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En spännande och inspirerande undersökning har nått sitt mål. Många betydelsefulla 
människor har givit oss stöd och vägledning. Vi vill först och främst rikta ett tack till 
de lärare som ställt upp som respondenter för vår studie. Vi uppskattar ert 
deltagande oerhört mycket och det är ni som har gjort denna studie möjlig. Vi hyser 
stor tacksamhet till våra partnerskolor som med generositet inkluderat oss i dess 
vardagsverksamhet.  
 
Vi vill även tacka de lärare på Mälardalens Högskola som med kreativ handledning 
inspirerat och stöttat oss under vår studietid. 
 
Ett tack vill vi även rikta till vår familj och vänner som haft förståelse, uppmuntrat 
samt stöttat oss i tuffa tider.  
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Studiens syfte var att belysa individualiseringsbegreppets innebörd med fokus på det 
sociala samspelets betydelse i lärandet. Intentionen är att föra resonemang kring 
metodval, självständigt arbete och dess konsekvenser för att ge upphov till ett 
nyanserat tänkande om individanpassad undervisning.  En kvalitativ 
forskningsmetod har nyttjats med ostrukturerade enkäter samt en blandning av 
ostrukturerade och deltagande observationer. Studien genomfördes med 4 lärare på 
två olika skolor som var verksamma i år 1-4. Resultatet visar att en individualisering 
är ett tillgodoseende av elevens behov och förutsättningar. Det visar även att en 
individualiserad undervisning i skolan har inslag av enskilt arbete med ett 
tillgodoseende för elevernas varierande behov av arbetstempo. Individualiserings-
begreppet tycks dock vara oproblematiserat.  
 
__________________________________________________  
Nyckelord: Individualisering, individanpassad undervisning, enskilt arbete, 
samlärande, socialt samspel 
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Förord 
 

 

Om jag vill lyckas 
med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där. 
Den som inte kan det 

lurar sig själv 
när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör 

men först och främst 
förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom. 
Att äkta hjälpsamhet 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 
och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska 
utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa 
någon. 

 
 

”Till eftertanke” av Sören Kirkegaard (dansk filosof, 1813-1855) 
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1. Inledning 
 
Alla elever är olika. I en heterogen klass innebär detta en uppsjö av olika 
personligheter, intressen, erfarenheter, förutsättningar och behov. Det innebär även 
att undervisningen i skolan måste individualiseras. För läraren innebär detta att varje 
enskild elevs behov, förutsättningar, intressen och erfarenheter skall tillgodoses 
(lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet). Med den enskilde individen i fokus skall läraren välja metoder och 
innehåll för att eleven på bästa möjliga sätt skall tillägna sig kunskap. Med individen i 
centrum betonar även Lpo94 vikten av ett samhällsperspektiv i undervisningen, då 
den skall bilda elever i demokratiska arbetsformer och förbereda dem för att aktivt 
delta i samhällslivet. Det är skolans skyldighet att främja förståelse för andra män-
niskor. Elever skall stärkas i ett socialt perspektiv där de skall lära sig att diskutera, 
argumentera samt ingå i ett samlärande (Lpo94). I individualiseringsarbetet är detta 
en viktig aspekt att bejaka för elevens sociala utveckling. Dock kan Vinterek (2006) 
urskilja i Lpo94 en betydligt starkare framtoning av den enskilde individen (Vinterek, 
2006). Vad individualisering egentligen innebär i ett skolsammanhang, vilka val 
läraren ställs inför och dess konsekvenser är därför relevanta att studera.  Hur 
individualiseringen skall praktiseras i ett skolsammanhang finns det dock delade 
meningar om. Tolkningar av individualiseringsbegreppet speglas i undervisningens 
utformning.  

1.1 Syfte 
Studiens avsikt är att belysa innebörden av individualiseringsbegreppet med fokus på 
det sociala samspelets betydelse i lärandet. Intentionen är att föra resonemang kring 
lärarens metodval, självständigt arbete och dess konsekvenser för att ge upphov till 
ett nyanserat tänkande om individanpassad undervisning.  

1.2 Frågeställningar 
1. Vad innebär individualisering i ett skolsammanhang?  
2. Vilka följder kan urskiljas i ett individualiserat arbetssätt?  

 
Frågeställning nr 1 besvaras genom utvald litteratur samt undersökningens resultat. 
Frågeställningen fokuserar på innebörd, individualiseringsval läraren ställs inför i 
individualiseringsarbetet och vilka möjligheter dessa frambringar. Frågeställning nr 2 
besvaras via litteratur och studiens resultat kring följder med ett individanpassat 
arbetssätt.  

1.3 Förklaring av begrepp 
 
o Individualisering, individanpassad undervisning samt individualiserat 

arbetssätt är begrepp som i vår studie har samma innebörd. Att undervisningen 
anpassas utifrån eleven. För en utförligare definition av begreppet 
individualisering se punkt 3.3. 

 
o Individualiseringsaspekter – former, - val, -insatser, -ansatser och - metod, 

används för att betona de perspektiv som ligger i begreppet individualisering. 
Begreppet individualiseringsaspekter är inspirerat av Vinterek (2006).  
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o Eget arbete, enskilt arbete och självständigt arbete används i samma syfte för att 
förklara ett arbete som sker individuellt. Eleverna arbetar självständigt utan 
direkt kontakt med andra klasskamrater eller lärare. 

 
o Lärare samt pedagog är begrepp som i vår studie har samma innebörd. 
 
o Elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som används som samlingsnamn för 

elever som kan tänkas ha någon form av svårighet i lärandet. I det här fallet 
handlar det om elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 

1.4 Förförståelse 
Vi har studerat lärare på vår verksamhetsförlagda utbildning. I och med detta har vi 
god översikt över undervisningen och dess utformning på dessa skolor. Våra tidigare 
erfarenheter anses relevanta för denna undersökning då vi för en diskussion kring 
den individanpassade undervisningen. De tidigare erfarenheterna är enligt vår 
mening oundvikliga att bortse ifrån vid analys och diskussion. Det förväntas även 
komplettera resultatet och häva den eventuella snedvridning som skett (Se metod, 
punkt 4.6). De tidigare iakttagelserna har inflytande över vårt resonemang i analys 
och diskussion och har bidragit till särskilda slutsatser.  

1.5 Avgränsning 
Individualisering kan innefatta oerhört mycket, därför har vi beslutat att den mängd 
behov som individen har för att ett lärande skall ske, såsom lärstil och intelligens inte 
kommer att behandlas i detta arbete. Arbetet koncentrerar sig närmare bestämt på 
lärarens individualiseringsval och dess effekter med det sociala samspelet i fokus. 

1.6 Arbetets disposition 
Under Bakgrund presenteras litteraturen som utgör grunden i vår studie. 
Genomgången av Litteratur inleds med en introduktion till ett par kända teoretiker 
som utvecklat teorier om lärandet. Vidare presenteras aktuella styrdokument som 
behandlar individanpassad undervisning. Styrdokument ur ett historiskt perspektiv 
kommer även att belysas för att synliggöra hur individualiseringsbegreppet används i 
tidigare läroplaner. Relevant litteratur kommer sedan att behandlas utifrån studiens 
frågeställningar. Under rubriken Metod framhålls undersökningens forsknings-
strategi och studiens datainsamlingsmetoder. I detta avsnitt behandlas även vårt 
urval, tillvägagångssätt samt trovärdighet. Efter Metodavsnittet redovisas 
undersökningens Resultat indelat för varje lärare och datainsamlingsmetod. Genom 
detta tillvägagångssätt kan läsaren få en tydlig översikt av varje lärares resultat. Detta 
sammanfattas sedan utifrån frågeställningarna i en samlad kompott. I Analysen 
kommer resultatet att analyseras och knytas an till litteratur och även här kommer de 
redovisas utifrån studiens frågeställningar. Slutligen förs en diskussion som inleds 
med en metoddiskussion. I Metoddiskussionen kommer vi att diskutera och 
utvärdera våra metodval. Följande diskussion (Resultatdiskussion) kommer att 
redovisa våra tankar och slutsatser kring resultatet för att sedan avsluta studien med 
förslag på Fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 
 
För att komma närmare en förståelse om individualiseringsbegreppet grundas vårt 
arbete på Lindkvist (2003), Vinterek (2006) och Vinterek (2002). Dessa har utgett 
ramarna för vår undersökning då intressanta tankar väcks kring individualisering 
som vi tidigare aldrig reflekterat över. Lindkvists (2003) forskningsarbete handlar 
om sökandet efter syftet med en individanpassad undervisning. Studien för 
resonemanget kring individualiseringspedagogikens framfart, förändring och hur 
detta speglas i skolan.  
 
Monika Vintereks (2006) studie handlar om individualisering i ett skolsammanhang 
från grundskolans införande till början av 2000-talet. Tankar lyfts fram kring 
individualiseringens betydelse och vad som avses när undervisningen skall 
individualiseras. Här presenteras hur undervisningen skall kunna anpassas efter 
individen samt vilka effekter som kan urskiljas av en individanpassad 
undervisningsmetodik. Vinterek (2002) har även skrivit en doktorsavhandling kring 
åldersblandning i skolan. Åldersblandning är nära förknippat med individuellt arbete 
för anpassning av alla elevers oliketer. Vintereks (2002) studie passar vår 
undersökning då hon för resonemang kring det individuella arbetet samt att vår 
studie behandlar en åldersblandad klass (Vinterek 2002). Vinterek (2002) nämner 
att man även kan ana förändringar i åldershomogena klasser. Det finns indikationer 
som tyder på att undervisningen förändras i riktning mot vad som förespråkas av 
anhängarna av åldersblandade grupper. Det är främst graden av individuellt styrt 
arbete som ökar. Om dessa iakttagelser är riktiga behöver skillnaden mellan 
skolarbetet i åldersblandade klasser och åldershomogena klasser inte vara så stora i 
praktiken (Vinterek, 2002). Hur Lindkvist (2003) och Vinterek (2002, 2006) 
problematiserar begreppet är av stort intresse för denna studie. 
 

