av något som finns i 

klassrummet. Alternativt finns det ofta möjlighet att nyttja elevens uppfattning om hur 

verkligheten ser ut och dess erfarenheter i undervisningen.  

Anders påstår att syftet med att individualisera sin undervisning borde vara att varje elev ska 

ha möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar, dock gäller det bara 

i den bästa av världar, för risken finns att elever inser att det är dennes rätt att också inte bry 

sig om matematikundervisningen. Det beror på insikten att jag bestämmer vad jag vill lära 

mig, därför gäller det att få individualiseringen att fungera åt rätt håll. ”Alltså att få elever att 

lära sig och inte att smita undan.” (Intervju Anders) Det är också en av nackdelarna som 

individualisering medför, vidare är en annan nackdel att det inte är någon självklarhet att 

undervisa på 32 olika nivåer om man har 32 elever som lärare. Det finns därför ofta elever 

som inte får optimal hjälp under vilken given lektion som helst, då är det bra om elever kan 

verka som en resurs och hjälpa varandra, för olika personer har olika sätt att förklara och 

samtidigt lär sig den eleven som hjälper en annan elev, men det händer tyvärr inte lika ofta 

som man har behov av det. 
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Anders anser att formuleringen i styrdokumenten om att all undervisning ska individualiseras 

är en ”vacker tanke, men det fungerar inte i verkligheten.” (Intervju Anders) Om elever inte 

har förkunskaper eller inte förstår språket blir det inte en hållbar situation, utan bara en 

möjlighet till att misslyckas. Samtidigt kostar det väldigt mycket resurser att individualisera 

och ju mer resurser som läggs på omöjliga elever desto mindre finns kvar till alla andra 

elever. Det behöver givetvis inte vara totalt omöjliga elever utan bara att vissa elever befinner 

sig i en omöjlig situation som gör att han eller hon inte kan ta vara på chansen att lära sig. 

Alla ska ha rätt till att söka in på vissa program men det hjälper inte alltid alla elever, utan 

istället får denne hjälp att misslyckas. För somliga elever kan det vara bättre att göra något 

annat än att söka in på gymnasiet som att förbereda sig inför studier, därför finns det fall där 

eleven inte får möjlighet att lyckas, utan istället rätt att misslyckas. 

Det förklaras av Anders att begreppet individualisering är mycket mer aktuellt idag, eftersom 

det är otroligt mycket bredare kunskapsspann hos eleverna idag än för 18 år sen. Att många 

fler elever studerar vidare på gymnasiet idag har också varit en bidragande faktor. Samtidigt 

insisterar Anders att det finns en övertro att gymnasiet ska kunna kompensera för alla elevers 

kunskapsbrister från grundskolan, alltså att många elever är naiva och helt klart för 

förväntansfulla på vad gymnasiet har att erbjuda.  

Diagnostisering av eleverna är inte något som sker speciellt ofta från Anders sida, utan det 

görs kontinuerligt i samspelet med eleven. Är man intresserad av det man gör i skolan som 

lärare märker man när vissa elever inte är intresserade eller i form för stunden, därefter kan 

man justera innehållet och sitt eget beteende efter den eleven. För att lyckas individualisera 

sin undervisning fullständigt förklarar Anders att han skulle behöva grupper om sex elever 

med bibehållet antal timmar han undervisar, men samtidigt skulle det aldrig inträffa heller då 

dagens klasser är så mycket större.  

Den extra arbetsinsats som krävs för att få elever som egentligen inte vill vara i skolan eller 

har den livssituationen att de kan bedriva studier motiverade tas ofta upp i Anders arbetslag. 

Högsta prioritet från skolledningen är tyvärr att man helst inte ska ha några underkända elever 

alls, därför läggs mycket resurser på svagare elever och det måste individualiseras där också, 

men alltför ofta kostar det tyvärr mycket mer än vad det ger. 

Slutligen förklarar Anders att det kan verka väldigt negativt med att tvingas individualisera, 

men samtidigt är det fantastiskt kul att alla elever inte är stöpta i samma form. Att man som 

lärare har klasser med många elever från olika bakgrund med olika ambition är mycket 
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givande och för att individualisera måste man inse att: ”Det finns en dörr in till varje elev, 

men det kan vara svårt att hitta den. Vissa kan verka helt apatiska och omöjliga att få kontakt 

med. Sluta aldrig att leta efter dörren, för det finns en ingång till varje elev och när man hittat 

den så släpper antagligen spärren till ämnet matematik också.” (Intervju Anders) 

 

4.2 Intervju med Beatrice 

Beatrice undervisar i matematik och kemi på gymnasiet för årskurserna ett till tre, det har hon 

totalt jobbat med i 16 års tid vilket har bidragit till en stor erfarenhet av att undervisa. ”För 

mig betyder individualisering att varje individ får börja på den nivå den befinner sig 

matematiskt sett. Den får alltså utbildning ifrån den kunskap den har för stunden.” (Intervju 

Beatrice) Ingen fortbildning har skaffats ämnad för att förbättra kunskaperna om hur man kan 

individualisera sin undervisning, utan det är hennes erfarenhet från undervisning och hennes 

lärarutbildning som står som grund för kunnandet av begreppet. 

