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ABSTRAKT 

Syftet med denna uppsats är att belysa individualiseringen i ämnet matematik ur ett 

interkulturellt perspektiv. Frågeställningen som vi utgått ifrån är: Hur arbetar fyra låg- 

och mellanstadielärare för att individualisera sin undervisning i det mångkulturella 

klassrummet?  

Det interkulturella perspektivet innebär en förbindning mellan kulturer, ett brobygge och 

individualiseringen är en anpassning av undervisningen för den enskilda eleven. Vi har 

genomfört en kvalitativ studie genom att intervjua fyra lärare. Vårt resultat har vi delat 

upp i fyra teman. Dessa teman är Planering och bedömning, Språket, Läromedel samt 

Arbetsformer och fysisk arbetsmiljö. Resultatet visade att de fyra lärarna regelbundet 

arbetade med individualisering. Dock användes inte det interkulturella perspektivet lika 

medvetet. Under våra intervjuer kom individualiseringen framförallt fram under temana 

läromedel och språket. Det var också i språket som de största kulturella skillnaderna 

uppfattades.  

Nyckelord: Individualisering, interkulturell, matematik, mångkulturell, undervisning, 

lärare, grundskolans tidigare år. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
Först vill vi tacka de låg- och mellanstadielärare som tagit sig tiden att bli intervjuade. 

Erat deltagande har legat till grund för denna studie. 

 
Vi vill rikta ett hjärtligt tack till  Catherine Svernfors och Angelica Svanhall. De har tagit 

del av denna studie under arbetets gång och gett konkreta råd och intressanta reflektioner 

runt innehåll och språkliga delar. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra underbara familjer som visat på ett stort 

tålamod under arbetet med denna studie. 
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1 INTRODUKTION 

I dagens skola ser vi en mångfald av kulturer samt fokus på den individuella 

inlärningen. Vi har båda matematik som inriktning och vid flertalet tillfällen haft 

förmånen att arbeta i mångkulturella klasser vilket delvis lett till vårt val av ämne för 

denna studie. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kontinuerligt stött på 

problemet med individualisering inom matematikundervisningen och tycker att detta 

är en problematik som bör uppmärksammas. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan vi läsa att:  

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

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

(Utbildningsdepartementet 2010 s.8). 

Detta är högaktuellt då läraren enligt Lgr11 ska ”ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Utbildningsdepartementet 2010 

s.14). Här nedan kommer ett citat hämtat ur artikeln Teaching mathematics from a 

multicultural perspective av Lynda R. Wiest (2001) som vi anser speglar denna 

problematik. 

All right, class, let's see who knows what two plus two is. Yes, Doris? 

I have a question. Two plus two what? 

Two plus two anything. 

I don't understand. 

OK Doris, I'll explain it to you. You have two apples and you 

get two more. How many do you have? 

Where would I get two more? 

From a tree. 

Why would I pick two apples if I already have two? 

Never mind, you have two apples and someone gives you 

two more. 

Why would someone give me two more, if she could give 

them to someone who's hungry? 

Doris, it's just an example. 

An example of what? 

Let's try again—you have two apples and you find two more. 

Now how many do you have? 

Who lost them? 

YOU HAVE TWO PLUS TWO APPLES!!! HOW MANY DO YOU 

HAVE ALL TOGETHER? 

Well, if I ate one, and gave away the other three, I'd have 

none left, but I could always get some more if I got hungry 

from that tree you were talking about before. 

Doris, this is your last chance—you have two. uh, buffalo, and 

you get two more. Now how many do you have? 

It depends. How many are cows and how many are bulls, 

and is [sic] any of the cows pregnant? 

It's hopeless! You Indians have absolutely no grasp of abstractions! 

Huh? 

(Slapin & Seale 1992; i Wiest 2001 s.17) 

Således vill vi undersöka hur man i verksamheten arbetar med individualisering 

inom matematik ur ett interkulturellt perspektiv.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna uppsats är att belysa individualiseringen i ämnet matematik ur ett 

interkulturellt perspektiv. Detta vill vi lyfta fram genom följande frågeställning:  

 Hur arbetar fyra låg- och mellanstadielärare för att individualisera sin 

undervisning i det mångkulturella klassrummet?  
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3 TEORETISK BAKGRUND 

Då syftet med denna uppsats är att belysa individualiseringen i matematik ur ett 

interkulturellt perspektiv kommer vi nedan beskriva perspektivet samt hur 

individualisering definieras. Tidigare forskning finns även integrerat i detta kapitel.  

3.1 Interkulturellt perspektiv 

FN:s konvention 1965 innehåller åtagande för konventionsstaterna angående 

avskaffandet av rasdiskriminering. Vid tiden då konventionen blev giltig skulle 

omedelbara och effektiva åtgärder ske, detta för att bekämpa fördomar som kunde 

leda till rasdiskriminering. En ökad invandring till Europa och en strävan för att 

avskaffa rasdiskriminering gjorde att begreppet interkulturell undervisning uppstod 

(Lahdenperä 2004 s.15).  

3.1.1 Definition av begreppen 

Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (2006) beskriver interkulturellt perspektiv genom 

Europarådets definition om skillnaden mellan begreppen mångkulturell och 

interkulturell. Lorentz och Bergstedt (2006) skriver att mångkulturell som begrepp är 

ett tillstånd, en position eller en situation. De tar upp den mångkulturella skolan som 

innehar elever och anställda vilka representerar olika kulturer, nationalitet eller 

etnicitet (Lorentz & Bergstedt 2006). Mångkulturell betyder enligt 

Nationalencyklopedin, ”som innefattar många olika kulturer och kulturyttringar.” 

(Nationalencyklopedin 2012a).  

Vidare beskriver ovan nämnda författare att begreppet interkulturell kan ses som en 

handling och rörelser mellan olika personer, ett sätt att förhålla sig till varandra 

(Lorentz & Bergstedt 2006). Begreppet interkulturell kan delas upp i två delar, inter- 

och kulturell. Enligt nationalencyklopedin är inter- ett prefix med betydelsen 

”mellanliggande, som existerar emellan, förbindande, gemensam för” 

(Nationalencyklopedin 2012b). Kultur i sin tur kan ha flera olika syftningar, såsom, 

konstkultur eller den kultur som syftar på våra olika sociala och ekonomiska 

strukturer (Lorentz & Bergstedt 2006). Det är den sistnämnda syftningen som är av 

intresse i denna studie. Nationalencyklopedins definition på denna syftning av kultur 

är en ”form i vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och 

organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå” 

(Nationalencyklopedin 2012c). 

Professor Pirjo Lahdenperä (2004) menar att kultur kan ses som ett isberg med både 

synliga och osynliga delar. Läraren bör bygga upp kunskapen om kulturens olika 

delar. Detta, för att medvetandegöra inverkan som kulturens olika faktorer har på 

individens lärande (Lahdenperä 2004). 
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Figur 1. Isberg. (Lahdenperä 2004 s.14, Bilden återges med 

tillstånd av Studentlitteratur 2013-01-03) 

Genom att se interkulturell som två ord och sedan föra samman dessa definitioner 

och jämföra det med vad Lorentz och Bergstedt (2006) skriver får vi fram att 

interkulturell står för en förbindning mellan kulturer, ett sätt att handla och förhålla 

sig mellan kulturerna. Detta bekräftas också av Lahdenperä (2004 s.24) som skriver 

att:  

Det interkulturella betyder processer där människor med olika språk och kulturer 

kommunicerar med och påverkar varandra (Lahdenperä 2004 s.21).  

Vidare skriver hon att:  

inter- betyder växelverkan eller mellanmänsklig interaktion och kultur i 

betydelsen att något är kulturellt, dvs. meningssystem vilka ger ordning och 

inriktning i människans liv (Lahdenperä 2004 s.21).  

Författaren menar att skillnaden ligger i vilken utgångspunkt man har av den sociala 

verkligheten. Läroprocessen inom det interkulturella kan delas in i tre delar. Den 

första är en undervisning där eleverna är aktiva och där deras kulturella ryggsäck är 

en viktig del av lärandeprocessen. Detta sätt innebär en förmåga samt en vilja till att 

behandla den andra parten ömsesidigt utifrån förståelse av det interkulturella. Den 

andra läroprocessen kan ses som att man konfronteras med olika kulturer och följden 

blir insikten om sitt eget sätt att tänka och vara. Etnocentrismen utgör den sista 

delens utgångspunkt. Här bearbetar man sina känslor utifrån sin egen kulturs synsätt 

när man värderar och tolkar andra kulturer och grupper. Bearbetningen av sin egen 

etnocentrism, där känslor är inblandade, kan ta tid (Lahdenperä 2004).  