3. Litteratur 
 
Lärande är den grundläggande meningen med individualiseringen i skolan. 
Litteraturvalet grundar sig därför på elevers lärande som är oundvikligt kopplat till 
ett socialt lärande.  

3.1 Teorier om lärande 
John Dewey 
Amerikanen John Dewey levde mellan 1859-1952 och har haft ett stort inflytande på 
dagens skola. Denne filosof och pedagog skapade uttrycket ”learning by doing”, vilket 
innebär ”att lära av erfarenhet”. I skolan är elevernas tillägnande av kunskap 
överrepresenterat som åskådare. När individen får uppleva och vara delaktig i 
undervisningen skapas erfarenheter som eleven kommer att minnas. På så vis 
tillägnas kunskap. Alla elever bör få uppgifter så att deras tankar vaknar till liv och på 
så vis överföra dessa till egna egenskaper och erfarenheter. Lärande sker genom 
kroppens alla förmågor. Dewey (1997) hävdar att källan till alla disciplinproblem i 
skolan beror på att eleven hämmas att använda sin kropp i lärandet. Eleven har en 
kropp som han eller hon tar med sig till skolan tillsammans med sitt medvetande. 
Kroppen är full av energi och måste få uträtta något. Läraren lägger i många 
avseenden stor del av tiden att stävja de kroppsliga aktiviteterna som avleder 
medvetandet från lärandestoffet. Dewey (1997) betonar att elevens 
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utvecklingsprocess har en psykologisk och en social riktning. Den psykologiska är 
elevens begåvning och instinkt och den sociala att kunna tjäna andra, arbeta 
tillsammans och samtala för att skapa bredare perspektiv. Aktiviteterna i 
undervisningen bör likna aktiviteter som barn gör spontant. Lärdom av andra skapar 
mening och förståelse, om så inte sker blir lärostoff påtryckt utifrån, individen blir 
ovetande för all framtid och lärandet hämmas. (Dewey, 1997) 
 
 
Piaget 
Den schweiziske psykolog och pedagogen Jean Piaget levde mellan 1896 – 1980. På 
1960-talet uppmärksammades hans teori kring utveckling och inlärning som har en 
stark koppling till kognitivismen. Piaget var en man med stort intresse för hur 
kunskap bildas och menade att kunskap är något som människan skapar själv i den 
omgivande miljön. Piaget menar att omgivningen huvudsakligen är passiv och att 
eleven i verkligheten är egocentrisk. Eleven utvecklar ny förståelse genom att aktivt 
undersöka, observera, manipulera och dra slutsatser om omvärlden. Utifrån sin egen 
utgångspunkt tolkar eleven företeelser i sin omgivning och en förståelse för 
omgivningen gör att en utveckling sker. Läraren skall undvika föreläsningar och 
uppmuntra eleven till att utforska världen på egen hand. ”Each time one prematurely 
teaches a child something that he could have discovered for himself, that child is 
kept from inventing it and consequently from understanding it completely” (Säljö, 
2003, s. 58). Han såg nämligen lärarens inblandning som störande i elevens aktivitet. 
(Säljö, 2003) 
 
Vygotsky 
Lev S. Vygotsky levde mellan 1896 – 1934. Under 1920- och 1930-talet formulerade 
den ryske psykologen Lev S. Vygotsky sina idéer om mänsklig utveckling i ett 
sociokulturellt perspektiv. Fokus ligger i det sociokulturella perspektivet på 
samspelet mellan kollektiv och individ. Vygotsky menar att kunskap bildas i samspel 
med omgivningen och att kommunikation är ett viktigt redskap. Genom kommunika-
tionen synliggörs handlingen i lekar och interaktion, vilket leder till att människan 
blir delaktig i hur andra uppfattar och förklarar händelser. ”Kommunikationen är 
länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktionen)” (Säljö, 2003, s. 68). 
Människan är i ständig utveckling och vi har i samspel med andra chansen att ta till 
oss kunskaper från andra. (Säljö, 2003) 
 
Begreppet utvecklingszon (zone of proximal development, ZPD) använder Vygotsky 
för att benämna det avstånd som existerar mellan vad en människa klarar av på egen 
hand och vad människan klarar av tillsammans med handledning av lärare eller 
kamrater. Han menar att vi med handledning kan lösa problem som vi annars haft 
svårigheter med. (Säljö, 2003) 
 
I det sociokulturella perspektivet är våra erfarenheter och insikter våra redskap. 
Dessa ses som resurser som vi har tillgång till och använder oss av när vi förstår vår 
omvärld och agerar i den. Vygotsky menar att människor i samspel, kommunikativa 
och praktiska sådana, utvecklas. I ett samspel tolkar och resonerar vi verkligheten, 
och nyttjar det i framtiden för att förstå och kommunicera. Vygotsky menar att 
kunskap inte är något ”färdigpackat” som vi tar till oss utan att det är något vi 
använder oss av i vardagen. (Säljö, 2003) 
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George Herbert Mead 
George Herbert Mead (1863-1931) var föreläsare i socialpsykologi och har utvecklat 
teorier om hur vårt jagmedvetande skapas i samspel andra människor. I en social 
kommunikationsprocess uppkommer jaget och kan endast ”existera i bestämda 
förhållanden till andra jag” (Mead, 1934 i Vinterek 2002, s. 187). För att den egna 
identiteten skall kunna formas på ett positivt sätt måste vi medverka i kontinuerlig 
interaktion. Skolomsorgen måste ta tillvara denna kunskap om jagutveckling, i annat 
fall skapas miljöer som snarare motarbetar än underlättar för eleven att forma sin 
identitet. Interaktion med andra är inte bara betydelsefullt för jagutvecklingen utan 
också för möjligheterna för tillägnande av ny kunskap. Det är när egna reflektioner 
möts av andras kring samma innehåll som en kunskapsutveckling sker.  I mötet med 
andras perspektiv kan en förändring ske i den egna synen och ny kunskap kan 
uppstå. Utan sådana möten är risken stor att kunnandet inte utvecklas. (Vinterek, 
2002)  

3.2 Historik styrdokument 
För att få en bredare förståelse för hur individualisering i ett skolsammanhang har 
utvecklats presenteras kortfattat ett historiskt perspektiv. Intresset är att lyfta fram 
undervisningsstrategier och hur dessa har influerat genom tiderna. Under 1960- och 
1970-talet influerades tänkandet av självinstruerade läromedel. Senare på 1980-talet 
arbetade man med projekt och teman. På 1990-talet och en tid framåt regerade 
individuellt arbete och en minskad tid för gemensamma genomgångar. En stark 
tilltro för elevens eget ansvar för sitt eget lärande regerar.  Vid granskning av 
styrdokument gällande sedan 1962 och framåt konstateras att ordet individualisering 
upphör i de senare läroplanerna. I Lpo94 används istället kravet på en anpassning av 
undervisningen i förhållande till elevens förutsättningar, erfarenheter, intressen och 
behov. I den första läroplanen Lgr62 synes tydligt att en anpassning av 
undervisningen skall äga rum. Man föreslår att eleven i stort sett får arbeta med 
samma innehåll men i varierad omfattning, takt, svårhetsgrad och olika mycket stöd 
av lärare. I den senare läroplanen, Lgr69 talar man om anpassning av elevens 
läggning, mognad, intressen och förmågor men det fokuseras mest på indivi-
dualisering av nivå, omfång och hastighet. I Lgr80 lyfts de kollektiva arbetsformerna 
upp mer än tidigare och begreppet individualisering nämns inte lika påtagligt. I både 
Lgr62 och Lgr69 framhävs genomgående vikten av samarbete i undervisningen och 
betonar att detta skall få ett betydande utrymme. Man hävdar att eleven skall utbildas 
i social kompetens genom att samarbeta med andra. I Lgr80 betonar man 
kunskapens betydelse för eleven som individ men framförallt dess betydelse för 
eleven i ett kollektiv som samhällsmedlemmar. Vinterek (2006) fastställer att i 
samtliga läroplaner framgår det att utbildningens utformning skall ackommoderas 
till individen utifrån individens och samhällets önskemål och krav. Samhällets 
direkta krav är dock nedtonade i Lpo94. Man relaterar även innehåll och mål till 
elevens personliga utveckling vilket enligt Vinterek (2006) tyder på att individen lyfts 
fram mer än tidigare. Vid 1990- talets senare del och början av det nya århundradet 
genomsyras undervisningen av ”eget arbete” (Vinterek, 2006).  
 