För att lyckas individualisera sin undervisning används delvis indelning av grupper, alltså 

nivågrupperingar för att få mer homogena grupper. Det är ändå svårt att anpassa sig till varje 

elev på grund av att klasserna som ska undervisas alltid har ett stort antal elever. Det läggs 

tyvärr mer energi på att anpassa sig efter de svagare eleverna än de starkare, därför att de 

svagare eleverna ska få en chans att hänga med kunskapsmässigt enligt den planerade 

undervisningen. 

De starkare eleverna får ofta extrauppgifter av Beatrice, utöver det utformas det ibland 

gruppövningar där gruppindelningen anpassas till vilken nivå eleverna ligger på 

kunskapsmässigt. Exempelvis i en grupp om fem personer finns det i alla fall en till två 

starkare elever, där är syftet att dessa elever tar ett större ansvar för gruppuppgiften genom att 

hjälpa de resterande eleverna. I ett grupparbete som detta får då de starkare eleverna stimulans 

genom att agera som resurs åt de resterande eleverna. Sammanfattningsvis i brist på tid och 

resurser prioriteras tyvärr därför de kunskapsmässigt svagare eleverna i förhållande till de 

återstående eleverna. Detta leder till att de duktigare eleverna ofta får ta mycket eget ansvar 

för sina matematikstudier, speciellt om inget initiativ tas av eleven att fråga Beatrice om mer 

stimulans i form av extrauppgifter. Det innebär därför i praktiken mer fördelar för den svagare 

eleven av en undervisning som denna, för oftast betyder det mer egen tid för den 

kunskapsmässigt duktigare eleven där eleven räknar i läroboken eller med 
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undervisningsmaterialet på egen hand utan lärare. Det är helt klart en nackdel för den 

duktigare eleven att den inte får så mycket tid med läraren som den skulle behöva för att bli 

stimulerad, vilket individualisering av undervisning på detta sätt innebär.  

Beatrice säger att syftet med en individualiserad undervisning är att få kommunikationen 

mellan läraren och eleven att fungera. Där målet är att kunna föra en diskussion som medför 

att eleven kan och får möjlighet utveckla ett eget sätt att tänka över matematiska problem. En 

förutsättning för det synsättet är att möta eleven på dennes nivå och sätt att tänka.  

I läroplanen står det att alla undervisning ska individualiseras, och Beatrice anser att: ”Det är 

fel när man inte kan genomföra ett uppdrag som man är utsatt att göra, och vad som menas 

med det är att när man har stora klasser på 32 elever är det fullkomligt omöjligt att utföra.” 

(Intervju Beatrice) Om målet med undervisningen är att man ska lyckas bedriva en 

fullständigt individualiserad undervisning ska man egentligen inte ha några 

helklassgenomgångar. Detta medför att katederundervisning aldrig borde göras heller, men 

det är ofrånkomligt att undervisa på det sättet om man ska ha genomgångar. Alternativet 

skulle vara att handleda varje elev enskilt vid introduktion av ett nytt område i matematiken, 

men det skulle vara alldeles för tidskrävande och är av den anledningen inte hållbar i längden.  

Diagnostisering av elevers kunskaper sker regelbundet i form av tester efter varje stort 

kursmoment i undervisningsgrupperna som Beatrice har. Utöver det görs det obligatoriska 

nationella provet som anses som ett bra sätt att evaluera elevernas kunskaper. Vidare är det en 

omöjlighet att föra en fullständigt individualiserad undervisning med förutsättningarna som 

finns idag eftersom det inte finns tillräckligt med tid för att diagnostisera alla elevers 

kunskaper och därefter anpassa genomgångar efter den informationen. Det enda som skulle 

kunna medföra en förändring i den aspekten är färre elever i klasserna eller helt homogena 

grupper.  

När Beatrice började undervisa infördes det att på två klasser skulle man ha tre lärare i 

matematikundervisningen, då delades eleverna in efter kunskapsnivå där den minsta gruppen 

till antalet även var den svagaste kunskapsmässigt för att dessa skulle få mer enskild tid med 

läraren. Detta medförde att de svagare eleverna var omgivna av liknande elever 

kunskapsmässigt, av den anledningen vågade också majoriteten av eleverna öppet fråga 

läraren om hjälp vid genomgångar. Detta system var tyvärr ekonomiskt ohållbart och därför 

används det inte heller på skolan där Beatrice undervisar, men hon argumenterar för att detta 
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system skulle vara fördelaktigare än den vanliga klassindelningen som verkar på hennes 

arbetsplats idag. 

 

4.3 Intervju med Cecilia 

Cecilia undervisar gymnasieelever i ämnet matematik från årskurs ett till tre, det har hon gjort 

i totalt sju år. Det sistnämnda gör att hon är den som har kortast erfarenhet av undervisning i 

ämnet matematik utav alla intervjuade lärare i denna studie, samt har ingen fortbildning 

anskaffats av henne angående begreppet individualisering. 