Lahdenperä (2004) menar, för att kunna skapa en förståelse för relationerna mellan 

olika kulturer, måste det skapas en insikt i hur de kulturella föreställningarna 

påverkar elever, föräldrar och lärare. Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) förutsätter 

det interkulturella att det är minst två individer som interagerar och Maria Borgström 

(Lahdenperä 2004) skriver att, ”interkulturell pedagogik förlägger fokus på 

förhållningssättet där de kulturella aspekterna står i fokus” (Lahdenperä 2004 s.35). 

Artefakter:  
produkter, musik, mat, byggnader 

 
Traditioner 

 
Tänkande, språket:  

historier, humor, berättelser, jargong 
 

Normer, värderingar:  
värdesystem, trosföreställningar 

 
Kommunikation: relationer 

 
Känslouttryck:  

sinnesstämningar, känsloyttringar 
 

Personlighetsaspekter:  
självkänsla, personlig hållning 
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Borgström (Lahdenperä 2004) tar upp flera fall, om hur en interkulturell 

kommunikation kan gå åt fel håll på grund av bristande insikt i varandras kulturer. 

Exempelvis kan dessa orsaker vara kulturella, såsom, uppfattningen om tid, 

stereotyper av olika slag och sätt att ställa upp ett matematiktal (Lahdenperä 2004). 

Lahdenperä (2004) hänvisar till Cummins när hon skriver  

för att inte missgynna elever med annan etnisk bakgrund måste läraren ta hänsyn 

till elevernas språk, kultur och erfarenheter (Lahdenperä 2004 s.65).  

Förskolor och skolor i Sverige har lagt fokus på tvåspråkigheten och organisationen 

av undervisningen. Forskningen visar också på vilken inställning samhället har till 

invandrare och övriga minoriteter. I skolan är det i huvudsak modersmålslärare och 

lärare i svenska som andraspråk
1
 som vidareutbildar sig och skaffar sig en kompetens 

inom det mångkulturella området. Detta faller sig i viss mån naturligt då det är dessa 

lärare som träffar elever från olika kulturella bakgrunder enligt Lahdenperä (2004).  

Leo Vygotskij (1896-1934) och John Dewey (1859-1952) ansåg att lärandet sker 

genom samspel med individen och dennes omgivning. De menar att alla föds in i en 

kultur där det finns olika verktyg som individen genom social interaktion tar till sig 

(Lindkvist, 2003).   

3.1.2 Fokus på matematiken 

Löwing och Kilborn lägger fokus på matematiken och kulturmöten i boken 

Kulturmöten i matematikundervisningen (2010). De betonar att många 

invandrarelever tidigare har studerat en mer avancerad matematik än eleverna i 

samma årskull i Sverige. Löwing och Kilborn (2010) menar att dessa elever ofta får 

läroböcker avsedda för elever flera årskurser under den de går i. Vidare menar de att 

detta beror på att man blandar ihop matematikkunskaperna med kunskaperna i 

svenska språket. Genom att arbeta på detta sätt bromsar man elevernas utveckling 

inom matematiken. Invandrare som kommer till Sverige får sina kunskaper 

ifrågasatta och värderade lågt (Löwing & Kilborn 2010). Att umgås med människor 

från andra kulturer kan ibland innebära ett dilemma då de kulturella skillnaderna kan 

vara stora. Som lärare till nyanlända elever gäller det att ha respekt för svårigheterna 

eleverna genomgår när de försöker anpassa sig till den nya kulturen. Ofta kan det ta 

en hel generation att gå från en kultur till en annan (Löwing & Kilborn 2010).  

3.1.3 Det kulturella klassrummet 

Kulturella normer och värderingar påverkar också matematiken. Hur människor 

uppfattar världen kan ha stor betydelse när man håller på med exempelvis sortering 

och klassificering. Liknande problem inom problemlösning pekar Wiest (2001) 

också på då intresset för att lösa dessa kan variera kraftigt. Eftersom matematik och 

kultur är så invävda i varandra borde ett interkulturellt perspektiv i utopin genomsyra 

matematiken för att kunna skapa lösningar och inte bara mixas in som ett 

vetenskapligt experiment (Wiest 2001). 

                                                 

 

 

 
1
 Förkortas SvA 
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Materialet som lärarna arbetar med i klassrummet skall enligt Wiest (2001) reflektera 

den rika mångfalden som befolkar vår jord. Det matematiska materialet bör visa på 

en stor vidd av människor och livsstilar. De ska vara kulturellt korrekta och inte 

stötande. Vidare menar Wiest (2001) att matematiskt material skall presentera både 

historiska och nutida matematiker, kända och okända samt gärna lokala matematiker 

som kan fungera som förebilder. Wiest (2001) nämner exempelvis matematikern Al-

Khwarizimi som konstruerade algebran i början 800-talet. 

Wiest (2001) menar att tiden är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Elever med annat 

modersmål behöver få tid att tänka igenom en fråga eller en problemställning på 

grund av språkliga och/eller kulturella hinder. Detta gäller även tillräckligt med tid 

för att kunna genomföra olika projekt och kunna lära sig olika färdigheter. Wiest 

(2001) tar upp att Hatfield (1997) när hon skriver att tekniska hjälpmedel är viktiga 

för minoritetselever om det används kontinuerligt och korrekt.  

Vidare påpekar Wiest (2001) att lärare inom alla ämnen behöver vara medvetna om 

olika sätt att lära. För minoritetselever är det enligt Wiest (2001) viktigt med 

inlärning som sker med hjälp av både synintryck och fysisk kontakt, då det är en 

grund för icke västerländskt matematiskt tänkande. Detta hjälper till att minska 

språkliga och andra kulturella skillnader som kan utgöra ett hinder i lärandet. Wiest 

(2001) påvisar att språket är viktigt i det mångkulturella klassrummet och hon 

refererar till MacGregor (1995) om att elever bör lära sig matematik på sitt 

modersmål till en början. Det är också viktigt att hjälpa minoritetseleverna att lära sig 

den matematiska terminologin på skolspråket. Detta då matematiken har unika 

vokabulär såsom hypotenusa, subtraktion och addition men också vardagliga ord, 

som färre, mer och större, i en matematisk betydelse (Wiest 2001).  

Lahdenperä (1997) skriver i sin avhandling om hur elever med invandrarbakgrund 

beskrivs, bedöms och värderas i åtgärdsprogram. Vidare beskriver hon att utifrån sin 

forskning verkar det som om lärarna har ett problem med elevernas familjer och att 

det är det som är särskiljande. Följden av detta, enligt Lahdenperä (1997), är att 

familjerna blir en grupp och lärarna en annan grupp. Det kan leda till att läraren har 

svårt att se, analysera och bearbeta situationer som kan uppstå runt dessa barn. Om 

en elev med invandrarbakgrund kränks av andra barn, kan det då innebära att läraren 

fokuserar på fel hos eleven istället för att se omgivningen som påverkningsfaktor 

(Lahdenperä 1997). 

Wiest (2001) nämner att Callahan m fl. (1994) betonar att skolan bör involvera 

föräldrarna i skolarbetet. Detta på grund av kulturella skillnader som kan komma att 

krocka såsom uppfattningen om tid och därmed att eleverna kommer i tid till 

lektionerna. Vidare menar Wiest (2001) att en lärare skall sträva efter att förstå olika 

kulturella bakgrunder. Utifrån denna kunskap bör läraren fundera på vad det innebär 

att undervisa elever rättvist snarare än lika (Wiest 2001).  

3.2 Individualisering 

I vårt syfte och frågeställning använder vi ordet individualisering. Enligt Svenska 

akademins ordlista (1995) betyder ordet individ ”enskild varelse”. Margareta 

Lindkvist (2003) nämner att det var först under renässansen som människan började 

se sig som ”enskild varelse”. Tidigare hade människan sett sig mer som ett kollektiv. 

Under medeltiden levde största delen av befolkningen i jordbrukssamhälle. När 

naturbruket gick över till penningsamhälle fick fler medel att skaffa sig makt och 
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rikedomar och därmed ”sär-skilja” sig från mängden (Lindkvist 2003). Vad betyder 

då ordet individualisering? I Nationalencyklopedin kan vi läsa följande om 

begreppet: 

betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den 

enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen (Nationalencyklopedin 

2006 s.412). 

3.2.1 Individualisering i läroplanerna 

Lindkvist (2003) menar att ur ett läroplansperspektiv har synen på individualisering 

ändrats över tid. I den första svenska läroplanen Lgr 62
2
 och den följande Lgr 69

3
 

innebar individualisering av undervisningen att läraren skulle anpassa 

individualiseringsverktygen efter elevens behov och förutsättningar. Detta innebar att 

det var läraren som bestämde graden av och medel för individualisering av 

undervisningen. Detta förändrades då Lgr 80
4
 kom. Denna läroplan framhöll att 

elevens egna erfarenheter och intressen skulle ligga till grund för individualiseringen 

av undervisningen (Lindkvist 2003). Monica Vinterek (2006) tar upp att, Lgr 80 lade 

tonvikt vid elevens eget ansvar för sitt lärande.  Eleven måste själv hitta viljan till sitt 

eget lärande och att detta bäst skedde genom temaarbeten utifrån elevens egna 

intressen (Vinterek 2006).  