Redan år 1919 betonades det att innehållet i uppgifterna bör ha sin utgångspunkt i 
elevens förkunskaper (Skolöverstyrelsen, 1920 i Vinterek, 2006). Det framhålls också 
att kraven på varje individ bör anpassas efter deras förmåga och progressiva 
utveckling. Det är synnerligen angeläget, att de tysta övningarna till innehåll och svå-
righetsgrad lämpas efter barnets ståndpunkt. Talövningarnas omfattning och kraven 
på barnen bör noga anpassas efter deras förmåga och fortskridande utveckling 
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(Skolöverstyrelsen, 1920 i Vinterek, 2006). Det kan även urskiljas att läraren bör lära 
känna elevens individuella begåvningar, förutsättningar och intressen. 
Undervisningens innehåll ska anpassas efter den individuelle individen 
(Skolöverstyrelsen, 1955 i Vinterek, 2006).  
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, uttrycker att undervisningen 
skall ha sin utgångspunkt i elevens erfarenheter, bakgrunder och intressen. Det 
framhålls även att eleven skall erbjudas en miljö som är anpassad till dess behov och 
förutsättningar. Detta innebär att undervisningen inte kan utformas lika för alla. 
Eleven skall även få möjlighet till inflytande, påverkan (Skollagen, kapitel 4 § 2: 
Utbildningsdepartementet, 1985: Lpo94) och ett ansvarstagande över sitt lärande, 
som skall öka med stigande ålder. Eleven skall i undervisningen komma i kontakt 
med flera olika kunskapsuttryck och kunskapsformer vilket förutsätter att en varierad 
undervisning. Detta innefattar en variation av arbetsformer, uttrycksmedel och 
innehåll. Man framhåller även att eleven skall i sitt lärande ges möjligheten att 
utveckla sina kunskaper i självständigt arbete och i arbete med andra. Under-
visningen skall genomsyras av de demokratiska principerna, påverkansrätt, 
ansvartagande och delaktighet (Lpo94).  
  
Vid studerandet av styrdokument konstaterar Vinterek (2006) att Lpo94 betonar den 
enskilde individen i högre grad än tidigare läroplaner samt att man lägger betoningen 
mer på ansvar för eget lärande och egen utveckling. Vinterek (2006) urskiljer en 
förskjutning av fokus på elever som grupp till enskilda individer, ”…undervisningens 
innehåll har blivit alltmer privat” (Vinterek, 2006, s. 12). 

3.3 Vad innebär individualisering i ett skolsammanhang?  
Vid sökandet av definition av orden individualisering och individualisera finnes dessa 
begreppsförklaringar i olika uppslagsverk; 
 

Ordet individualisera betyder enligt Bonniers svenska ordbok ”särprägla; 
anpassa efter el. utforma för den enskilde (Malmström, S. Györki, I. 
Sjögren, P. 2002, s. 247). 
 
En individualisering innebär enligt det Pedagogiska uppslagsverket ”dvs. 
att undervisningen skall anpassas till varje enskild elev” (Lärarförbundet, 
1996, s. 269). 
 
Nationalencyklopedin (1992) framhäver betydelsen av begreppet indivi-
dualisering på detta vis ”individualisering betecknar inom undervis-
ningen anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens 
förutsättningar, behov och intressen. Individualisering har ofta gällt 
elever med handikapp eller inlärningssvårigheter, t ex special-
undervisning i mindre grupper eller enskilt, men även elever med 
särskilda förutsättningar, t ex i musik, konst och idrott. 1900-talets 
skolreformer med alltmer enhetligt skolväsende har påtagligt ökat 
behovet av individualisering, därmed också kraven på små under-
visningsgrupper” (Nationalencyklopedin, 1992, s. 421).  

 
Lindkvist (2003) uppmärksammar individualiseringen ur både ett individ- och ett 
samhällsperspektiv. Dessa ingår i ett växlingsspel och är starkt sammankopplande. 
När man talar om individens utveckling är det oundvikligt att belysa samhällets 
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påverkan eftersom de är ömsesidigt beroende. Individen befinner sig i ett ständigt 
växlingsspel med sin omgivning och formar sig själv samtidigt som individuell 
bildning bidrar till att forma och förändra omvärlden. Reflekterande och bildade 
individer utvecklar och stärker samhällets förändringsförmåga. Lindkvist (2003) 
betonar Dewey och Vygotskijs syn på individen och att dess perspektiv stämmer 
överens med detta sätt att bestämma individualisering som individ- och samhällsmål.  
 
Det finns olika syn på vad individualisering skall stå för i ett skolsammanhang, i 
synnerhet kan två olika synsätt urskiljas. I det ena fallet skulle man kunna uttrycka 
en individualisering som sköts av eleven själv i form av val för en framgångsrik 
inlärning. De individuella valen omfattar både innehåll och metoder. I det andra 
fallet är det läraren som individualiserar i form av individuell anpassning. Då 
anpassas metoder, material och innehåll till kunskap om den enskilde eleven. Dessa 
två synsätt inbegriper olika pedagogiska val och utgår från den enskilde eleven 
(Vinterek, 2002). 
 
En klass består av en riklig variation av färdigheter och förkunskaper, därav är 
individualisering en viktig beståndsdel i ett gott ledarskap. Undervisningens innehåll 
och form samt den tid och de studiesätt eleven behöver för att lära sig bör 
ackommoderas (Stensmo, 1997). Stensmo (1997) menar att som pedagog är man 
skyldig att erbjuda en individuell variation utifrån intelligens, intresse, lärstil och 
lärsvårigheter. Alla elever tillägnar sig kunskaper på olika sätt vilket kallas lärstil. Ett 
individuellt arbetssätt innefattar ett hänsynstagande till elevens lärstil och materialet 
som eleven i fråga behöver för att lyckas (Stensmo, 1997). Vinterek (2006) menar att 
individualisering handlar om olika metoder och olika sätt att agera för att nå ett 
bestämt mål. Individualiseringsbegreppet är mycket brett och kan innefatta en 
anpassning av nivå, innehåll, omfång, material, hastighet och metod. Individu-
alisering kan även innebära anpassning av miljön och elevens eget ansvar. Dessa kan 
ske i olika omfattning samt att undervisningen kan innefatta en eller flera av dessa 
aspekter. Anpassning av materialets mängd och storlek bör ha sin utgångspunkt i 
elevens förutsättningar (Omfångsindividualisering, Vinterek, 2006). Genom att 
erbjuda samtliga elever en varierad undervisning med fler valmöjligheter sker en 
metodindividualisering. Stensmo (1997) poängterar att ett varierat arbetssätt skall 
nyttjas i undervisningen. Med innehållsindividualisering menar Vinterek (2006) att 
läraren anpassar innehållet i uppgiften utifrån elevens behov och intresse. Med 
individuellt innehåll åsyftas vilka slags uppgifter som eleven skall ta del av och vilka 
krav eller förväntningar som skall ställas på eleven. Eleven skall ha påverkansrätt 
samt utifrån intresse och förmåga välja passande uppgifter (Stensmo, 1997). 
Nivåindividualisering å andra sidan innebär en anpassning av svårhetsgraden utifrån 
elevens färdigheter och förkunskaper (Vinterek, 2006). Stensmo (1997) framhäver att 
elevens erfarenheter och förutsättningar skall utgöra svårhetsgraden. Idag är det 
vanligare att eleven arbetar med läromedel med olika svårighetsgrad (Skolverket, 
2004).  
 
Vidare nämns en hastighetsindividualisering, det innebär att eleven får möjligheten 
att arbeta i sin egen takt (Vinterek, 2006). Stensmo (1997) nämner individuell tid att 
ta hänsyn till i undervisningen. Med individuell tid menar Stensmo (1997) den tid 
som varje elev behöver för att nå ett visst mål med uppgiften. Det innefattar även 
vilken tidpunkt det passar att ge eleven uppgiften. En individualisering av miljön 
innebär att omgivningen anpassas efter elevens behov, den miljö som eleven behöver 
för att tillägna sig kunskap (Vinterek, 2006). Haraldsson ( I Runesson,1995) menar 
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att en möblering bör vara väl genomtänkt så att möjligheten till spontana såväl 
planerade dialoger kan äga rum.  
 
Genom att materialindividualisera får eleven tillgång till material eller läromedel som 
är anpassat till elevens förmåga. Vinterek (2006) uppmärksammar ytterligare en 
aspekt som kallas ansvarsindividualisering som innebär att eleven skall ta ansvar för 
sitt eget lärande. Detta är enligt Stensmo (1997) något som framhålls i tidigare 
läroplaner (Lgr 62, 69, 80) och även idag i Lpo94. Läroplanerna uttrycker att eleven 
skall arbeta självständigt och att eleven skall få ta ansvar över sitt lärande. En träning 
i självkontroll är då ett måste vilket innebär att eleven får träna på att ta ansvar för 
sitt lärande och sin lärprocess (Stensmo, 1997). I Lgr80 och i Lpo94 finner Lindkvist 
(2003) en stark betoning på elevens eget ansvar för sitt lärande samt inflytande i 
undervisningen. Även här möter vi en stark tilltro till elevens möjligheter. Eleven 
förväntas veta vad som skall satsas på och planera hur arbetet bör läggas upp. 
Lindkvist (2003) poängterar att ”individualisering är en fråga om att personer mer 
och mer antar karaktären av ”individer”, dvs. som medvetna agenter, med 
medvetenhet om sitt agentskap och sina möjligheter att agera visavi omgivningen” 
(Lindkvist, 2003, s. 138). Lindkvist (2003) ställer sig frågan om det är bra eller dåligt 
för såväl individen som för samhället att satsa på individualisering. Runesson (1995) 
å andra sidan betonar problematiken med sökandet efter det rätta sättet att 
undervisa då det inte existerar.  Man kan inte säga ”gör så här, så blir det bra” 
(Runesson, 1995, s. 9). Författaren menar att metoden med stort M inte existerar.  
  