Individualisering för Cecilia betyder att hon ”försöker möta varje elev på den nivån de ligger 

på kunskapsmässigt och efter deras behov. Vilket är extremt svårt i praktiken fast det låter fint 

i teorin.” (Intervju Cecilia) Ett exempel på en metod som regelbundet används av Cecilia är 

att då tillfälle ges, kan vissa elever läsa en matematikkurs i ett långsammare tempo än vad 

som är planerat i förväg. Det händer exempelvis då man i ett tidigt stadium kan förutspå att 

eleven inte skulle klara av det uppsatta studietempot. Utöver uppdelningen utav 

undervisningstempo mellan elever används ingen specifik metod för att individualisera 

undervisningen förutom handledning under lektionstid. I klassrumssituationen stöds och 

hjälps eleverna av Cecilia, något mycket mer finns det inte utrymme att göra i brist på tid. 

Under denna tid finns det även goda förutsättningar att få en bra bild av var varje elev 

befinner sig kunskapsmässigt, därefter kan den informationen användas för att anpassa 

genomgångar. 

För årskurs ett i matematik är Cecilia med i en lärargrupp som denna termin testar att dela in 

tre klasser i fyra olika undervisningsgrupper. Dessa elever delas in efter kunskapsnivå och 

inför varje nytt matematikområde görs ett kunskapstest i dessa klasser, efter det fås en bra 

uppfattning om till vilken grupp varje elev borde tillhöra. Med denna metod är grupperna inte 

statiska då det kommer till vilka elever som medverkar, utan nya grupper skapas inför varje 

matematikområde. Eftersom det är tre lärare som ska fördelas på fyra grupper är det någon 

grupp som har lektion utan lärare i klassrummet. Då varje grupp har fyra matematiklektioner i 

veckan är det gruppen som består av starkare elever som får den största tiden utan lärare, där 

två lektioner spenderas där det saknas. De två mellannivågrupperna kunskapsmässigt saknar 

också lärare en lektion i veckan vardera, den sista gruppen som består av de svagaste eleverna 

har alltid lärarledda lektioner eftersom bedömningen gjorts att behovet för mer hjälp finns i 



31 
 

denna grupp. Vidare anser Cecilia att de svagaste eleverna blir privilegierade eftersom mer 

resurser läggs på dessa, men samtidigt argumenteras det för att de starkare eleverna har en 

tendens att klara av att hantera det större ansvar de måste ta för studierna när egen tid tilldelas 

dem. En annan fördelaktig aspekt av indelningen är att repetition av baskunskaper är 

ingenting som det spenderas tid på i den gruppen, eftersom att behovet inte finns upplevs 

denna metod som positiv av denna grupp elever. Sammanfattningsvis sägs detta om metoden: 

”Det märks att det krävs ett merarbete av oss lärare, det är mer att ta in och rätta, och mer att 

jobba med. Så vi får se om vi orkar, eller om vi blir utbrända.” (Intervju Cecilia) Där det 

sistnämnda upplevs som en mycket negativ aspekt av denna metod. 

Under genomgångar inför helklass tänker Cecilia på att först försöka gå igenom grunderna för 

området i mål att tillgodose eleverna som har ett behov av detta, därefter har man givetvis 

möjlighet att genomföra svårare exempel för att också stimulera de starkare eleverna. Det 

betonas att ”genomgångarna är svåra att anpassa efter alla elever, speciellt eftersom det är så 

pass heterogena grupper man har att göra med då det kommer till helklasser.” (Intervju 

Cecilia) 

Cecilia säger att ”syftet med en individualiserad undervisning är att lyckas möta varje elev på 

den nivå den ligger på så den kan utvecklas därifrån, man vill inte bromsa någon elev heller i 

dess utveckling.” (Intervju Cecilia) Detta genererar tyvärr också mycket extra arbete för 

läraren, då målet är att ha en individualiserad undervisning innebär det också att man måste 

avvika från den tänkta planeringen ofta, exempelvis då det finns elever som inte hänger med i 

det undervisningstempot.  

Det är relativt negativt att det står att all undervisning måste individualiseras i läroplanen för 

det känns som ett strävansmål förklarar Cecilia. Om man betraktar skollagen gör den ingen 

skillnad på i vilken typ av skola man undervisar i eftersom det är samma skollag för 

gymnasial nivå som för grundskolan. Om man som gymnasielärare ska göra en individuell 

vägledning för alla ens elever krävs det mycket arbetstid, speciellt om man totalt har 150-200 

elever som gymnasielärare. Det kan upplevas som en omöjlighet och utopi att klara av det i 

jämförelse med om man undervisar på grundskolans tidigare år och bara har 30 elever. 

I Cecilias undervisning sker diagnostisering relativt regelbundet, till det syftet används 

hemläxor, inlämningsuppgifter, små oförberedda tester och vanliga diagnoser. Med alla dessa 

sätt som utgångspunkt kan en täckande bredd nås för kommande undervisning enligt Cecilia, 

men ofta är det i brist av tid som inte all information kan bearbetas från diagnostiseringar och 
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därför inte heller brukas på ett optimalt sätt. Just brist på tid är ofta en faktor som spelar in 

negativt på undervisningen och i vilken mån den blir individualiserad. Cecilia säger att om 

mer tid skulle finnas för planering av undervisning skulle det innebära en mer individualiserad 

undervisning, för idag är detta inte en verklighet för henne. Arbetslaget finns dock där som 

stöd då specifika elever kan diskuteras och hur man kan hjälpa dessa för att lyckas nå 

kurskraven, även vilken arbetsbelastning man har och vad som kan göras av andra lärare för 

att underlätta detta. 