I det två senaste läroplanerna har utgångspunkten av individualisering i 

undervisningen omdefinierats.  I Lpo 94
5
 och Lgr 11

6
 står det följande: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet 

(Utbildningsdepartementet 2006 s.3, 2010s.7). 

Vinterek (2006) anser att denna formulering visar på en decentralisering av den 

individuella undervisningen i jämförelse med tidigare läroplaner. Lärarna ska 

tillsammans med eleven och dennes föräldrar komma fram till en anpassad 

undervisning, dock inte hur den ska ske. Begreppet hur har hamnat i periferin i dessa 

läroplaner . 

Fram till 1970-talet var den traditionella katederundervisningen dominerande, dock 

var matematikundervisningen ett undantag (Lindkvist 2003). I detta ämne prövades 

och utreddes olika metoder för att kunna individanpassa undervisningen. 

Individualisering kan ses som motsatsen till katederundervisning, en så kallad 

förmedlingspedagogik där läraren är den centrala i undervisningen. De senaste 

årtiondena har själva individprocessen gått ner till elevnivå. Genom grupparbeten, 

pararbeten, intresserelaterat innehåll och eget ansvarstagande för sina studier har 

individualisering blivit mer av ett enskilt arbete. Detta gör att eleven skapar sin egen 

                                                 

 

 

 
2
 Läroplan för grundskolan 1962 

3
 Läroplan för grundskolan 1969 

4
 Läroplan för grundskolan 1980 

5
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 

6
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundskolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rskoleklassen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fritidshem
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arbetsgång skilt från sina klasskompisar. I och med detta anser Lindkvist (2003) att 

det finns en risk att eleven hamnar i en ”bubbla” som avskärmar eleven från sin 

omgivning. Eleven får ett tunnelseende vilket gör att lärandet blir onyanserat och 

självcentrerat. Viljan att ”skräddarsy” undervisningen för eleven kan skapa en 

isolering från omvärlden(Lindkvist 2003).  

I Lgr 11 står det följande: 

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 och behov. […]Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Utbildningsdepartementet 2010 s8).  

John Hattie (2009) har gjort en metakognitiv studie som heter Visible Learning. Han 

menar att de bästa lärarna skapar relationer till sina elever och är engagerade i hela 

lärprocessen. Vidare anser ovan nämnda författare att det är viktigt att bygga på 

förtroendefulla relationer med eleverna vilket innebär att respektera deras bakgrund 

och kultur. Viktigt är också att känna empati och kunna lyssna till eleverna (Hattie 

2009). Att lyssna till eleverna är något som även Wiest (2001) anser vara av ytterst 

stor betydelse i relationen med eleverna. Hattie (2009) fortsätter med att poängtera 

de positiva konsekvenserna ett sådant förhållningssätt kan ge. Eleven känner 

trygghet i skolan och i sina studier samtidigt som studieresultaten förbättras När det 

gäller elever med behov av särskilt stöd anser Hattie (2009) att mångsidiga insatser 

är att föredra då dessa visat på goda resultat. När en lärare har förmågan att se ett 

problem ur elevens perspektiv blir det lättare att anpassa undervisningen (Hattie 

2009).  

Vinterek (2011 s.46) har tagit upp olika individualiseringstyper och här nedan 

presenteras några i punktform.  

 Intresseindividualisering – uppgifter anpassas efter intresset 

 Hastighetsindividualisering – arbetar i boken i egen takt 

 Nivåindividualisering (Färdighet) – bemöta elevens färdigheter och 

skickligheter i ämnet 

 Fördjupningsindividualisering – anpassning av omfattning och 

svårighetsgrad utifrån elevens förmågor 

 Värderingsindividualisering – bedömning utifrån eleven och inte i jämförelse 

med andra. 

 Arbetsformindividualisering – arbetsformer (enskilt, par, grupper) 

 Miljöindividualisering – olika rumsliga miljöer 

 Materialindividualisering – läromedel, instruktioner, uppgifter och 

arbetsredskap 
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4 METOD 

I detta avsitt kommer vi att berätta varför vi har valt att göra en kvalitativ studie som 

är baserad på öppna intervjuer. Vi kommer också att ta upp vad som ligger till grund 

för urvalet av respondenter och hur studien genomfördes samt hur vi sammanställde 

resultatet. Avslutningsvis tar vi upp reliabilitet och validitet av studien, 

forskningsetiska övervägande samt metodkritik.  

4.1 Metodval 

För att tydliggöra vad det är för studie som ämnas genomföras använder sig 

forskaren av benämningarna kvantitativa studier och kvalitativa studier. De 

kvantitativa studierna utgår från naturvetenskapen. Studierna grundar sig på data som 

insamlats genom att få så exakt och statisk data som möjligt och som kan presenteras 

med fördel genom statistik. Det kvalitativa synsättet är sprunget ur de humanistiska 

vetenskaperna. Dessa belyser inte de faktiska värdena utan fokuserar mer på vad som 

ligger bakom.  Insamlandet av nyanserad data ger större möjligheter att få fakta som 

är tolkningsbar (Stukát, 2011). 

Vid kvalitativa studier används vanligen enkäter, observationer och intervjuer. 

Staffan Stukát (2011) skriver att med enkätundersökningar kan man nå många 

personer, dock blir data man får in mer generell då frågorna och eventuella 

svarsalternativ är statiska. En observation i sin tur ger en ögonblicksbild av en 

händelse eller situation. Vidare skriver Stukát (2011) att med intervjuer har man 

möjlighet att ställa följdfrågor och därmed möjligheten att anpassa undersökningen 

efter personerna som är med i studien. 

För att samla data i syfte att kunna belysa hur lärare arbetar med individualisering ur 

ett interkulturellt perspektiv har vi valt att göra en kvalitativ studie. Detta för att vi 

inte är intresserade av det mätbara utan mer av vad som sker på vägen dit. Vi har 

också valt kvalitativa studier då vi inte har för avsikt att ge en större generell bild av 

hur lärare individualisera matematik utan riktar in oss på valda lärares erfarenheter 

och åsikter.  

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning som vi nämnt ovan valde vi att använda oss 

av intervjuer. I detta fall koncentrerar vi oss på fyra lärares erfarenheter och hur de 

arbetar under tid. Annika Lantz (2003) tar upp fyra olika intervjuformer, öppen, 

öppenriktad, halvstrukturerad och helt strukturerad. Dessa intervjuformer går från 

den öppna opreciserade till den helt strukturerade där frågorna kan besvaras med ett 

ja eller nej. För denna studie har vi valt, intervjuer med öppna frågor för att få fram 

respondentens subjektiva erfarenhet, det vill säga de intervjuades egna inre tankar 

och erfarenheter. Vårt intresse ligger i variationen av respondenternas svar.  

4.2 Urval 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning har vi valt att intervjua lärare som undervisar 

i matematik på skolor där det finns förberedelseklasser och SvA-lärare. Till vår 

studie valde vi att intervjua fyra lärare från två olika skolor. Anledningen till att vi 

valde två olika skolor var att ledning och skolkultur på en skola kan påverkar läraren. 

Genom att välja två olika skolor ökar möjligheten att få mer nyanserade svar. Vi 

valde två lärare från varje skola. 
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4.3 Genomförandet 

Vi började med att utforma ett syfte och en frågeställning för vår studie. Därefter 

ställde vi oss frågan, hur ska vi genomföra studien? Efter att ha läst Runa Patel och 

Bo Davidson (2003) kom vi fram till metoden, intervjuer. Innan intervjuerna läste vi 

böcker, avhandlingar och internetkällor som berörde begreppen interkulturellt 

perspektiv och individualisering.  

För att få fram svar, som skulle bli adekvata för vår studie, utformade vi frågor som 

var av karaktären öppna frågor. Dessa sammanställde vi i en intervjuguide, se bilaga 

1. Under varje fråga specificerade vi följdfrågor och stödord som förtydligade 

intervjuns syfte.  Till grund för stödorden använde vi oss av Vintereks (2011) 

individualiseringstyper som vi presenterat i bakgrunden. Frågorna som ställdes till 

våra respondenter utgick från samma frågor
7
.  

En person i taget intervjuades då vi ville att varje respondent skulle få lika mycket 

taltid och att svaren skulle bli så opåverkade från yttre faktorer som möjligt. 