Vinterek (2006) drar slutsatsen i sin studie att antalet arbetsmetoder har minskat 
trots att man idag är medveten om alla elevers olika sätt att lära som förutsätter 
varierade undervisningssätt. Ett individuellt arbete utan djupare samtal har blivit en 
allt vanligare undervisningsform. ”Sverige tillhör ett av de länder där stor andel 
elever har läroböckerna som huvudsaklig grund för sitt lärande” (Vinterek, 2006. s. 
73). Det konstateras även att hastighetsindividualisering tycks vara det vanligaste 
sättet att försöka anpassa undervisningen till den enskilde individen (Vinterek, 2006: 
Stensmo, 1997). Av eleven förväntas ta mer individuellt ansvar idag och därmed kan 
man konstatera att eleven har ett ökat inflytande över sitt lärande (Vinterek, 2006).  

3.4 Vilka följder kan urskiljas i ett individualiserat arbetssätt?  
Resultat av lärares metodval diskuteras sällan och av denna anledning skall detta 
lyftas fram och problematiseras (Vinterek, 2006).  
 
Direktundervisning 
Eleven har även fått tillhanda mindre kontakt med lärarens direkta undervisning. 
Gemensamma genomgångar under lärarens ledning har sedan 1992 fått mindre 
utrymme och det enskilda arbetet har blivit vanligare som arbetsform (Skolverket, 
2004).  I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 nämns det att läraren 
riskerar att inte kunna följa upp elevens arbete vid enskilt arbete. Detta resulterar i 
att läraren inte kan ge lämplig återkoppling av elevens prestationer och inte heller få 
ett bra underlag vid bedömning av elevens kunskaper (Skolverket, 2004). 
 
I regeringens proposition Skolans inre arbete 1975 poängteras att en materialstyrd 
undervisning inte accepteras som en lösning. Man uppmärksammar att en 
undervisning som karaktäriseras av eget arbete med läraren som handledare kan 
missgynna elever som inte har förmågan att organisera sitt arbete och har den 
självsträvan att hålla lust och motivation för studierna vid liv (Vinterek, 2006).  
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Vinterek (2006) skriver att Naeslund (1971 i Vinterek, 2006) uppvisar ett perspektiv 
som tar avstånd från en individualisering som resulterar i övervikt av självständigt 
arbete.  Vinterek (2006) citerar Naeslund (1971 i Vinterek, 2006, s. 140), ”Hur 
önskvärd en individualiserad undervisningsmetodik än är, bör den inte leda till 
konsekvensen att man helt frånhänder sig stimulansen av levande 
direktundervisning med gemenskap i arbetet, intresseväckande diskussioner av 
gemensamma problem osv.”   
 
Samhället förändras, kunskaper förändras och därmed utvecklas nya läroplaner. 
Dock har skolan i praktiken inte följt dessa förändringar. Undervisningen bedrivs i 
stort sett på samma sätt som den gjort sedan början av 1900-talet med läraren som 
förmedlare och eleverna som passiva kunskapsobjekt.  Läraren lär ut kunskaper i 
bestämd ordning till samtliga elever på samma gång. Läraren föreläser och eleverna 
svarar. Därefter startar elevens enskilda arbete, ofta med samma uppgifter som är 
läromedelstyrt (Lindkvist, 2003). Lindkvist (2003) noterar att Carlgren (1997) 
uppmärksammar en tydlig förändring i skolans lägre åldrar vad det gäller eget arbete 
(Carlgren, 1997 i Lindkvist, 2003). 
 
Ett ansvarstagande för sitt lärande  
Vinterek (2006) hävdar att det skett en förskjutning av individualiseringsansvaret 
från läraren till eleven. Eleven får själv ta stort ansvar för vad som blir gjort och hur 
arbetet utförs. Vid eget arbete tar eleven större ansvar för planeringen och 
genomförandet av arbetsuppgifterna. Detta innebär att lärarens roll förändras. 
Läraren går från att vara motorn i arbetet, förmedlaren, till handledaren som stödjer 
och vägleder. Eleven förväntas vara sin egen motor. Med detta på schemat försiggår 
arbetet isolerat från gruppaktiviteter. Får detta dominera skoldagen kommer 
möjligheten till kommunikation och lärande i samspel i skym undan (Lindkvist, 
2003). Ibland kan individualiseringen framställas som en motbild eller en räddning 
från den såkallade förmedlingspedagogiken. Det hänvisas till skiftet från en 
lärarstyrd undervisning till en undervisning som bygger på tilltro och elevaktivitet. 
Att införskaffa ”eget arbete” i skolan uppfattas komma närmare en individualisering. 
En underförstådd förväntan kan urskiljas, nämligen att eleven förväntas ha det mesta 
i sig och att med hjälp av undervisningen skall detta lockas fram (Lindkvist, 2003). 
Carlgren (2005) uppmärksammar eget arbete som en anpassning till det senmoderna 
samhället för att skapa självständiga individer som driver sin egen lärandeutveckling.  
 
Vinterek (2002) framhäver att individualisering och arbete i egen takt, ökar elevens 
förmåga till eget ansvar och självständighet (Vinterek, 2002). I Vintereks (2002) 
studie finns dock inga belägg för att ett självständigt arbete medför ett större 
ansvarstagande. Det behöver heller inte innebära att ett ansvarstagande utvecklas för 
att möjligheten till det finns (Vinterek, 2002). 
 
I ämnet matematik och svenska har det uppmärksammats att det vanligaste 
arbetssättet är enskilt arbete. I matematiken blir eleven hänvisad till att på egen hand 
arbeta i matteböckerna. Eleven får i sin egen takt avverka matteböcker vilket leder till 
en hastighetsindividualisering (Skolverket, 2004).  
 
Socialt samspel 
Myndigheten för skolutveckling (2004) har utformat en rapport om individuell 
planering och dokumentation. Här framhävs att individualisering kan leda till att 
gruppens betydelse för elevens lärande inte tas tillvara. Vid individualiseringsarbetet 
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kan man urskilja att individuella aktiviteter tar större plats i skolundervisningen och 
att de kollektiva arbetsformerna på så vis minskar. De hävdar att kollektiva 
aktiviteter utvecklar förmågor såsom samarbetsförmåga, social kompetens, 
hänsynstagande, demokratiska förhållningssätt samt att gruppen är en förutsättning 
för en gemensam reflektion. Dagens skola som karaktäriseras av individuellt arbete 
resulterar i att eleven försummas dessa förmågor (Myndigheten för skolutveckling, 
2004). Vinterek (2006) menar att det man i Individuell planering och 
dokumentation i grundskolan (2004). ” … lyfter fram är att en individualisering av 
målen inte behöver betyda att vägarna dit endast kan nås av individen på egen 
hand utan att det ibland också krävs kollektiva arbetsformer för att stödja den 
enskilde eleven i hans eller hennes kunskapsutveckling” (Vinterek, 2006, s. 101).  
 
Vinterek (2002) diskuterar ”att arbeta med olika saker leder till alltför mycket tyst 
eget arbete utan interaktion mellan individer. Det blir svårare att föra 
gemensamma diskussioner och samtal, vilket berövar eleverna den 
kunskapsutvecklande potential som ligger i att de egna tankarna får möta andras” 
(Vinterek, 2002, sida 42).  Vid stor andel eget arbete går eleven miste om 
kommunikativa möten, som är viktiga ur ett lärandeperspektiv samtidigt som det 
även minskar möjligheterna till utvecklande och vidmakthållande av sociala 
relationer (Vinterek, 2002). Petterson och Olsson (i Jakobsson, 2005) uttrycker att 
det dominerande arbetssättet, eget arbete är ett allvarligt problem då undervisningen 
genomsyras av mer tyst och enskilt arbete. Undervisningen tenderar att bli för tyst 
med få tillfällen för eleven att uttrycka sig. Om elever ges möjlighet att utbyta tankar 
om gemensamt innehåll samt tillåts att uppröras eller glädjas åt vissa erfarenheter 
blir även lärandet en social angelägenhet. ”Individualisering behöver inte betyda 
individuellt arbete. Det kan också betyda att elever arbetar tillsammans” (Vinterek, 
2002, s. 179).  
 
Vinterek (2002) presenterar en studie kring elevens sociala förmåga utförd av Edlund 
& Sundell (1999 i Vinterek, 2002). Studien behandlade både åldersblandade och 
åldersindelade klasser. Det visade inget som antydde att den sociala eller 
känslomässiga utvecklingen skulle gynnas eller missgynnas i åldersblandade klasser. 
Dock visades ett samband att elever från klasser med högre andel självständigt arbete 
hade sämre sociala färdigheter. I studien konstaterar Edlund och Sundell (1999) att 
självständigt arbete förekom i lika hög grad i åldersblandade som i icke 
åldersblandade klasser.  Edlund och Sundell (1999 i Vinterek, 2002) fann att det 
fanns fler svagpresterande elever i räkning och läsning i de åldersblandade klasserna 
men att det var eleverna i de åldersindelade klasserna som fick mest särskilt stöd.  
Vinterek (2002) berör även Astrid Ahls (1998 i Vinterek, 2002) undersökning, En 
studie av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar.  Resultatet 
pekar på att det finns elever som inte passar in i en arbetsform med hög grad av 
självständigt arbete. Ahl (1998 i Vinterek, 2002) menar att elever med svårigheter i 
sitt lärande behöver en mer strukturerad undervisning än vad som erbjuds i det ”egna 
arbetet” (Vinterek, 2002). En annan slutsats som nämns är att många forskare 
upplever samband mellan hög grad av individualisering genom enskilt arbete och 
sämre studieresultat. Här påpekas dock att forskningen bör överse vilka 
individualiseringsformer som utövas vid urskiljning av förändringar samt att olika 
typer av individualiseringsinsatser får olika betydelse för olika elever. Detta tyder på 
att det inte finns några enkla svar på vilken individualiseringsform som är den bästa 
(Vinterek, 2006, s. 120).   
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Per-Johan Ödman (1998 i Vinterek, 2002) hävdar att en egoistisk individualism 
håller på att växa fram. I skolsammanhang finns det visserligen en vetgirighet, men 
att den idag är mer en ”vetgirighet i jagets tjänst” än tidigare. Ödman (1998 i 
Vinterek, 2002) uppmärksammar att det finns en grogrund hos människan för 
utveckling av en isolering av det egna jaget. Detta medför även ett ointresse för andra. 
Om undervisningen är alltför karaktäriserad av eget arbete utan interaktion med 
varken lärare eller andra elever riskeras detta utveckla en sådan grogrund. ”Vad 
händer med människan när hon formas i en miljö, som hela tiden sätter individen i 
centrum. Vem vill leva i en värld med en massa jag?” (Vinterek, 2002, s. 181). I den 
nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket, 2004) fastställdes att 
elevers uppträdanden idag är mindre solidariska. Handlandet sker idag i större 
utsträckning för den egna vinningen. 
 