 

4.4 Intervju med David 

Den sista läraren i denna studie undervisar i matematik och fysik för alla tre gymnasiets 

årskurser, han har jobbat i gymnasieskolan i totalt 28 år och har därför skaffat sig den största 

erfarenheten av undervisning av respondenterna. Ingen fortbildning har anskaffats av denna 

lärare i avseende att bli bättre på att individualisera sin undervisning, endast studiedagar 

påpekas som en källa för utbildning. David säger att den stora faktorn som gör att man 

utvecklas som lärare då det kommer till detta begrepp är i praktik av yrket. Man lär sig så 

mycket av undervisning och av egna misstag som görs i lärarrollen att ingen utbildning kan 

ersätta den kunskapen. De informella dialogerna med kolleger kan man även lära sig mycket 

av, men tyvärr är det mycket sällan man får tid till att diskutera individualisering under 

formella möten mellan lärare, därför får man överlåta diskussioner om detta begrepp till det 

informella samtalet. 

Individualisering innebär i Davids fall att ”man låter eleverna jobba med olika svårighetsgrad, 

men det är inte så att jag har flera olika genomgångar på olika nivåer.” (Intervju David) Ingen 

specifik metod används i avseende att individualisera undervisningen, utan det är mest att 

man försöker motivera elever som redan har uppnått kurskraven att fokusera på olika sätt att 

fördjupa sig inom ämnet istället för att ägna sig åt repetition. Det inträffar tyvärr inte alltid att 

eleverna gör detta per automatik, därför behövs det en påverkan av mig som lärare men 

dessvärre läggs merparten av min lektionstid utöver genomgångar på att den svagare eleven 

ska klara av kursens krav.  

Då genomgångar inför helklass görs är målet att försöka få så många elever att förstå som 

möjligt, alltså att majoriteten av alla elever hänger med kunskapsmässigt och kan följa 

resonemangen som förs under genomgången. Samtidigt är det ett dilemma i hur man använder 
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sig av lektionstiden, eftersom ju längre genomgång man har desto kortare tid får man i 

efterhand att hjälpa eleverna enskilt, ”så det är en balansgång hela tiden under lektioner.” 

(Intervju David) Man måste ha i åtanke att som lärare är det mitt tempo som styr 

genomgångarna och att eleven kan ha svårt att hänga med det, därför är det mycket viktigt att 

ge eleven tid till att gå igenom det stoff som genomgången bestod av, eftersom eleven kan 

göra det i sitt eget tempo men framförallt ett tempo som passar denne individuellt.  

Syftet med att ha en individualiserad undervisning är att kunna undervisa effektivare enligt 

David, alltså att man ska få ut mer resultat utav satsade resurser, för samtidigt som en duktig 

elev kan lägga ner mycket tid på lättare matematiska problem kan en svagare elev spendera 

mycket tid på svåra problem och det är mycket ineffektivt för den elevens lektionstid. Man 

måste kunna effektivisera elevers arbete i största möjliga mån, alltså att få den att förstå vad 

som den behöver jobba med och träna på i klassrummet, för det är ofta inte speciellt lärorikt 

för en elev som saknar vissa matematiska grunder att ägna sin tid åt att försöka lösa någon av 

undervisningsmaterialets svåraste problem. 

Att det står att all undervisning ska individualiseras i läroplanen anser David att det är mest 

fina ord bara. ”Utan man får tolka den informationen lite som man vill, personligen om man 

tolkar det så att alla ska få jobba på sin nivå och komma igång med arbete så känns begreppet 

rimligt, men samtidigt är det inte omöjligt att tolka det som att man ska ha lika många 

genomgångar som man har elever och det är helt klart en omöjlighet både tidsmässigt och 

energimässigt.” (Intervju David) 

Diagnostisering är inget som sker regelbundet utifrån aspekten att David anser att det är 

relativt tätt med vanliga delprov under en vanlig matematikkurs och att dessa verkar delvis i 

det syftet. Man försöker att få större matematikprov att inträffa samtidigt som andra klassers 

likartade eller samma prov. Till det används arbetslaget men i arbetslaget berörs tyvärr inga 

specifika problem som individualisering, utan det är vanligtvis om olika dilemman om elevers 

allmänna problem man diskuterar och därför brukar det resoneras om matematikundervisning 

vid informella möten vid sidan av arbetslaget. 