Respondenterna valde intervjuställen där vi kunde sitta ostörda och där de kunde 

kände sig bekväma.  Lantz (2008) betonar vikten av att skapa en trygg miljö, utifrån 

respondentens perspektiv, för att få en så ”sann” intervju som möjligt. Två av 

respondenterna valde sina klassrum för intervjuerna medan de andra valde 

angränsande grupprum. Närvarande under intervjun var vi som är författare till 

uppsatsen samt respondenten.  Innan intervjun informerades respondenten om de 

förutsättningar som gällde för intervjun
8
. Respondenten fick också förfrågan om det 

gick bra att spela in intervjun vilket accepterades av samtliga. Vi började med att 

samtala med respondenten om hur denne ser på individualisering samt 

undervisningen ur ett interkulturellt perspektiv. Detta gjorde vi för att få en bild av 

hur varje lärare ser på de två olika begreppen. Det är viktigt för oss att respondenten 

inte upplevde intervjun som någon utfrågning av dennes kunskaper utan mer som ett 

samtal av dennes erfarenheter.  

4.4 Bearbetning 

Efter samtliga intervjuer transkriberade vi det inspelade materialet. Transkribering 

sker genom att inspelat material skrivs ner ordagrant inklusive pauser, skratt eller 

andra känsloyttringar (Stukát, 2011). Vi valde att inte transkribera de delar i 

intervjun som var helt irrelevant för denna studie. Vi transkriberade två intervjuer 

var. Dock satt vi i samma rum, då vi fann det värdefullt att kunna utbyta reflektioner 

och tankar som kom upp under transkriberingsarbetet. Utifrån det skrivna materialet, 

av transkriberingen, började sökandet efter olika mönster och indelningar, här fann vi 

fyra olika teman Planering och bedömning, Språket, Läromedel samt Arbetsformer 

och fysisk arbetsmiljö.  

                                                 

 

 

 
7
 Bilaga 1 

8
 Bilaga 1 
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Under arbetets gång med resultat- och analysdelen användes bokstäver istället för 

lärarnas verkliga namn, dock har vi valt att i detta dokument inte särskilja lärarna åt. 

Detta innebär att citat och omnämnandet av lärarna inte visar vilken lärare som är 

kopplad till respektive uttalande eller tyckande. Då det relevanta i vår studie är 

lärarnas olika erfarenheter inom vald frågeställning, har vi valt att inte presentera kön 

och verksamhetstid i yrket. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet enligt Patel och Davidson (2003) kan likställas med studiens 

tillförlitlighet, det vill säga trovärdighet. De skriver att det finns många faktorer som 

kan skapa låg reliabilitet i en kvalitativ studie med intervjuer. Faktorer som, hur 

respondenten uppfattar frågorna och hur intervjuaren tolkar frågorna och svaren samt 

hur det samlade materialet behandlas. För att skapa en hög reliabilitet av en kvalitativ 

studie tar Patel och Davidson (2003) upp att vid intervjuerna kan en person, förutom 

intervjuaren och respondenten, närvara som skriver ner svaren eller att intervjun 

spelas in. Här valde vi som ovan nämnt att använda oss av inspelning under 

intervjuerna. I vår resultat- och analysdel har vi valt att använda oss av citat i så stor 

utsträckning som möjligt då vi vill ge läsaren möjlighet att själv skapa sig en bild av 

det vi vill belysa. 

 Inom den kvalitativa studien utgår man från att en studies validitet omfattar alla 

delar i forskningsarbetet. Patel och Davidson (2003) tar upp att en god validitet 

innebär att forskaren väljer metod och data som är relevant för studien samt att detta 

sammanställs på sådant sätt att det är trovärdigt. För att ge en ökad validitet använde 

vi oss av en intervjuguide
9
 för att styra intervjun mot den riktning som var relevant 

för vår studie. Vidare tar Patel och Davidson (2003) upp faktorer som kan påverka 

validiteten i en studie. En av faktorerna är att vid framtagande av data kan forskaren 

påverka från vilket perspektiv innehållet är vinklat. Ytterligare en faktor är att vid 

transkribering finns det risk att man generaliserar vad som sägs i det inspelade och 

att man ersätter ord utifrån den egna referensen. Den sista faktorn är att data kan 

sammanställas i ett snävare perspektiv än vad som var tänkt. Enligt Patel och 

Davidson (2003) ska studier framställas på ett sätt som ger läsaren möjlighet att själv 

ta ställning till studiens sannolikhet och trovärdighet.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

För insamlandet och hanteringen av data till detta arbete har vi utgått från 

Vetenskapsrådets (2002) sammanställda dokumentet, Forskningsetiska principer – 

inom humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning.  

Inför intervjuerna informerade vi respondenterna om intervjuns syfte, deras roll i 

projektet och villkoren för deltagandet. Detta skedde muntligt vid intervjutillfället. 

Det är av stor vikt att respondenterna delges denna information då all medverkan i ett 

forskningsprojekt utgår från frivillighet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade 
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våra respondenter att de fick bestämma längd och villkor på deltagandet och att de 

när som helst fick avbryta intervjun. Respondenterna fick också information om att 

deras medverkan skedde konfidentiellt
10

.  Detta innebar att vid transkriberingen av 

informationen omnämns varje respondent med en bokstav istället för personens 

riktiga namn. I studien har vi inte kopplat citat och uttalanden till någon specifik 

lärare. Studien kommer inte heller att avslöja i vilken skola respektive respondent 

arbetar i. Vi informerade också, att det endast är vi, författare, som kommer att ta del 

av intervjumaterialet och att inspelningen samt transkriberingstexten endast kommer 

att användas för denna studie. 
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5 RESULTAT 

Vårt syfte med denna uppsats är att lyfta fram individualiseringen i ämnet matematik 

utifrån ett interkulturellt perspektiv. Vi ställde oss därför följande fråga, Hur arbetar 

fyra låg- och mellanstadielärare för att individualisera sin undervisning i det 

mångkulturella klassrummet? 

Inledningsvis i våra intervjuer tog vi upp begreppet interkulturellt perspektiv där en 

av lärarna formulerade sig på följande sätt:   

Interkulturellt är ju ändå mellan kulturer och det får man ju förstå, vi har inte 

samma bakgrund, vi har inte samma ord och begrepp och det är ju det vi ska 

tänka på i klassrummet… 

Rörande individualisering i undervisningssammanhang berättade en lärare att utopin 

skulle vara att kunna anpassa alla detaljer i undervisningen efter elevens behov och 

förmåga. Dock är detta inte realistiskt enligt läraren som anser att individualiseringen 

sker utifrån de resurser som finns att tillgå.  

De fyra teman som vi fann i våra intervjuer var följande: Planering och bedömning, 

Språket, Läromedel samt Arbetsformer och fysisk arbetsmiljö. Dessa teman använder 

vi som underrubriker för att lättare strukturera upp följande text. 

5.1 Planering och bedömning 

Till våra respondenter ställde vi frågan, hur planerar du den individualiserade 

matematikundervisningen? Här menar alla de intervjuade lärarna att den långsiktiga 

planeringen är generell men när detaljplaneringen sätter igång blir det mer 

individualiserat. Enligt en lärare sker individualiseringen när tidsplaneringen över 

momenten görs. En annan lärare beskriver att lärarhandledningen erbjuder 

planeringsverktyg som sparar tid. Ytterligare en lärare beskrev det på följande sätt: 

… det är ju hur jag tittar på varje barn om det nu gäller matte,[…] man känner 

sina barn ganska väl när man har haft dem i ettan till exempel då man ser och 

vet, här behövs det direkt göras någonting eget för det här barnet. 

Läraren anser, att en lärare har individualiseringstanken när denne kan planera 

moment efter elever som behöver lite mer utmaningar eller för de elever som 

behöver träna mer på en viss del i matematiken. Vidare beskriver en lärare att det 

inte är kul när matematiken blir ett ”stressämne”. Läraren poängtera vikten av att, 

inte bara fokusera på planeringen, läraren ska kunna stanna upp och vara öppen för 

att tänka nytt. Enligt läraren är individualisering inte något statiskt utan en process i 

ständig förändring. 

En lärare ansåg att omdömena också utgjorde en del av individualiseringen. Här 

efterfrågade en av lärarna att elever med annat modersmål än svenska skulle kunna 

bedömdas i matematik utifrån ett likvärdigt ämne som i svenska som andraspråk. 