Problematisering 
Lindkvist (2003) uppmärksammar att individualiseringsbegreppet med tiden har 
ändrat karaktär. Tidigare har det handlat om olika undervisningsmetoder, nämligen 
medel för att individualisera. Idag riktas uppmärksamheten till individens sociala 
bakgrund, erfarenheter, intressen och medinflytande i undervisningen. Det är mer 
rationellt att se individualiseringen som en fråga om vad som egentligen är idén med 
den snarare än medel, arbetssätt och arbetsformer. Man bör försöka kartlägga vad 
som skall åstadkommas, det vill säga målen för individualiseringen (Lindkvist, 
2003). 
 
En och samma pedagogiska teori kan tolkas och genomföras på vitt skilda sett. Därför 
är det viktigt att reda ut vad som avses med individualisering och hur det skall 
genomföras i praktiken. Det är även viktigt att diskutera målen för den individuella 
arbetsformen och vilka förväntade effekter denna typ av individualisering får. 
Utformandet och valen av individualiseringsaspekter är nära kopplat till själva syftet 
med individualiseringen. Syftet kan vara personlighetsutveckling eller att eleven skall 
tillägna kunskap i olika skolämnen (Vinterek, 2006). Vintereks (2006) undersökning 
har visat att syftet med en individualisering och valet av individualiseringsform är 
mycket oklart. Det nämns också att elevers olika behov kan få individualiseringen att 
gynna vissa men missgynna andra beroende på hur undervisningsformerna är 
lämpade för alla elevers olikheter. Men det som nämns i Lpo94 om anpassning till 
elevens förutsättningar och behov måste diskuteras. Man bör konkretisera vad som 
kan utgöra elevens förutsättningar och behov på lång eller kort sikt samt i förhållande 
till andras behov. När man talar om elevens behov bör man ställa sig frågan om vilka 
behov som avses och om behov av vad. Samma gäller elevens omedelbara behov och 
behov som gäller för framtiden som inte heller problematiseras. Det råder många 
tänkbara typer av behov. Det kan variera mellan olika elever men också mellan en 
och samma individ. En individ kan ha olika behov vid olika tillfällen såsom behov av 
tillfredställelse, kunskap, rolig undervisning, stimulerande, nytta för framtiden i form 
av kunskap. I en klass kan elevers behov också hamna i motsättning med varandra då 
en del elever har rörelsebehov och andra har behov av en lugn och stillsam 
arbetsmiljö. Vissa elever har behov av gemenskap och andra av enskilt arbete. Det 
kan handla om en anpassning efter ork eller andra förutsättningar som eleven har 
som tidigare erfarenheter och dess förutsättningar som dess sociala situation ger. 
Man bör konkretisera målen, att stimulera elevens intressen, vilket intresse är det vi 
talar om? Är det intressen som är av direkt behovstillfredsställelse eller är det 
intressen som lägger grund för vissa möjligheter i framtiden? Istället för att anta att 
alla elever har en naturgiven arbetstakt inom sig som inte går att påverka eller för 
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individen att överskrida, bör man fråga sig vad det är som avgör elevens arbetstakt. 
Med inblick i detta kan en djupare förståelse av hur individualisering i skolan 
tillägnas (Vinterek, 2006). ”Denna avsaknad av kritiska resonemang kring på vilket 
sätt ett arbete i olika takt kan svara mot elevernas förutsättningar och behov kan 
möjligen förklara den till synes starka tilltron till hastighetsindividualisering” 
(Vinterek, 2006, s. 121). 
 
Att andra individualiserar åt eleven för att finna vägar för tillägnande har troligen 
negativa konsekvenser eftersom innehållet måste vara meningsfullt för att elevens 
kunskapsutveckling skall främjas (Vinterek, 2002). Vinterek (2002) betonar att valet 
av individualiseringsperspektiv alltid skall utgå från en medvetenhet om skillnader i 
olika sätt att individualisera. Det skall också förankras en medvetenhet om 
konsekvenser av de valda undervisningsstrategierna i undervisningspraktiken 
(Vinterek, 2002). Vinterek (2006) ställer sig frågan om det individualiserade 
skolarbetet i själva verket är en anpassning till individen. Detta måste även det 
problematiseras. Vad är det för anpassning som skall eftersträvas? Är det innehållet 
som är av betydelse eller är det själva lärprocessen? Är det lärprocessen som är i 
fokus, är innehållsvalet inte lika relevant. Om motivet är att eleven skall finna 
undervisningssituationen lustfylld och därmed fullfölja skolgången är det under-
visningsformen som är av betydelse. Med frågor som dessa i åtanke bör vi också inse 
att det inte går att tala om individualisering utan att relatera till syftet. Att reflektera 
över sitt undervisningssätt och den metod man väljer är nödvändigt för att klargöra 
syftet med sin undervisning (Vinterek, 2006). Läraren måste rannsaka sig själv på 
vilka grunder undervisningen sker. Elevens erfarenheter bör utgöra utgångspunkten 
för undervisningen (Runesson, 1995). 
 
Vinterek (2006, s.18) menar att ”Det handlar inte bara om att det finns olika former 
av individualisering utan även om vilken syn man i grunden har på ett 
elevcentrerat förhållningssätt”. Lindkvist (2003) nämner såsom Vinterek (2006) att 
målen är ofta förgivettagna eller oproblematiserade i skolsammanhanget.  
 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ studie 
Studiens avsikt var att fånga de undersökta lärarnas reflektioner och arbete kring 
individanpassad undervisning. Individens åsikter, tankar och arbetssätt är aspekter 
som en kvalitativ studie fokuserar på. Att gå på djupet, tolka och förstå resultatet 
passade vår undersökning och är karakteristiskt för en kvalitativ studie (Stukat, 
2005). Antalet respondenter i undersökningen är få och medför att en generalisering 
inte är möjlig. Denscombe (2000) menar dock att det handlar om upptäckten och 
inte bevisen. Nackdelen med en kvalitativ studie som denna är att tolkningen av 
resultatet ligger nära forskarens egen identitet, bakgrund och uppfattningar. Detta 
kan vägas upp med att resultatet i en kvalitativ studie oftast är mer omfattande och 
detaljerat (Denscombe, 2000). Stukát (2005) hävdar att forskarens tankar, känslor 
och erfarenheter ses som en fördel i tolkningen vid analys av data. Den kvalitativa 
studien har dock erhållit kritik för att vara för subjektiv. Resultatet varierar beroende 
på vem som tolkat dem framhåller Stukát (2005). 
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4.2 Datainsamlingsmetoder 
Intentionen var att föra resonemanget kring de undersökta lärarnas metodval och 
självständigt arbete. Utifrån detta vill vi studera hur lärarna problematiserar 
individualiseringsbegreppet. Studien behandlar enkäter och observationer samt 
kompletterande frågor. Enkäterna är av ostrukturerad karaktär med tanke på dess 
möjligheter, såsom ingen påverkan av forskaren, strukturerade svar samt god 
betänketid (Denscombe, 2000). De ostrukturerade enkäterna har så kallade öppna 
frågor, vilket ger respondenterna möjligheter att fritt svara på enkätfrågorna samt 
använda sig av egna ord (Stukát, 2005). Björndal (2005) framhåller att en enkät med 
öppna svar ger respondenten möjligheten att besvara frågorna på sitt sätt. Björndal 
(2005) menar att detta resulterar i mer nyanserad och riklig information än svaren i 
enkäter med slutna svar. De ostrukturerade enkäterna kan liknas med vanliga 
intervjuer (Stukat, 2005). Enligt våra tidigare erfarenheter har så kallade 
djupintervjuer upplevts pressande för den intervjuade och av den anledningen valde 
vi att använda oss av ostrukturerade enkäter. Enkätfrågorna behandlar många 
individualiseringsperspektiv för att få så breda och reflekterande svar som möjligt. 
Utifrån en omfångsrik information kunde sedan väsentliga delar sammanställas i 
analys och diskussion.  Frågeformuläret med öppna frågor har dock några nackdelar, 
såsom att besvarandet av enkäten är tidskrävande och detta kan enligt Denscombe 
(2000) resultera i bortfall. Björndal (2005) nämner även att med enkäter kan inte 
missförstånd klargöras. Dessa risker har övervägts och vi bestämde att följdfrågor 
skulle ställas till de intervjuade vid oklarheter. Respondenterna skulle även få ta del 
av en sammanfattning av enkätsvaren. De berörda lärarna fick på så vis möjlighet till 
ytterligare komplettering och ge sitt godkännande. Och vi kunde utvinna rikhaltigt 
material som kan struktureras av den intervjuade.   
 