David bedömer att starka elever är en eftersatt grupp i den svenska skolan, eftersom det sker 

väldigt ofta att lärare måste sänka nivån på undervisningen och genomgångar för att anpassa 

sig till svagare elever. Bortsett från det har man inte alltid tid till att stimulera den starkare 

eleven kunskapsmässigt under dennes egen lektionstid heller, för man har många andra elever 
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som också behöver handledning, vidare leder detta till att den starkare eleven inte blir eller 

känner sig prioriterad av läraren.  
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5. Diskussion 

I kapitlet metodkritik kommer begränsningar till följden av att den kvalitativa intervjun valdes 

som metod att kritiskt granskas. Det stoff som intervjuerna genererade kommer att bearbetas, 

analyseras och presenteras med avseende på frågeställningarna och syftet. Det kommer 

därefter att ställas i relation till den litteratur som tidigare sammanfattades under avsnittet 

teoretisk bakgrund. Resultatanalysen kommer att vara uppdelad efter frågeställningarna, även 

mina subjektiva intryck angående lärarnas undervisningsmönster med hänsyn till 

individualisering kommer att presenteras under det kapitlet. 

 

5.1 Metodkritik 

I Samhällsvetenskapliga metoder presenteras de fyra vanligaste kritikerna angående 

kvalitativa undersökningar. Dessa kan ses som nackdelar med den valda metoden, men 

samtidigt har alla metoder fördelar och nackdelar som man inte kan kringgå som forskare. 

Personligen har jag accepterat bristerna med min valda metod och ansträngt mig för att 

minimera den påverkan dessa haft på min studie. Här är de fyra kritikerna: 

 ”Kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv.” (Bryman 2011:368) Med detta menas 

att kvalitativa resultat ofta bygger på osystematiska uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt. Det betonas också att forskaren ofta etablerar en relation 

med undersökningspersonen under forskningsprocessen som kan påverka studien. 

 ”Svårigheter att replikera en undersökning.” (368) På grund av att en kvalitativ 

undersökning är beroende av forskarens kunskap och intryck vid datainsamling och 

bearbetning är det mycket svårt att replikera en specifik undersökning. Hur 

respondenten svarar kan ofta bero på forskarens beteende, ålder och kön också, vilket 

gör att olika forskare innebär olika svar. 

 ”Problem med generalisering.” (369) Då kvalitativa studier görs genom ostrukturerade 

intervjuer på ett litet antal individer menar kritikerna att det är omöjligt att generalisera 

resultaten. Man kan alltså inte enligt denna kritik göra en kvalitativ undersökning som 

är representativ för en population eller större grupp människor. 

 ”Bristande transparens.” (370) Ibland kan det vara svårt att i en kvalitativ 

undersökning urskilja vad forskaren gjort eller hur man kommit fram till vissa 
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slutsatser. Det kan även finnas en svårighet att få kännedom om hur 

undersökningspersonerna har valts. 

Det går sällan att göra något för att påverka vissa av dessa kritiseringar av den kvalitativa 

studien, exempelvis är de första två punkterna något jag har accepterat eftersom jag inte kan 

påverka mitt deltagande i studien på grund av den metod som är vald. Både vid punkt tre och 

fyra har jag försökt att motverka hur mycket de spelar in på min studie, det har gjorts genom 

att omfattande beskriva och motivera för det tillvägagångssätt och det förhållningssätt som 

valts. 

 

5.2 Resultatanalys 

Hur uppfattar de intervjuade gymnasielärarna begreppet individualisering? 

Under avsnittet begreppsdefinition förklarades det att individualisering kommer i detta 

examensarbete att vara synonymt med hur lärare anpassar sin undervisning till elevens 

förutsättningar att tillägna sig det som lärs ut. De intervjuade lärarna tillfrågades om detta 

begrepp, vilket också är en av frågeställningarna som presenterades i början av detta avsnitt. 

Här är de fyra respondenternas svar på den frågan: 

 Det innebär att möta eleven på elevens nivå, och att var och en ska ha rätt till 

utbildning utifrån sina egna förutsättningar, förkunskaper och förmåga att lära sig. 

 För mig betyder individualisering att varje individ får börja på den nivå den befinner 

sig matematiskt sett. Den får alltså utbildning ifrån den kunskap den har för stunden. 

 Det betyder att jag försöker möta varje elev på den nivån de ligger på kunskapsmässigt 

och efter deras behov. 

 Jag låter eleverna jobba med olika svårighetsgrad, men det är inte så att jag har flera 

olika genomgångar på olika nivåer. 

Det mönster som framträder utifrån dessa svar från intervjupersonerna är att en medvetenhet 

om begreppets betydelse finns hos alla fyra. Detta medför att man kan anse att en god 

utgångspunkt för att dessa lärare kan lyckas individualisera sin undervisning finns. Det är 

dock inte fallet, för samtidigt som kunskapen om begreppet finns hos samtliga 

intervjupersoner uttrycks ett stort tvivel till att en individualiserad undervisning går att 

genomföra. Den basis som finns för den reflektionen grundar sig på hur intervjupersonerna 
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yttrade sig angående läroplanens riktlinje att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov.” (Skolverket 2006:4) Här är en sammanfattning av svaren som 

intervjuerna resulterade i på frågan: I läroplanen står det att all undervisning ska 

individualiseras, vad anser du om det? 

 Jag anser att formuleringen i läroplanen om att all undervisning ska individualiseras är 

en vacker tanke, men det fungerar inte i verkligheten. 