Men det ska ju inte hindra bedömningen egentligen […] eleven kan ju kanske 

det matematiska då ska inte texten vara ett hinder, utan det ska de ju få hjälp med 

då. 
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5.2 Språket 

De fyra intervjuade lärarna ansåg att brister i det svenska språket inte utgjorde något 

större hinder vid matematiska uträkningar med siffror. De kände att de inte behövde 

göra någon individualisering i matematiken, för de elever som har ett annat 

modersmål än svenska. Vid läsuppgifter och problemlösningar hade dock språket en 

större påverkan för eleverna enligt lärarna. En lärare formulerade sig på följande vis: 

Jag har i klassen elever som trots allt varit här ett tag, men, en del är ju födda 

här, eller har kommit små […] dom pratar jättebra svenska men så är det begrepp 

i skolspråket som blir svåra… 

Samtliga lärare ansåg att genomgång av begrepp är en viktig del i matematiken. En 

av lärarna arbetade aktivt med att utveckla begrepp genom att vara mer konkret med 

de barn som hade ett annat modersmål och annan kultur än svenska. En lärare 

berättade om en fortbildningskurs som mellanstadielärarna på dennes skola nu går. 

Kursen lägger bland annat fokus på att beskriva ord och begrepp. Ord som utgör 

matematiska begrepp skapar ett hinder för elever med svenska som andraspråk anser 

våra respondenter, en lärare tar upp: 

… det behöver inte vara ett matematiskt begrepp alltid utan det kan vara ett helt 

vanligt ord eller två vanliga ord i en mening som han inte har förstått, då och där 

får man naturligtvis vända och vrida på orden och försöka göra enklare ord … 

Dock anser samtliga lärare att det är begreppsförståelsen som skapar mest problem i 

matematiken. Även elever med svenska som förstaspråk behöver ha begrepp 

förklarade för sig. Alla fyra lärare menar dock att elever med annat modersmål än 

svenska visar på ett frekventare behov. Enligt lärarna innebär individualiseringen av 

matematikundervisningen för dessa barn att mer och fler tillfällen för muntlig 

interaktion sker. 

En av de intervjuade lärarna beskrev att läraren i SvA också var speciallärare och 

hade flera av eleverna även i matematik. Därmed tog denna lärare hand om det mesta 

av begreppsförståelsen. Ingen av lärarna hade dock något samarbete med 

modersmålsläraren rörande ämnet matematik. Detta trots att dessa lärare disponerade 

fler tillfällen och mer tid till förklaringar av begrepp och uppgifter för elever med ett 

annat modersmål än svenska. 

En av lärarna berättade om en elev från förberedelseklassen som uppvisade god 

måluppfyllelse i matematik. Läraren menar dock att språket fortfarande hindrar 

eleven en del. Trots språkhindret har läraren börjat fundera på om inte denna elev 

skall få använda samma matematikbok som klassen. Detta har de kommit fram till 

genom individualisering av uppgifter ämnade för eleven.   

5.3 Läromedel 

Alla fyra lärarna använde sig av läroböcker. Två av lärarna hade denna termin börjat 

arbeta med en ny lärobok i matematiken, Eldorado. Lärarna tog upp att det finns en 

tydlig arbetsgång i den tillhörande lärarhandledningen. De beskriver att 

läromedelsförfattarna rekommenderar att man som lärare kan stryka vissa sidor om 

någon elev har svårt för ett visst moment. Författarna motiverar detta med att 

momenten återkommer året därpå och att eleven kanske inte är mogen för de aktuella 

uppgifterna.  
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… och då är det klart jag styrker den sidan som dom säger inte är så nödvändig. 

Och då har jag en viss handledning och ofta förklarar de att det här kommer 

tillbaka i år 3 och då är barnet kanske mer moget för den här sortens uppgift. 

En av de intervjuade lärarna berättade att denne i år valt att arbeta gemensamt utifrån 

läroboken i klassen. Vid varje nytt moment hålls en gemensam genomgång. Där efter 

ser läraren till att alla eleverna arbetar med samma moment till och med diagnosen i 

slutet av kapitlet. Efter diagnosen får de arbeta med repetition eller annan utmaning i 

sin egen takt.  

Tre av de fyra intervjuade lärarna pratade om tiden i samband med matematikboken, 

”jag upplever att man måste hålla sig strikt till boken för att hinna med…”. En av 

dessa menade på att nya moment hela tiden pockar på och att det blir stressat. Vidare 

menar läraren att om man ”härjar och härjar” igenom matematiken blir det bara 

boken hela tiden. Läraren beskriver läroboken som ett slags grundverktyg. Den är ett 

bra hjälpmedel för att planera ett moment och uppskatta hur lång tid momentet tar.  

Alla de intervjuade lärarna använde kompletterande övningar och material i olika 

grad. Exempel på detta kunde vara laborativa övningar, stenciler eller 

problemlösning som till exempel kängurumatte. Läraren gav eleverna både muntliga 

och skriftliga extrauppgifter.  

ni fixade det, va bra, men jag kan göra det svårare, och så kommer man med 

nästa del […] där kan man ju hamna på olika nivåer på samma lektion. 

En av lärarna kommenterade att individualiseringen blir tydligast när åtgärdsprogram 

upprättas. Läraren ansåg att samarbetet med specialläraren och SvA-läraren var 

betydelsefullt även om ett åtgärdsprogram inte var aktuellt. I samråd med dessa 

lärare kan relevant material tas fram som kan användas för att eleven skall kunna 

utvecklas. Läraren påpekade att uppgifterna inte behöver vara kopplade till 

matematikboken som övriga i klassen arbetar med. Uppgifterna kan anpassas utifrån 

eleven och då gäller det både svårigheter i matematiken och om eleven har 

svårigheter med begrepp på grund av språkbarriären.  

Våra respondenter använde sig av smartboarden, både på låg- och mellanstadiet. ”… 

jag använder ofta smartboarden för att visa om det är någonting vi pratar om. Så tar 

jag fram en bild på det…”. Läraren betonar också möjligheterna med att kunna 

precisera olika begrepp med hjälp av smartboarden speciellt för elever med annan 

kulturell bakgrund då dessa kan ha extra svårt att associera begreppen till sina egna 

erfarenheter. Enligt våra lågstadielärare är det inte vanligt att använda datorer i 

matematikundervisningen dock arbetade en mellanstadielärare i två klasser vilka 

båda var med i en-till-en projekt
11

.  

Vissa mattespel använder vi datorn till och där finns det ju också lite olika 

svårighetsspel, träna multiplikation och sånt är ju också jättebra, man kan träna 

uppställningar också, men, då blir det lite mer… 

                                                 

 

 

 
11

 Ett projekt där varje elev har en egen dator att arbeta med. 
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Läxor är ytterligare en del i individualiseringen som togs upp i våra intervjuer. 

Lärarna på lågstadiet var överens om att de inte skickade hem så mycket läxor till 

skillnad mot mellanstadiet där det var mer förekommande. Dock ansåg samtliga att 

läxor inte ska innehålla nya moment. De menar att läxor ska ge möjlighet till 

repetition och bestå av uppgifter som eleven redan är bekant med. En av lärarna var 

medveten om vilka kulturella skillnader det kunde finnas mellan skolan och 

föräldrarna. Läraren valde att göra filmer som fungerar som ett stöd för elever och 

föräldrar med annat modersmål än svenska vid läxläsning i matematik. 

Jag har spelat in min egen ljuva lilla stämma på ett ljudinspelarprogram på 

datorn och sedan har alla fått hem det, för det blir som ett, tar man upp det på 

datorn så ser man en additionsuppställning, subtraktion[…] då ser man hur man 

gör och barnen kanske kan visa sina föräldrar att så här gör vi […] jag försöker 

hålla det jätteenkelt utan att använda en massa konstiga ord… 

I våra intervjuer frågade vi lärarna om de varit med om några kulturella skillnader i 

matematiktänkandet. Antingen genom eleverna eller genom deras föräldrar. En av 

lärarna hade ett konkret exempel att berätta om. 

… Jo men jag har en elev som kommer från […], han tänker väldigt mycket 

matte, å han kan komma med förklaringar hur han har räknat ut saker och ting så 

att jag förstår att det här var inte riktigt så som vi tänker… 

En annan lärare beskrev att en elev kommenterat på följande sätt: 

… pappa försökte hjälpa mig men han gjorde inte alls så här, och då har jag, bara 

så här, nej, fröken säger så här, hjälp mig inte, då ratar de hellre föräldrarnas sätt 

… 

5.4 Arbetsformer och fysisk arbetsmiljö 

Alla lärarna varierade arbetsformerna inom matematiken. De arbetade i grupper, par, 

enskilt eller med klassdiskussioner. En av lärarna hade delat in sin klass i tre 

nivågrupper som baserades på elevernas förmåga och förkunskaper. Detta ledde till 

att klassen delades in i två smågrupper och en större grupp. Smågrupperna gick i väg 

för att få undervisning som var anpassad utifrån deras förutsättningar. En annan 

lärare berättade att det var först när några av eleverna gick iväg till specialläraren 

som det blev någon gruppering baserad på kunskap. En lärare berättar att vid 

problemlösningar arbetar eleverna oftast i par eller grupper:  

En lärare berättade att denne, speciellt, hade elever med annat modersmål än svenska 

i åtanke vid placering av elevernas arbetsplatser i klassrummet. Bänkarna sattes ofta i 

små grupper om tre till fyra elever i varje grupp. Läraren ansåg att det främjar ovan 

nämnda elevers möjligheter till sociala interaktioner och ett rikare språk.  