Observationer har utförts för att skapa en djupare insikt i lärarnas individualiserings-
arbete. Iakttagelserna avsåg att komplettera resultatet av enkäterna eftersom 
liknelser och skillnader skulle kunna urskiljas. Observationsvalet har inspirerats av 
ostrukturerade- samt deltagandeobservationer. Det som iakttogs strukturerades i 
kategorier för att bibehålla fokus på syftet, nämligen att studera hur undersökningens 
lärare förhåller sig till individualiseringsbegreppet samt vad detta innebär för elevens 
kunskaps- och sociala utveckling. Stukát (2005) betonar att observationer är goda 
komplement då de hämtar kunskap ur sitt sammanhang. Dock kan konsekvensen bli 
att man endast koncentrerar sig på att observera yttre beteenden. Stukát (2005) 
menar att den ostrukturerade observationen går ut på att forskaren har en 
överskådlig plats i klassrummet och antecknar det som ligger i intresset för studien. I 
en deltagande observation är forskarens identitet avslöjad och det för med sig att 
man får deltagarnas samtycke. På ett mycket detaljerat sätt observerar forskaren 
händelserna med egna ögon. Genom forskarens deltagande kan ””inifrånkunskap”; 
kännedom om socialt samspel, ”tyst” eller outsagd kunskap om sådant som tas för 
givet”(Stukat, 2005, s. 51) upptäckas. I konkreta situationer kommer erfarenheter 
och värderingar fram vilket det inte gör i intervjuer framhäver Denscombe (2000). 
Deltagande observation har enligt Denscombe (2000) fördelen att bevara den 
naturliga miljön än andra samhällsvetenskapliga forskningsmetoder.  

4.3 Urval 
Undersökningarna har utförts på två skolor belägna i Mellansverige. Den ena skolan 
är en liten skola belägen i ett mindre samhälle. Skolan har ca 100 elever i år F-5 och 
ett arbetslag som består av 10 personer. Den andra skolan är en större skola belägen i 
en större stad. Denna rymmer 600 elever i år F-9 varav undersökningens lärare ingår 
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i ett arbetslag om 8 lärare. Undersökningarna utfördes i dessa två skolor varav två 
lärare från varje skola har besvarat enkäter samt observerats. Att vi valde att utföra 
denna undersökning med 4 lärare var av tidsmässiga skäl. 
 
Lärare A arbetar i år 1 och har varit verksam i grundskolan i 3år (tidigare verksam i 
lägre åldrar). 
Lärare B arbetar i år 3-4 och har varit verksam i grundskolan 23år 
Lärare C arbetar i år 1 och har varit verksam i grundskolan 20år 
Lärare D arbetar i år 3 och har varit verksam i grundskolan 3 år (tidigare verksam i 
lägre åldrar) 

4.4 Tillvägagångssätt 
De medverkande skolorna kontaktades och informerades om att två frivilliga 
pedagoger på vardera skola söktes för att delta i denna studie. Vi var noga med att 
informera lärarna om att de skulle bli observerade och att det förväntades av dem att 
besvara en enkät. Vi valde att inte gå djupare in på vad arbetets syfte var eller vad vi 
skulle observera eftersom vi ville undvika eventuell påverkan. Vi bokade sedan in 
tillfällen för observation med var och en av respondenterna.  Till en början utfördes 
ett flertal observationer av utvalda lärare. Efter de utförda observationerna lämnades 
de ostrukturerade enkäterna ut. Som tidigare nämnts ville vi undvika att påverka 
lärarnas handlingar vid observationerna eftersom information kan urskiljas i 
enkäterna. Efter analysering av respondenternas enkäter ställdes kompletterande 
frågor vilket resulterade i en ny ostrukturerad enkät. Respondenterna fick sedan 
varsin sammanställning av det slutgiltiga enkätresultatet för att ge oss ett 
godkännande och eventuell komplettering. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Eftersom vi är två personer som undersöker varsin skola i Mellansverige har dess 
resultat till en början undersökts och analyserats separat. Enkätresultatet har sedan 
studerats av den icke utförande personen. Observationerna har endast analyserats av 
den utförande personen då vi såg svårigheter i att analysera något som inte upplevts. 
Samtliga resultat delades in i kategorier för att göra det så tydligt som möjligt för oss 
att analysera. Kategorierna vi använde var miljö, material, intresse, gemensamma 
genomgångar, grupparbeten, eget arbete, ansvar, nackdelar, möjligheter, hastighet, 
innehåll, metod och nivå. Analyserna har sedan diskuterats för att skapa en större 
trovärdighet samt ett bredare perspektiv av resultaten. Sedan har varje resultatet 
förts in under respektive frågeställning. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menar Stukát (2005) trovärdigheten i arbetet, alltså hur pass 
trovärdiga studiens resultat är. Det insamlade enkätresultatet tyder på att 
respondenterna haft god tid på sig att uttrycka åsikter och tillvägagångssätt i 
individualiseringsarbetet. Studiens avsikt var att fånga erfarna lärares personliga 
reflektioner och åsikter kring individualisering.  Givetvis är vi medvetna om att man 
utövar inflytande på situationerna, men med enkätundersökningar anser vi att man 
på bästa sätt kan undvika detta. Eftersom respondenternas tolkningar kan försvaga 
reliabiliteten har varje respondent fått ta del av en sammanfattning innehållande 
tolkningar av enkätsvaren. Respondenterna har sedan fått godkänna om tolkningarna 
är korrekta. Enligt Denscombe (2000) stärker detta även validiteten. Med validitet 
åsyftas om man har undersökt det man åsyftade att undersöka (Stukát, 2005). 
Observationerna är utförda med hjälp av ett antal kategorier för att behålla fokus på 
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studiens syfte. För att inte påverka de deltagande lärarnas sätt att agera utfördes 
observationerna innan utdelandet av enkäterna och på så vis kan reliabiliteten och 
validiteten stärkas. Reliabiliteten kan ha påverkats då en forskare utförde sina 
observationer under en och samma dag vilket resulterar i en snedvridning enligt 
Denscombe (2000). För att stärka resultatet väljer vi att poängtera att vi har tidigare 
erfarenheter från dessa skolor som har influerat vår analys och diskussion. Med detta 
hoppas vi kunna minska den snedvridning som skett (se förförståelse, punkt 1.4).  

4.7 Etiska ställningstaganden 
Enligt vetenskapsrådet (2007) finns det fyra krav som en forskare skall ta hänsyn till. 
 
Det första är informationskravet vilket innefattar att samtliga deltagare informeras 
om att deltagandet är frivilligt, det går när som helst att avbryta samt att insamlad 
data inte skall användas i något annat sammanhang. Det andra kravet är samtyckes-
kravet vilket innefattar ett samtycke från respondenten och att undersökningen ska 
vara på deras villkor. Vid ett avbrytande i deltagandet ska inga negativa följder 
uppstå och ingen inverkan eller påtryckning får ske. I det tredje kravet 
konfidentialitetskravet framhålls det att forskaren har tystnadsplikt om uppgifter 
som inte rör undersökningens syfte. Ingen identifikation av deltagarna ska kunna 
göras. Att låna ut insamlad data till kommersiella eller icke vetenskapliga syften är 
enligt nyttjadekravet inte tillåtet. Innan respondentens personuppgifter används 
måste forskaren erhålla ett godkännande från respondenten. Dessa etiska principer 
har lärarna blivit informerade om genom att de bifogades i enkätfrågorna och att vi 
vid tillfällen påminde dem om dessa etiska krav.  
 

5. Resultat 
 
För att läsaren skall ha möjlighet att få en översikt över våra resultat och tydligt 
urskilja vad varje lärare har svarat och utfört har vi valt att strukturera upp 
observationer och enkäter med lärarna var för sig. I sammanfattningen av resultatet 
kommer dessa att sammanfattas under våra forskningsfrågor.  

5.1 Observationer 
5.1.1 Lärare A 
Lärare A undervisar i årskurs 1 som innefattar 16 elever. Tidigare under terminen 
hade klassen startat ett tema om konstnären Claud Monet som de under de utförda 
observationerna fortsatte att arbeta med. 
 
I klassrummet har bänkarna placerats så att några elever sitter tre och tre bredvid 
varandra medan ett antal i klassen är placerade enskilt. Klassrummet erbjuder tre 
olika mötesplatser såsom en soffhörna och två grupparbetsplatser. Lärandemiljön 
uppfattas som avslappnad och glädjefylld. Läraren håller genomgångar inför varje 
moment, ibland blir genomgångarna lite längre då läraren uppmärksammar 
elevernas tankar och frågor kring momentet. 
 