 Det är fel när man inte kan genomföra ett uppdrag som man är utsatt att göra, och vad 

som menas med det är att när man har stora klasser på 32 elever är det fullkomligt 

omöjligt att utföra. 

 Det är relativt negativt att det står att all undervisning måste individualiseras på grund 

av att det känns som ett ”strävansmål”. 

 Det är mest fina ord bara, man får tolka den informationen lite som man vill. 

Personligen om man tolkar det så att alla ska få jobba på sin nivå och komma igång 

med arbete så känns begreppet rimligt, men samtidigt är det inte omöjligt att tolka det 

som att man ska ha lika många genomgångar som man har elever, och det är helt klart 

en omöjlighet både tidsmässigt och energimässigt. 

Det som går att utröna av dessa fyra svar är att ingen av lärarna upplever det som en rimlighet 

att lyckas nå kraven som ställs av läroplanen angående individualisering av undervisning. 

Detta faktum betonas också av Madeleine Löwing som understryker i 

Matematikundervisningens dilemman att ”läroplanens krav på individualisering får tolkas som 

ett ’strävansmål’ för läraren.” (Löwing 2006:112) Med dessa två frågor om begreppet 

individualisering och hur kravet om en individualiserad undervisning är formulerat i 

läroplanen som grund går det att formulera en slutsats. De intervjuade lärarna besitter 

kunskapen om begreppet, därför också medvetenheten att det är en omöjlighet att föra en 

fullständigt individualiserad undervisning i den undervisningsmiljö som är gällande för dessa 

lärare, alltså med bristande tid och med avsevärt större klasser än vad respondenterna föredrar 

att ha. Sambandet kan följaktligen dras att ju mer kunskap om begreppet individualisering 

man anskaffar, desto tydligare blir det att läroplanens krav om att föra en fullständigt 

individualiserad undervisning är närmare en ouppnåelig önskan än ett rimligt krav. Då denna 

slutsats är uppnådd och presenterad skulle det vara möjligt att undvika att läroplanens 

formulering om individualisering upplevs som en omöjlighet. Detta kan lösas genom att 

presentera att det snarare är en strävan att undervisningen ska individualiseras istället för ett 

krav. 
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Hur undervisar de intervjuade lärarna i ämnet matematik utifrån styrdokumentens mål 

om att föra en individualiserad undervisning? 

Ingen av de intervjuade lärarna har anskaffat sig någon specifik utbildning ämnad för att 

förbättra sina kunskaper om begreppet individualisering och hur det utförs i skolan. Den 

faktorn kan potentiellt sett påverka hur de undervisar i ämnet matematik och vilka metoder 

som används för att individualisera deras undervisning, men i detta fall kan det ha en negativ 

inverkan på denna studie, speciellt då det inte är någon av respondenterna som erhållit någon 

fortbildning om begreppet individualisering. Samtidigt som intervjupersonerna saknar vidare 

utbildning förklaras det i Baskunskaper i matematik att ”långt ifrån alla lärare genom sin 

utbildning har fått tillräckliga kunskaper för att kunna planera och genomföra en fungerande 

individualisering.” (Löwing 2002:125) Med det vill jag understryka att då respondenterna inte 

fått någon fortbildning om begreppet individualisering medför det att de ändå är 

representativa för det urval som tidigare presenterats under avsnittet tillvägagångssätt, vidare 

resulterar det att deras brist på fortbildning är ur den aspekten positiv för denna studie. 

Det finns ett tydligt mönster bland respondenterna av hur undervisning förs i ämnet 

matematik. Under ett vanligt undervisningstillfälle har de som utgångspunkt att starta med en 

genomgång av det stoff som de avser att eleverna ska arbeta med under den lektionen. Den 

typ av individualisering som appliceras under den tiden kallas för nivåindividualisering och 

innehållsindividualisering, vidare syftar det på att innehållet anpassas efter elevens 

kunskapsnivå och förutsättningar att ta tillvara på det som undervisas. Det understryks av 

samtliga respondenter att genomgångarna ofta börjar på en kunskapsmässigt låg nivå för att så 

många elever som möjligt ska få möjlighet att förstå genomgången, därefter brukar det 

kunskapsmässigt bli successivt svårare. Den tydliga svagheten utifrån aspekten 

individualisering som detta arbetssätt har är att det är mycket svårt att undervisningen blir 

fullständigt individualiserad, eftersom vanligtvis är den klass som undervisas heterogen 

kunskapsmässigt, således innebär det att vissa elever under genomgångar inte kommer blir 

stimulerade. Detta faktum framhålls även av Cecilia som uttrycker att: ”Genomgångarna är 

svåra att anpassa efter alla elever, speciellt eftersom det är så pass heterogena grupper man 

har att göra med då det kommer till helklasser.” (Intervju Cecilia) Beatrice uttrycker också att 

man som lärare inte borde ha några genomgångar om målet är att föra en fullkomligt 
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individualiserad undervisning, men vidhåller att det samtidigt inte finns något bättre alternativ 

vid introduktion av nytt stoff i matematiken med anledning av tidsbrist.  