Ööö jag har försökt att, dels att placera dom i klassrummet så att dom sitter, ja 

har medvetet satt dom i grupper så att när jag slänger ut en fråga …  

Dock fick läraren under ett utvecklingssamtal, med en elev som har ett annat 

modersmål än svenska, vetskap om att eleven inte fann gruppaktiviteter som 

någonting positivt,”[…] Han tycker inte att det är roligt, för han förstår liksom inte 

när de pratar”. 

Två av lärarna tyckte sig inte behöva anpassa den fysiska arbetsmiljön efter enskilda 

elevers erfarenheter och kulturella bakgrund. Däremot hade en av dessa två lärare i 

en tidigare klass haft en elev som inte kunde vistas i trånga utrymmen på grund av 

erfarenheter från sitt hemland. Vidare hade ytterligare en lärare tidigare varit med om 
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en elev vars krigsupplevelser gjorde eleven rädd för plötsliga ljud. Den fjärde läraren 

arbetade mer medvetet med det i klassrummet då hon har en elev som inte riktigt 

förstår språket och en annan som är nyanländ till Sverige och har problem när det är 

rörigt i klassrummet. Dock handlar det mer om att hålla det lugnt än om att arrangera 

den fysiska miljön.  
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6 ANALYS 

Enligt Wiest (2001) utgör tiden en viktig faktor i matematikundervisningar som tar 

det interkulturella perspektivet i beaktan. Hon menar att läraren bör ta hänsyn till 

tiden. Detta då elever med annat modersmål och annan kultur än den rådande i den 

specifika skolan, behöver tid för att ta sig över de språkliga och kulturella hindren 

som kan uppstå. Hattie (2009) betonar att visad respekt för elevens bakgrund och 

kultur skapar goda förutsättningar för elevens lärande. Det är av stor vikt att låta 

dessa elever få tid att tänka igenom en problemlösning eller genomföra ett projekt 

(Wiest 2001).  

Lahdenperä (2004) visar med sitt isberg att språket tillhör de faktorer som är synliga 

i en kultur. Genom att språket är en av de faktorer som särskiljer olika kulturer från 

varandra förstår man också att det finns ett behov av att överbrygga dessa olikheter. 

Samtliga respondenter anser att de behöver tänka på hur de verbalt och skriftligt 

använder sig av det svenska språket, i förhållande till de elever som har ett annat 

modersmål än svenska. De menar att de behöver tänka på att använda konkreta och 

tydliga uttryck. Dock finns det begrepp inom matematiken som är svåröversatta och 

som är allmängiltiga, samt att vissa ord underförstått är kopplade till vissa 

matematiska operationer. Detta beskriver en av lärarna genom följande, ”… men sen 

kan de stranda på ord som färre […] då går hela betydelsen på frågan förlorad”. 

Lärarna anser att individualisering av matematikundervisningen utifrån språket är, att 

de ger mer tid till att förklara för de elever som inte har svenska som modersmål.  

… då får han läsa för mig och då får han försöka förklara för mig och då 

upptäcker man ju vad det är för någonting han har snubblat på. 

Löwing och Kilborn (2010) vill belysa att man som lärare bör uppmärksamma att 

kommunikativa brister i ett språk, inte betyder att den matematiska förmågan är 

bristfällig, utan den kan vara tvärt om. De menar att eleven kanske till och med 

behöver få större utmaningar, än vad som erbjuds för tillfället. Detta är någonting 

som en lärare tog upp under intervjun. 

… ja vi har ju många kulturer här, och pratar man om matte kan det ju både vara 

en språklig del, i och med olika kulturer har man ju olika språk och har kommit 

olika långt i svenskan[… ]men sen kommer man på problemlösning på svenska 

och då kan det köra ihop sig. 

En del i den interkulturella läroprocessen är att skapa en undervisning som gör att 

elevernas tidigare kulturella erfarenheter utgör en styrka och inte ett hinder 

(Lahdenperä, 2004).  Samtliga lärare hade med fördel sett att en individualisering av 

matematikundervisningen skedde genom att modersmålslärarna hade varit mer 

integrerade på matematiklektionerna.    

Löwing och Kilborn (2010) skriver att när invandrarelever kommer till Sverige blir 

de ofta tilldelade en matematikbok som inte når upp till elevens egentliga nivå. 

Orsaken till detta är att språkkunskaperna i svenska förväxlas med 

matematikkunskaperna. Följden blir att elevens utveckling inom matematiken 

bromsas (Löwing och Kilborn 2010). Detta blev tydligt när en av de intervjuade 

lärarna berättade om en nyanländ elev som integrerades i klassen på halvtid. Eleven 

visar upp god måluppfyllelse i matematiken, dock ser läraren att det svenska språket 

utgör ett hinder för att elevens hela matematikkunskaper ska kunna synliggöras. 
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… hon hänger inte riktigt med i allt, givetvis, men är jätteduktig vad det gäller 

själva räknandet och förstår snabbt och så där …  

Två av lärarna valde att stryka uppgifter i matematikboken. När vi utgår från 

Vinterek (2006) visar det på fördjupningsindividualiserad undervisningen. Detta då 

dessa lärare anpassade ämnets svårighetsgrad och omfattning efter elevens förmåga.  

Lärare behöver vara medvetna om olika inlärningssätt (Wiest 2001). Alla fyra 

intervjuade använde sig av kompletterande material vilket gjorde att samtliga 

använde sig av materialindividualisering.  

… Försöker vi göra gemensamma laborationer och sen i smågrupper också. Så 

det är både och gemensamt och i smågrupper. 

Jag ö, dom jobbar en del enskilt men jag kan ju också låta dom beskriva saker 

för varandra eller, vi jobbar med sån där kängurumatte 

Wiest (2001) tar upp vikten av att läroböcker och material som man använder i 

skolan skall spegla den mångkultur som finns i vår värld. Under våra intervjuer 

framkom det inte, om läroböckernas illustrationer speglade någon mångkultur. En 

lärare tog upp olika sätt att ställa upp tal från olika kulturer. Dock har läraren i 

samråd med andra lärare bestämt sig för att hålla sig till ett räknesätt: 

Eldorado (läromedel) visar å andra sidan på algoritmer och andra sätt, men nu 

valde vi att säga att, nu tar vi inte en massa olika sätt, då kommer ni aldrig på, då 

kommer ni att sitta där och välja.  

Tekniska hjälpmedel skriver Wiest (2001) om som en viktig del i undervisningen för 

minoritetselever. Bland våra fyra intervjuade var det dock inte vanligt att man 

använde sig av tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen. De tillfällen då 

datorerna används var till, ”… vissa mattespel använder vi datorn till och där finns 

det ju också lite olika svårighetsspel…”.  

Enligt Lorentz och Bergstedt (2006) samt Lahdenperä (2004) utgår det interkulturellt 

perspektiv från att förbindelse byggs mellan kulturer. Det är en process genom vilken 

kommunikation och påverkan mellan människor är det centrala. Oberoende av 

arbetsform sker en ständig interaktion mellan eleven och dennes omgivning. Detta är 

en förutsättning för att ett lärande ska kunna ske enligt Vygotskij och Dewey 

(Lindkvist, 2003). De menar vidare att varje individ genom sin kultur får tillgång till 

olika verktyg. Genom interaktion med sin omgivning kan de använda dessa för sitt 

lärande. En lärare berättade om en strategi som en elev med ett annat modersmål än 

svenska använder sig av, ”… sen så tittar han ju väldigt mycket på dom andra, vad 

dom gör och hur dom gör”. Denna lärare är medveten om att ett lärande sker i 

samspel med andra. Detta visar på att det Vygotskij och Dewey (Lindkvist, 2003) 

anser vara viktigt för ett lärande också återspeglas i denna lärares klassrum. Samtliga 

intervjuade lärare menar att det sker interaktioner vid par och grupparbeten mellan 

elev och elev. Detta sker även vid enskilt arbete men då sker den största 

interaktionen mellan elev och lärare.   