Eleverna fortsätter att arbeta med temat och utförde två olika saker, de målade sin 
egen tavla samt fortsatte med ett tidigare bildarbete. Läraren hade förberett 
tillgänglighet av material såsom färg, penslar och olika stora pappersark. Eleverna 
hade tidigare sett en film om konstnärens verk och detta passade läraren på att 
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diskutera innan målningen. Samtliga elever får göra sig hörda. Efter diskussionen 
fick eleverna sätta igång och måla. Alla elever arbetade enskilt, dock kunde de som 
var placerade vid gruppborden föra diskussioner och hjälpa varandra. De elever som 
utförde det andra bildarbetet satt enskilt men fick om de ville sitta bredvid varandra. 
Eleverna har stor valfrihet i motiv och färger. Läraren var uppmärksam på om det var 
någon som inte ville måla tavla för stunden och lät dem istället måla något annat. 
Läraren pressar inte eleverna att prestera i en viss takt utan samtliga elever får arbeta 
i den takt de behöver.  
 
Lärandemiljön genomsyras av glädje och diskussioner. Man kan även höra skratt här 
och där. Läraren cirkulerade samt observerade elevernas arbete och småpratade lite 
med dem. Läraren låter eleverna att diskutera fritt men säger till om de behöver 
tystas ner en aning. 
 
Efter rasten får eleverna en stund i soffhörnan för äta sin frukt. De som inte målat 
färdigt får möjlighet att göra det. Läraren nämner att detta ger eleverna tid att arbeta 
ifatt dem andra. Annars brukar alla elever vara delaktiga i fruktstunden och få chans 
att välja en saga som läraren läser.  
 
Eleverna får i svenskan arbeta i sin bokstavsbok. Under tjugo minuter arbetar 
eleverna självständigt och de får själva försöka hålla reda på tiden. Läraren har 
nämligen på en låtsasklocka som är placerad strax under den riktiga klockan ställt in 
slut tiden. Eleverna kan då jämföra de två klockorna sinsemellan och avgöra när det 
är dags att plocka undan. Eleverna befinner sig på olika ställen i bokstavsboken och 
får arbeta vidare i sin egen takt. Under arbetet med bokstavsboken hade ett fåtal 
elever svårt att koncentrera sig och hålla fokus på uppgiften. Läraren avslutar dagen 
med lite sång och högläsning. Elevernas önskemål uppmärksammas vid sjungandet 
då de fick önska låt. Läraren läser sedan högt i en bok medan eleverna får tillfälle att 
ha fri ritning. 
 
5.1.2 Lärare B 
Lärare B undervisar i årskurs 3-4 som innefattar 11 elever i år 3 och 15 elever i år 4.  
 
I klassrummet har bänkarna placerats gruppvis på sex till åtta personer. De är väldigt 
trångt men en mindre yta har sparats för morgonsamlingar. Samlingarna sker då och 
då och vid arbete med allvarsringen då värdegrundsfrågor behandlas. Korridoren 
används ofta och där finns det gruppbord som eleverna kan använda. Till förfogande 
har eleverna också hörselkåpor som de vid hög ljudvolym kan använda för att 
avskärma ljudet. Längs med en vägg hittar vi två hyllor som är fyllda med material 
såsom olika sorters plockmaterial och spel som kan användas i olika ämnen. Vi finner 
även här engelsk litteratur och ordböcker. Läraren håller genomgångar inför varje 
moment för att underrätta eleverna om vad som gäller under den kommande tiden. 
En del genomgångar kan bli längre då läraren uppmärksammar elevernas tankar och 
frågor. 
 
Läraren och eleverna börjar med att föra en diskussion om sportlovet. Eleverna får 
god tid på sig att berätta om sitt lov. Samtliga elever uppmärksammades och alla som 
ville berätta om sitt lov fick möjligheten till det. Läraren berättade för mig att de 
annars har tystläsning men ville idag ge eleverna utrymme för en diskussion kring 
lovet då det uppskattas. Under diskussionen visar läraren ett stort engagemang 
genom att ställa följdfrågor och följa upp frågor som uppkommer. 
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De två årskurserna delades upp. År 3 fick ta plats i korridoren och arbeta med 
läsförståelse i grupper. År 4 blev kvar i klassrummet och fick arbeta självständigt med 
landskap. Alla elever och arbetsgrupper fick ta den tid de behövde och det kunde 
också urskiljas att lärarens krav på eleverna var olika. Eleverna fick utifrån ramar 
välja ett landskap att arbeta med. Grupperna i år 3 fick under lektionen arbeta 
självständigt och läraren befann sig till större del i klassrummet med år 4. 
 
Senare hade läraren endast år 4. En gemensam genomgång fördes för att diskutera 
läxorna i engelska och matematik. Läxorna var utformade olika beroende på elevens 
förutsättningar. I matematiken var svårighetsgraden prioriterad medan det i 
engelskan var omfånget som prioriterades. Eleverna får sedan självständigt arbeta i 
sin engelska workbook. De som befann sig på samma uppgift fick möjligheten att sitta 
bredvid varandra och arbeta tillsammans. En elev som är i stort behov av särskilt stöd 
blev satt utanför klassrummet för att utföra sina uppgifter.  
 
Denna lektion har läraren endast år 3. Eleverna har eget arbete där de får välja att 
arbeta med matematik, engelska eller svenska. Varje elev arbetar enskilt och läraren 
passar på att arbeta undan annat. Eleverna arbetar i sin egen takt och det är stor 
skillnad på vart de befinner sig. Vid observationen uppmärksammades att många 
händer var i luften i väntan på hjälp. Läraren ställer även här olika krav på eleverna 
utifrån deras kompetens. Nästkommande lektion var också med år 3 i matematik. En 
del elever har en multimattebok medan några arbetar med stenciler från multimatte 
för förberedelser inför matteboken. Eleverna var fullt medvetna om att det finns olika 
sorters material till deras hjälp så som kulsnören, kapsyler, figurer etc. Alla elever 
arbetar individuellt samt i egen takt och det synes inte finnas några diskussioner 
kring de olika uppgifterna. Eleverna rättar sina uppgifter själva, visar läraren de 
uppgifter som varit felaktiga och läraren noterar och låter sedan eleven försöka hitta 
felet som gjorts antingen själv eller med handledning.    
 
5.1.3 Lärare C 
Lärare C undervisar i årskurs 1 som innefattar 21 elever.  
 
I Klassrummet har bänkarna placerats i grupper om fem elever. I mitten av 
klassrummet finns ett stort runt bord där läraren brukar finnas för stöd och hjälp vid 
enskilt arbete. Möbleringen tog hänsyn till en plats för samling på golvet. 
Samlingarna sker varje morgon, efter varje rast och i slutet av dagen. Här samtalar 
man om vad som skall ske under dagen och om eleverna har något att berätta. De 
gemensamma genomgångarna sker oftast i samlingarna. Miljön är lugn och full av 
humor och glädje.  
 
Eleverna har tilldelats en arbetsbok i matematik som behandlar varierade 
räkneuppgifter för enskilt arbete. Eleverna får på egen hand gå vidare i boken. I ett 
fåtal uppgifter i boken finns möjligheter till gemensamt arbete. Detta bevittnades då 
eleverna samlades i en ring på golvet för att vika en kråka. Läraren demonstrerade 
steg för steg och eleverna gjorde efter. Alla elever hade även boken som handledning. 
Vid halvklass nyttjade läraren matematikbingo som också var en övning tagen ur 
arbetsboken som klassen hade kvar att utföra.  
 
I svenskan arbetar klassen främst med bokstavsövning, ljudning, skrivning och 
läsning. Eleverna är i första stadiet i sin läsutveckling. Eleverna har tilldelats en 
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arbetsbok för övning av bokstäver, ritning och skrivning. Eleverna tränar på att skriva 
fint och se bilder som börjar med denna bokstav. Eleverna har även tilldelats en liten 
bok som behandlar varje bokstav. För att ytterligare undervisa eleverna i att skriva 
fint har de en skrivbok där varje bokstav skrivs flera gånger på rad. En fingertavla för 
varje bokstav finns för eleverna att använda. Eleven kan följa med fingret efter pilar 
på denna fingertavla för att öva hur bokstaven skall skrivas. För övning i skrivning 
har läraren infört dagboksskrivande som utförs varje vecka. Detta kan resultera i 
några rader för vissa elever samt fler för andra. Vid detta tillfälle arbetar de vid sidan 
av dessa övningar med husdjur. Ett urval djur presenteras, eleverna skall sedan rita 
och skriva några rader om dessa. De förväntas skriva vad det är för djur, vad det 
heter, hur gammalt det är osv. Detta innebär även att använda sin fantasi. Vid ovan 
nämnda metoder får eleverna den tid de behöver. Detta innebär att eleverna arbetar 
enskilt. Vid skrivboken, dagboksskrivning samt husdjursskrivning anpassar läraren 
nivån och omfånget för eleverna genom att ställa olika krav.  
 
I svenskan hade klassen samling och utförde en bokstavsövning med en boll. 
Övningen gick ut på att eleverna skulle säga ett ord och sedan skicka vidare till en 
kamrat. Den bokstav som detta ord slutade på skulle kamraten använda som första 
bokstav i ett nytt ord. Bollen skickades vidare runt i ringen. Den andra observerade 
svenska lektionen önskade några elever få spela bingo. En del av svenska lektionen 
resulterade i bingospel med ordbilder. Läraren erhöll en påse med alla ord som sedan 
plockades upp en och en. Då ett ord lästes upp skulle eleverna lägga små knappar 
över ordet om de hade det på sin bricka.  
 
I engelskan lyssnar eleverna till ett inspelat material med tillhörande bildbok. 
Eleverna skall upprepa vad som sägs på bandet och komma med förslag vad dem 
engelska orden betyder på svenska. Läraren har även kopplat samman arbetet om 
husdjuren till engelskan. Läraren handleder eleverna vid enskilt arbete att skriva om 
husdjuren på engelska. Här anpassas förväntningarna till elevernas utvecklingsnivå 
genom ackommodation av textinnehåll och omfattning.  
 