Efter att genomgången har varit klargörs det av intervjupersonerna att deras lektioner 

vanligtvis övergår till att eleverna ska arbeta på egen hand och med läraren som tillgång om 

hjälp skulle behövas vid matematiska problem. Detta kallas av Monika Vinterek för 

hastighetsindividualisering och hon förklarar att detta ”tycks vara det vanligaste sättet att 

försöka anpassa undervisningen till den enskilde eleven.” (Vinterek 2006:74) Enligt 

intervjuerna bekräftas det faktumet även av att respondenterna använder sig av denna typ av 

undervisning i princip varje lektion. Att eleverna under sin egen tid får jobba på den 

individuella nivå de befinner sig på ger förutom det även läraren en chans att diagnostisera 

sina elever. Cecilia vidhåller att under denna tid finns det goda förutsättningar att få en bra 

bild av var varje elev befinner sig kunskapsmässigt och därefter använda sig av den 

informationen för att anpassa genomgångar, vidare är detta även något de andra 

respondenterna uttrycker. Att eleverna får mycket egen tid låter därför som ett fördelaktigt 

sätt att jobba på, men Skolverket understryker att ”individualisering ska inte likställas med 

individuellt arbete. Individualiserad undervisning innebär att undervisningen organiseras och 

genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum. Detta är något som 

kännetecknar framgångsrika skolor. En undervisning som bygger på individuellt arbete där 

eleverna i alltför hög utsträckning själva förväntas göra upptäckter genom att på egen hand 

söka information och dra slutsatser har däremot visat sig vara ineffektiv. Utvärderingar visar 

att en hög andel individuellt arbete snarare får till följd att eleverna blir mindre engagerade i 

skolarbetet och att de uppnår sämre studieresultat.” (Skolverket 2011:14)  

Undersökningen Skolverket genomfört förklarar att elevens egen tid inte innebär en 

individualiserad undervisning när de jobbar på egen hand, utan den innebär snarare att eleven 

eller eleverna som får handledning av läraren får en individualiserad undervisning. David 

argumenterar dock för att eleverna är i behov av egen lektionstid, eftersom att de måste få 

chansen att bearbeta genomgången om de inte förstått den till fullo. Om man som lärare har 

arbetssättet att föra genomgångar inför helklass behövs alltså elevers egen tid då det ofta 

inträffar att de inte lyckats förstå, men det innebär samtidigt att genomgången inte var 

individualiserad. Från ett annat perspektiv får dock läraren möjlighet att diagnostisera sina 

elever under denna del av lektionen, vilket gör att genomgångar kan nivåindividualiseras till 

en högre grad än vad som antagligen annars hade kunnat utföras. Detta gör att elevers egen tid 

har både klara fördelar och nackdelar, men att man samtidigt inte klarar sig utan elevers egen 
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tid om man har arbetsrutinen att föra helklassgenomgångar. Denna typ av undervisning är 

mycket vanlig bland andra lärare än respondenterna, för i Individualisering i ett 

skolsammanhang anges det att ”enligt data som härrör från år 2000 bedrivs dock fortfarande 

nästan hälften av all undervisning i matematik utifrån gemensamma genomgångar varefter 

eleverna sedan arbetar enskilt med i stort sett samma uppgifter.” (Vinterek 2006:68) 

Bortsett från undervisning av helklass har det kommit fram ett annat sätt att arbeta på av 

Cecilia som resulterar i att grupperna som undervisas blir mer kunskapsmässigt homogena, 

vilket är nivågruppering av elever. Den metoden gör att fler elever kan stimuleras av 

genomgångar eftersom det blir förhållandevis lättare att anpassa, men tyvärr i brist på resurser 

blir vissa lektioner inte lärarledda och då främst lektionerna som de kunskapsmässigt starkare 

eleverna har. Cecilia påpekar att detta sätt medför att vissa elever bli privilegierade med mer 

resurser, vilket också bekräftar att de starkare eleverna blir något av en eftersatt grupp som 

David har betonat. Det gör att det blir tvivelaktigt om detta arbetssätt gagnar elevernas 

utveckling, för samtidigt ”tycks det inte spela någon roll för elevernas kunskapsutveckling om 

grupperna sätts samman homogent utifrån behov, intressen eller förmåga att arbeta 

självständigt.” (Vinterek 2006:83) Speciellt om det också missgynnar de lektioner som det 

saknas lärare i klassrummet, av den orsaken att dessa lektioner endast kommer bestå av eget 

arbete i läroboken eller annat undervisningsmaterial för eleverna. Precis som det tidigare 

förklarats finns det en risk att hastighetsindividualisering tillsammans med undervisning 

baserad på endast läroboken leder till ”sämre prestationer.” (Jacobsson 2005) Följden av detta 

upplägg gör att eleverna kommer sakna matematiska diskussioner mellan andra elever och 

helklassundervisning, eftersom dessa endast kommer ägna sig åt enskilt arbete. Vidare 

förklaras det i Individuellt arbete skapar medelmåttiga elever att utvecklingen som gått från 

1990-talet till idag med en mer hastighetsindividualiserad undervisning som ofta bara utgått 

från en bestämd lärobok ska vara en del av förklaringen till att svenska elevers 

matematikkunskaper har blivit sämre i genomsnitt idag. Utifrån aspekten individualiserad 

undervisning finns det därför även fördelar och nackdelar med att gruppera in eleverna efter 

kunskapsnivå i avseende att få kunskapsmässigt mer homogena grupper.  