Följande berättar en lärare om vilka arbetsformer hon använder och när dessa 

används: 

… antingen två och två eller i att dom jobbar i en grupp där vi försöker lösa 

problem öö när vi har utepedagogik och har matte ute så är vi ju också i grupp 

och försöker lösa saker tillsammans. 
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Lindkvist (2003) tar upp att olika arbetssätt, anpassning av innehåll efter intressen 

och elevens eget ansvarstagande över sina egna studier kan leda till mer enskilt 

arbete snarare än individualisering. Individualisering som sker genom 

intresserelaterad undervisning kan få elever att bli självcentrerade och avskärmade 

från omvärlden. Lindkvist (2003) menar vidare att den ”skräddarsydda” 

undervisningen kan isolera eleven från sin omgivning. I Lgr 11 

(Utbildningsdepartementet 2010) står det att, utbildningen ska vara likvärdig för alla 

elev men det innebär inte att den ska utformas lika för alla. Samtliga av våra 

respondenter visar på en ambition att följa Lgr 11 i detta avseende. De visar på detta 

genom att bland annat anpassa läromedlet efter individen och arbetsformerna. Dock 

visade resultatet av intervjuerna inte på att lärarna använde sig av elevernas intressen 

vid individualiseringen av undervisningen.  

Genom att låta eleverna sitta i par eller i grupper och diskutera med andra elever, 

skapas en arbetsformindividualisering (Vinterek 2006). Detta då elever som har ett 

annat modersmål än svenska har möjlighet att både höra hur elever med svenska som 

modersmål resonerar och samtidigt själva kunna berätta hur de tänker kring 

matematik.   

… då bestämmer jag det, idag är det ni som jobbar och ni [...]  Men kanske inte 

en för duktig och en för svag, för då gör han bara ööh, då förstod inte han, vad 

hände nu, vad gjorde du? Utan man försöker att balansera lite, så de får lite 

utmaningar av varandra… 

Detta betyder att de intervjuade lärarna ansåg att individualisering inte bara handlar 

om att skapa enskilda uppgifter där varje elev arbetar med sina ”skräddarsydda” 

uppgifter. Utan det innebär också att par- och grupparbeten blir individualisering för 

elever med ett annat modersmål än svenska då dessa gynnas. Detta passar väl in på 

de delar i läroprocessen inom det interkulturella som Lahdenperä (2004) tar upp. 

Detta leder vidare till att de egna tankarna och erfarenheterna synliggörs. Dock 

poängterar en lärare, som ovan nämnt, att individualisering av undervisningen syns 

tydligast när vissa elever går till specialläraren, modersmålsläraren eller SvA-läraren.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Lahdenperä (2004) tar upp vikten av att använda elevernas erfarenheter som styrka 

och inte ett hinder, vilket kräver en hel del av läraren. Bristande kunskaper om olika 

kulturer kan orsaka att läraren inte kan se undervisningen ur ett interkulturellt 

perspektiv. Vi anser därför att läraren ska ges möjligheter att sätta sig in i sina 

elevers kulturella ”ryggsäck”. Utan denna grund faller Lahdenperäs (2004) tanke om 

att använda elevernas tidigare erfarenheter som tillgångar i undervisningen.  

Vidare beskriver Lahdenperä (2004) att läraren skall ta hänsyn till elevernas språk, 

kultur och erfarenheter. När vi kopplar detta till Lahdenperäs isberg (2004) kan vi se 

att en kultur endast är delvis synlig. Språket utgör en av de synliga faktorerna, vilket 

gör att läraren i klassrummet lättare kan ta hänsyn till detta. Språket skall inte vara ett 

hinder för att kunna utveckla sin matematiska förmåga enligt Löwing och Kilborn 

(2010), vilket är något som vi håller med om. Dock funderar vi på hur detta skall gå 

till i skolans reella värld när man står och har svårt att kommunicera med en elev på 

grund av språket. Vi undrar hur man ska kunna placera en elev på rätt nivå om 

kommunikationen brister. Här vänder vi oss till Wiest (2001) som förespråkar visuell 

och taktil inlärning. Vi anser att detta borde kunna gälla åt båda håll. Om läraren kan 

hjälpa eleven att visa sina kunskaper visuellt eller på något annat sätt, bör eleven 

kunna tilldelas ett material som tillgodoser elevens behov.  

Lärarna pratar om individualisering framförallt vad gäller muntliga samtal med 

enskilda elever rörande begreppens betydelser. Återigen vill vi göra en koppling till 

samarbetet med andra lärare såsom SvA- och modersmålslärare. Vi anser att 

matematiska begrepp kan tas upp även i dessa sammanhang.  

Delar som erfarenheter, känslor, sätt att kommunicera samt normer är delar som inte 

är synbara enligt Lahdenperäs isberg (2004). Då dessa delar är svåridentifierade 

krävs en större insikt i den aktuella kulturen. De intervjuade lärarna ansåg att de med 

fördel hade sett modersmålslärarna i klassrummet under matematiklektionerna. Detta 

skulle kunna vara en början till att överbrygga kunskapsklyftorna gällande de 

kulturella skillnaderna. Detta stöds också av Lahdenperä (2004) som skriver att 

modersmålslärare och SvA-lärare är de som fortbildar sig gällande det 

mångkulturella i klassrummet. Modersmålsläraren kan här fungera som en bro både 

för eleven och för läraren.  

Matematikens terminologi kan vara komplicerad för alla elever och, om en elev då 

har ett annat modersmål kan begrepp som fler och färre vara svåra att förstå. Detta 

leder till att en uppgift inte går att lösa på grund av bristande begreppsuppfattning. 

Om läraren då har ett fungerande samarbete med modersmålsläraren kan begreppen 

kunna förklaras på modersmålet och sedan översättas. Dock får man ha i beaktande 

att alla begrepp inte finns på alla språk. 

Att sträva efter förståelse av de kulturella skillnaderna anser vi likt Wiest (2001) är 

viktigt. En av våra intervjuade lärare har genom sin ”läxfilm” till både föräldrar och 

elever påbörjat ett brobygge. Detta genom att delge familjer med annan kultur än den 

svenska hur exempelvis en uppställning ser ut i Sverige. Bland de intervjuade lärarna 

var det endast två som varit med om att det krockat något mellan sättet att ställa upp 

tal i Sverige och andra kulturers uppställningar. Detta kan bero på att de lärare vi 

intervjuat har elever mellan 8 till 11 år, av vilka endast de äldre påbörjat 

uppställningar inom matematiken. 
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Som lärarstudenter har vi inom matematiken blivit uppmuntrade att använda oss av 

alternativt material och undervisa på andra arenor än i klassrummet. Det har lett till 

att vi upplevt användandet av matematikboken som ett komplement snarare än något 

centralt i undervisningen. Detta har vi under våra verksamhetsförlagda studier insett 

inte är fallet då matematikboken där använts frekvent. Våra fyra intervjuade lärare 

bekräftade även detta då de använder matematikboken som bas och därefter 

kompletterar med annat material. I ett av samtalen kom det fram att läraren i fråga 

använde sig strikt av matematikboken för att hinna med alla moment.  

Den traditionella matematikundervisningen var det som dominerade de fyra 

intervjuade lärarna. En slutsats vi drar utifrån detta arbete och våra egna erfarenheter 

är att det är tidsbesparande att använda sig av ett material som bygger på Lgr11 mot 

att skapa ett eget material. Vi anser därför att matematikboken kan vara en bra bas att 

använda sig av när man planerar den individualiserade undervisningen. Detta i sin tur 

innebär att vi har omdefinierat vår syn på användandet av matematikboken.  

Dock förvånade det oss att två av lärarna inte var främmande för att stryka uppgifter 

för elever som inte kunde följa klassens tempo. Detta visade sig bero på deras 

lärarhandledning som föreskrev att vissa sidor/uppgifter kunde hoppas över. Vår 

första reaktion till detta var att det inte kändes rätt. Dock kan det vara en lösning om 

läraren har ett material som bygger vidare på momenten i ett annat skede.  

Frånvaron av utematematik förvånar oss då det inom lärarutbildningen tas upp som 

något adekvat och relevant. Vi anser att individualiseringen skulle kunna fördjupas 

om utematematik var mer frekvent förekommande i undervisningen.  

Wiest (2001) skriver att tekniska hjälpmedel skapar goda förutsättningar gällande 

lärandet hos minoritetselever. Utifrån resultatet ser vi att användandet av tekniska 

hjälpmedel inte är vanligt förekommande. Vi ställer oss därför frågan, är det på 

grund av bristande resurser eller kunskap? 

Det som markant skilde lärarnas gruppindelningar åt var tanken bakom dem. Då en 

lärare delade in sin klass i nivågrupper började vi fundera på giltigheten av 

arbetssättet. Dock vet vi inte hur dessa grupper kommit till och vem som initierat till 

dessa. Här kan vi tänka oss att en bra väg att gå innan en sådan nivågruppering sker 

är att hålla en diskussion med vårdnadshavarna där fördelar och nackdelar tas upp. 

När elever arbetar i grupper eller har klassdiskussioner pratas det matematik och 

detta är något som vi anser är positivt. Genom att diskutera ett moment/ämne 

levandegörs det och de andra eleverna får då chansen att höra hur ”grannen” tänker. 