Undervisningsmodellen som vanligtvis används av respondenterna är genomgång och därefter 

får eleverna egen tid att arbeta fritt med vad de anser att det finns behov för. Slutsatsen man 

kan dra är att detta sätt att arbeta på har valts med kunskapen att undervisningen inte blir fullt 

individualiserad som läroplanens krav är att undervisningen ska vara, men att detta är det 

effektivaste sättet utifrån intervjupersonernas perspektiv att arbeta på i strävan att fullständigt 
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individualisera sin undervisning. Samtidigt leder detta till att man kan anta att kunskapen om 

andra bättre metoder utifrån perspektivet att ha en individualiserad undervisning inte finns hos 

respondenterna, eller att det allmänt inte finns några sådana pedagogiska metoder 

överhuvudtaget. 

 

5.3 Sammanfattning av slutsatser 

Intervjuerna av gymnasielärarna har visat att deltagarna i studien har en god förståelse för 

begreppet individualisering, samt vilka krav på läraren individualisering av ens undervisning 

ställer. Denna förståelse har även medfört att respondenterna upplever det som en omöjlighet 

att lyckas med att fullständigt individualisera sin undervisning, utan den tolkning av 

läroplanen som gjorts är att detta bara är en strävan och inte ett krav. 

Det har framkommit ett mönster angående på vilket sätt de intervjuade lärarna undervisar, vad 

som är gemensamt är att de påbörjar de flesta lektioner med en genomgång av det stoff som 

de avser att eleverna ska arbeta med under lektionen. Efter det avslutas lektionen med att 

eleverna får arbeta med undervisningsmaterialet på egen hand med läraren som hjälp om det 

skulle behövas. Genomgångarna är mycket svåra att individualisera fullt ut och följaktligen 

blir vissa elever inte stimulerade av dessa. Precis som tidigare nämnts ska inte 

individualisering likställas med individuellt arbete eller egen tid, speciellt då egen tid är något 

som intervjupersonerna ofta ger sina elever.  

Respondenterna betonar att en medvetenhet finns om att de inte lyckas med läroplanens krav 

att fullständigt individualisera sin undervisning med detta arbetssätt, fast att de samtidigt inte 

har kunskapen om någon metod som skulle kunna individualisera deras undervisning mer än 

denna. Om det beror på att lärarna i denna studie saknar fortbildning ämnad att bli bättre på 

att individualisera sin undervisning, eller om det beror på att sådana metoder inte existerar kan 

denna studie inte påvisa. 
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5.4 Vidare forskning 

Första förslaget till vidare forskning är hur vanligt det är bland andra gymnasielärare med 

undervisningsmodellen som används av mina respondenter, vilket är genomgång och sedan ge 

eleverna egen tid att arbeta fritt. Det skulle kunna gå att utföra en sådan studie kvantitativt, 

som exempelvis enkät för att få möjlighet till att få många respondenter i studien. Ett annat 

förslag skulle kunna vara att undersöka hur många lärare som anser att läroplanens krav på att 

ha en fullständigt individualiserad undervisning är ett rimligt krav eftersom 

intervjupersonerna i min studie anser att det är ett krav som är otänkbart att uppnå. 

Man skulle kunna undersöka en annan aspekt av individualisering som hur elever ser på 

begreppet och då speciellt hur de kunskapsmässigt starkare eleverna anser att dess lärare 

undervisar individualiserat. Det skulle vara viktigt att undersöka om dessa elever upplever att 

de får en lägre prioritet av läraren i jämförelse med de svagare eleverna, särskilt med tanke på 

den gällande skollagen som säger att ”elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 

(Riksdagen 2010:12) 
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Bilaga 1 

Intervjumall 

Vilka elever undervisar du, som årskurs och ämnen? 

Vilken erfarenhet har du som lärare? Har du undervisat en lång tid? 

 

Vad betyder begreppet individualisering för dig? 

Har du fått någon utbildning i hur man kan individualisera sin undervisning som lärare? 

Använder du någon metod för att individualisera? 

Hur individualiserar du din undervisning med avseende på starka och svaga elever? 

Vid introduktion av ett nytt avsnitt, föredrar du att lägga genomgången på en specifik nivå för 

att tillfredställa vissa elever? 

Används något speciellt material för att individualisera? 

Vad är syftet med att ha en individualiserad undervisning? 

Anser du att det finns några nackdelar eller fördelar med att individualisera din undervisning? 

I läroplanen står det att all undervisning ska individualiseras, vad anser du om det? 

Har det funnits någon utveckling angående individualisering, är det mer eller mindre aktuellt 

idag än tidigare? 

Diagnostiserar du dina elevers matematikkunskaper regelbundet? 

Om du inte lyckas individualisera din undervisning, vad skulle du behöva för att göra det? 

Tas dilemman upp om individualisering i arbetslaget? 

Övriga relevanta kommentarer om individualisering eller tips på området? 

 

Tack för din medverkan i denna studie! 