Det finns flera sätt att lösa ett problem och dessa kan lyftas upp genom diskussioner, 

som enligt oss ökar möjligheten för eleverna att förstå det aktuella problemet. Vi 

anser, att eleverna utvecklar sin förmåga att tänka i andra banor då de inspireras av 

varandra.  

En aspekt för att individualisera undervisningen, som vi trodde skulle ha en mer 

framträdande roll, var den fysiska miljön. Våra fyra lärares upplevelser rörande 

elevers kulturella ”ryggsäck” har inte varit stor. På grund av detta har de inte sett 

något behov av att arrangera den fysiska miljön utifrån exempelvis en ljudkänslig 

elev. En naturlig undran utifrån vår diskussion är varför våra förväntningar inte 

stämde överens med resultatet? Detta kan bero på att behovet inte fanns i den 

utsträckning som vi trodde eller att vi haft för stora förväntningar på lärarna och 

deras kunskaper vad gäller den kulturella ”ryggsäcken”.  
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En av lärarna menar att individualiseringen blir som tydligast när ett program 

upprättas och då oftast tillsammans med en annan lärare såsom SvA-läraren. Detta 

sker dock oftast, enligt en av de intervjuade lärarna, med elever som har behovet, 

exempelvis när kunskapskraven inte nås. Anledningen till att vi tar upp detta i vår 

diskussion är, att vi vill synliggöra att elever med ett annat modersmål än svenska, 

får en mer anpassad undervisning utifrån detta arbetssätt.  

Löwing och Kilborn (2010) skriver att elever med annat modersmål än svenska ofta 

får matematikböcker under deras förmåga. Om detta stämmer hos våra respondenter 

har vi inte lyckats utröna. Dock fick vi av en lärare ett konkret exempel där en sådan 

elev uppmärksammats. Att ge en elev rätt utmaningar har vi utifrån respondenterna 

förstått vara något av en konst och, att de ofta förlitar sig på extraböcker som 

kompletterar läroboken.  

Det vi har sett utifrån denna studie är, att de fyra intervjuade lärarna arbetar medvetet 

med individualisering till viss del. Dock saknar vi ett medvetet arbete utifrån 

interkulturellt perspektiv. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på att det finns 

flera olika perspektiv. Här kan nämnas sociokulturellt- och specialpedagogiskt 

perspektiv. Är det rimligt att en lärare kan arbeta utifrån alla perspektiv och ha 

kunskap om dessa? Vi har under arbetets gång börjat ifrågasätta om det ställs 

orimliga krav på lärarna från forskarna. Att behöva gå på djupet och kunna allt om de 

olika kulturerna i en mångkulturell klass känns övermäktigt. Vi anser, att om man 

som lärare har en ambition och vilja att utveckla sina kunskaper och sin 

medvetenhet, skapas goda förutsättningar till att kunna utföra sina uppdrag på ett bra 

sätt. Detta stämmer väl överens med tanken om det livslånga lärandet. I utopin tänker 

läraren på ”allt” och individualiserar alla delar i en undervisning för varje enskild 

elev. Dock skulle detta innebära en omöjlig situation för läraren och det är inte 

realistiskt utifrån tid och arbetsbörda.   

Avslutningsvis har vi kommit fram till att de fyra matematiklärarna som vi intervjuat 

arbetar med individualisering inom matematiken utifrån Lgr11 och läromedlen. 

Lärarhandledningen och omdömen verkar ha en stor roll i planerandet gällande hur 

och när en anpassning till en individ ska ske. Under arbetets gång har vi erfarit att 

samtliga av respondenterna är eniga om att individualisering bör ske för att optimera 

kunskapsinhämtning. Dock anses resurser som tid, kompetens och pengar skapa 

begränsningar. Intervjuerna har gett oss intrycket att fokus individualiseringen av 

skolämnet matematik utgår från elevernas kunskapsnivå och inte på elevens 

kulturella erfarenheter. Under intervjuerna framkom en del ”tyst kunskap” gällande 

den kulturella ryggsäcken dock vill vi poängtera att denna måste medvetandegöras 

för att kunna användas effektivt.  

7.1 Metoddiskussion 

Patel m fl. (2003) skriver att man med fördel kan göra en ”provintervju” innan de 

riktiga intervjuerna, detta för att man som intervjuare har möjlighet att ”öva”. Vi 

gjorde ingen ”provintervju” då vi tidigare har genomfört intervjuer av liknande 

karaktär och att tid inte fanns att disponera för detta. Dock anser vi att vårt agerande 

som intervjuare förbättrades med tiden då vi upplevde att våra följdfrågor blev 

tydligare och mer nyanserade. Med detta i åtanke anser vi att provintervjuer ändå 

hade varit oss till gagn. 



24 

 

 

En aspekt i detta arbete är att en av oss har gjort sin verksamhetsförlagda utbildning 

på en av skolorna samt att en av de intervjuade lärarna var handledare för personen i 

fråga. Dock ansåg vi inte att det skulle påverka resultatet markant då situationen för 

intervjun var så frånskild från den relation som personerna tidigare haft. 

7.2 Fortsatt forskning 

Genom arbetet med denna studie har många olika tankar kommit upp. Bland annat 

skulle vi vilja rekommendera fortsatt forskning på vilka krav som är rimliga att ställa 

på en lärare och elev. En annan aspekt som vi funderat över är lärarnas möjlighet till 

kompetensutveckling, vad gäller individualisering grundade på kulturella skillnader. 

Vidare skulle en studie likt vår kunna genomföras ur ett elevperspektiv istället för 

vårt valda lärarperspektiv. Även föräldrar till elever med annat modersmål än 

svenska hade varit intressant att intervjua. 

7.3 Pedagogiska implikationer  

Individualisering var något som alla våra fyra respondenter arbetade aktivt med och 

är därför något som är levande i deras verksamheter. Denna studie kan 

medvetandegöra individualiseringen i matematikundervisningen som inte enbart 

utgår från elevens synbara kunskaper.  Genom interkulturellt perspektiv kan ”dolda” 

faktorer som påverka kunskapsinhämtandet komma upp till ytan. I vår studie har vi 

lagt tonvikten på det interkulturella perspektivet då vi anser att det är mycket viktigt i 

dagens mångkulturella samhälle där skolan har en stor roll. Vår förhoppning är att 

denna studie bidrar till att medvetandegöra skolverksamheten vad gäller den 

kulturella ryggsäcken inom arbetet med individualisering. Vi hoppas även att 

belysandet av denna problematik specifikt inom matematiken ska bidra till en 

kunskapsspridning om att matematiken inte alltid är universell i sitt framförande utan 

också är beroende av kultur.    
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vi inleder intervjun med att fråga respondenten om vi får spela in ljudet. 

 Tala om syftet med intervjun 

 

 Vi berättar villkoren för intervjun 

 Du bestämmer längd och plats för intervjun och får avbryta denna när 

du vill. 

 Din medverkan sker konfidentiellt  

 Det är endast vi som intervjua som kommer att ta del av 

intervjumaterialet. 

 Intervjumaterialet kommer endast att användas för detta arbete. 

Innan intervjun börjar talar vi om begreppen individualisering och interkulturellt 

perspektiv där vi ber läraren beskriva vad begreppen innebär för henne/honom. 

(Lantz 2007 s.53) 

 Hur använder du material vid individualiseringen i 

matematikundervisningen? 

o Vi menar materiella ting, sådant som du kan ta på. Exempelvis 

lärobok, dator, eller laborativt material. 

 Hur planerar du den individualiserade matematikundervisningen?  

o Använder du dig av något stödmaterial, mallar. Såsom Individuell 

utvecklingsplan (IUP), Läroplansplanering (LPP) eller Lgr11. 

 Utöver materialet, hur arbetar du med matematikdidaktiken? 

o Arbetar du med grupper eller enskilt? Nivåindelningar? 

 Ni har SvA-elever på denna skola, hur berör det den individuella 

matematikundervisningen? 

o Samarbetar ni med exempelvis SvA-lärare? Satsar ni på en speciell 

sorts uppgifter? Läsuppgifter?  

Intresse – uppgifter anpassas efter intresset, anpassa o modifiera olika faktorer 

Hastighet – arbetar i boken i egen takt, kvarsittning, ovanligt gå om en årskurs 

Nivå (färdighet) – bemöta elevens färdighet o skicklighet i ämnet 

Fördjupning – anpassning av omfattning o svårighetsgrad 

Värdering - bedömning utifrån eleven o inte i jämförelse med andra 

Arbetsform – arbetsformer (enskilt, par, grupper) 

Miljö - olika miljöer (intressen, ljud, rörelse, inne, ute, skog) 

Material -  läromedel, instruktioner, uppgifter o arbetsredskap (olika utformningar) 

 