5.1.4 Lärare D 
Lärare D undervisar i årskurs 3 som innefattar 19 elever.  
 
Bänkarna i klassrummet är placerade i par längs rummet. Centralt i rummet står ett 
stort runt bord som fungerar som en mötesplats vid stöd av läraren. De gemensamma 
genomgångarna sker då eleverna är placerade i sina bänkar och läraren är i rörelse 
framför. 
 
I svenska arbetar eleverna med ett material som kallas Pilen. Pilen är ett material för 
grundskolan år 1-9 och är till för elever som ”knäckt den alfabetiska koden”. Detta 
material skall utveckla elevernas språkliga medvetenhet, förmåga att samarbeta, 
stärka elevens självkänsla genom att lyckas, möta endast ett moment i taget i sin egen 
takt. Det är även ämnat för eleverna att arbeta konkret och få påverka sin inlärning 
genom val av innehåll och arbetssätt. Undervisningen utgår ifrån elevernas behov av 
att få arbeta i sin egen takt på sin egen nivå. Det skall också ge eleverna utmaningar. 
Det är ett enskilt arbete, ett fåtal uppgifter finnes med möjligheter till gemensamt 
arbete. Vid arbetet används bänkarna och golvet om eleverna arbetar tillsammans. 
Alla elever arbetar med sitt, efter anpassade scheman. Successivt ökas svårhetsgraden 
och utmaningarna. I varje övning finns en utförandebeskrivning. Många händer i 
luften vid nya moment. Läraren bör i detta skede ha förlängda händer. 
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En gång i veckan träffas eleverna i nivågrupper, diskuterar och läser (även kallat 
läsglädje). Varje nivågrupp behandlar samma bok som läses i form av läsläxa. 
Nivågrupperna har anpassad litteratur efter utvecklingsnivå såsom, innehåll, 
svårhetsgrad och omfång. Omfånget i läxorna anpassas även de efter varje nivågrupp. 
Eleverna behandlar mycket litteratur, de har nämligen en bänkbok som valts efter 
intresse. Denna skall endast läsas i skolan. Efter varje behandlad bok skall en 
recension skrivas. Läraren använder sig även av högläsning i helklass då alla elever 
sitter vid sina bänkar och lyssnar till boken. De elever som kommit långt i sin 
språkliga medvetenhet och läsning har tilldelats en arbetsbok. Arbetsboken utgår 
från frågor kring en äventyrsbok som eleverna inleddes att läsa. Denna bok skall 
utveckla elevernas läsförståelse.   
 
I matematik arbetar eleverna i arbetsböcker. Till sin hjälp har de ett flertal konkreta 
saker att använda sig utav, klossar, stavar, kulram och pengar. Arbetet sker vid 
bänkarna och enskilt. Varje elev arbetar i egen takt och går framåt i boken egen hand. 
 
Läraren introducerade eleverna till sin första lektion som verkande forskare. Ämnet 
kallades ”forskning” och erbjöd eleverna möjligheter att välja ett forskningsområde 
(fåglar eller planeter). De delades in i par, kille - kille och tjej - tjej. Läraren 
uppmanade till ommöblering så att forskarna satt bredvid varandra. En gemensam 
genomgång presenterade ramarna för arbetet och en struktur som skrevs upp på 
tavlan. Den löd att eleverna skulle komma överens om ett ämne, läsa på om detta, 
skriva en faktatext, göra en bild, skriva 3-4 frågor kring detta, öva på att redovisa och 
sist men inte minst, redovisa inför klassen. Lärare D berättar att indelningen har 
planerats efter elevernas behov och personligheter, nämligen att paret skall ha en 
chans att komma överens och stötta varandra. Syftet var även att undvika par som 
var ”bästa vänner”. Ett syfte var även att stärka relationerna i klassen. På det 
rundabordet fanns böcker som skulle tillstå eleverna med fakta. 

5.2 Enkäter 
5.2.1 Lärare A 
En individualisering i undervisningen är ett måste för att eleverna skall få chansen att 
utvecklas optimalt. Läraren konstaterar att det är dennes skyldighet att följa 
läroplanens intentioner. Läraren använder sig av ett individualiserat arbetssätt i 
möjligaste mån och om situationen tillåter. Syftet med det individualiserade 
arbetssättet är att ge alla elever möjligheten att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Läraren menar att ett individualiserat arbetssätt stärker relationen 
mellan lärare och elev eftersom det förutsätter att läraren förser sig med kunskaper 
om elevens intressen, personlighet och lärstil. Relationen mellan lärare och elev är 
viktig då det är grunden för ett gott ledarskap men också för att eleverna skall bygga 
upp ett förtroende för läraren. Läraren betonar att ett gott socialt klimat och 
relationer i lärandet då alla skall trivas samt kunna utvecklas och känna sig trygga. I 
ett alltför individualiserat arbetssätt kan det dock bli svårt att hålla samman gruppen 
och det kan ge upphov till individualister som får svårt att samarbeta med andra.  
 
Läraren planerar och möblerar klassrumsmiljön så att den erbjuder eleverna 
möjlighet att sitta för sig själva eller i mindre grupper beroende på vad som skall 
göras.  En variation av skoldagen med möjlighet till fysisk aktivitet och olika moment 
där eleverna får tillfälle att vara kreativa anser läraren vara viktigt. Vid många 
tillfällen är det dock givet vad eleverna skall göra men hur de gör uppgifterna 
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varierar beroende på deras förutsättningar. Emellanåt kan det vara svårt att variera 
arbetssätt och tillåta eleverna välja när utrymmet är begränsat och endast en lärare 
finns tillgänglig i klassen. Eleverna får alltid möjlighet att arbeta i sin egen takt, de 
som inte blir klara får fortsätta vid ett annat tillfälle.  
 
Undervisningen och innehållet i arbetsuppgifter individualiseras sällan då fokus 
ligger på vad kursplanen tar upp. Läraren menar att om de skall prata om t.ex. ett 
matematiskt begrepp utifrån kursplanen, introduceras det lika för alla. När eleverna 
kommer igång med arbetet blir det mer individuellt anpassat beroende på hur långt 
de kommit i förståelsen. Arbetsuppgifterna varierar i svårighetsgrad och ibland får 
eleverna själva välja vilken nivå de vill arbeta på. Läraren betonar dock att man som 
lärare ibland måste gå in och stimulera eleven till att våga gå vidare till nästa nivå. En 
av lärarens uppgift är att anpassa materialet till eleverna som skall undervisas. 
Läraren uppger dock att anpassningen av materialet varierar beroende på vad de 
arbetar med. I matematiken när de arbetar med taluppfattning finns det ett urval av 
uppgifter som eleverna får välja emellan. Ingen ska behöva arbeta med något de inte 
förstår men ska få den hjälp de behöver för att gå vidare till förståelse menar läraren.  
 
Elevens intressen inkluderas vid skrivning, då eleven oftast får skriva om vad eleven 
gjort, skall göra eller något som intresserar eleven. Läraren försöker även erbjuda 
litteratur som fängslar och intresserar eleverna. 
 
Att eleverna skall ta ansvar för sitt eget lärande anser läraren vara en för hög 
förväntning på elever i årskurs 1. Läraren uppger dock att de kontinuerligt samtalar 
om vad det är eleven skall lära sig, varför och kring motivation. De för även en 
diskussion om att det är det viktigt att anstränga sig och göra färdigt. Läraren 
framhäver att samtal kring dessa utförda arbeten synliggör elevernas utveckling och 
är viktiga att belysa för elevernas lärprocess.  
 
Läraren framhäver svårigheter med att tillgodose alla individualiseringsaspekter. Det 
är näst intill en omöjlighet. I möjligaste mån försöker läraren arbeta individualiserat 
men hävdar att det beror på hur mycket man förberett och valet av material. Den 
individualiseringsaspekt som nyttjas mest är hatighetsindividualisering. Läraren 
betonar vikten av att eleverna får arbeta i sin egen takt. Man inte kan pressa fram ett 
resultat hos eleverna och menar att de inte skall känna att de måste skynda sig. 
Läraren poängterar dock att eleverna behöver påminnelser om att slutföra arbeten. 
 
5.2.2 Lärare B 
Undervisningen skall individualiseras för att eleverna skall få chansen att arbeta 
utifrån sina egna förutsättningar. Läraren uppger att en individualisering av 
undervisningen inte sker jämt eftersom eleverna ibland bör göra samma sak. Man 
måste även pressa dem eftersom en individualisering kan leda till att eleven tror att 
den kan mindre än vad den i själva verket kan. Läraren uppmärksammar dock att de 
elever som t ex har skrivsvårigheter i det läget får skriva mindre. Syftet och 
möjligheterna med ett individualiserat arbetssätt är att elever skall få arbeta i sin 
egen takt, ”duktiga” elever skall få komma vidare i sin utveckling och ”svaga” elever 
skall få god tid på sig i sitt lärande. Ett individualiserat arbetssätt försvårar tillsynen 
över vad eleverna arbetar med under lektionerna och detta ökar med klasstorleken.     
 
Läraren uppger att det är svårt att anpassa lärandemiljön eftersom klassrummen är 
små. Eleverna erbjuds att sitta som de vill, ensamma, tillsammans, på golvet eller på 
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andra ställen om det går (korridoren och i ett annat tomt klassrum). Tillämpning av 
olika arbetssätt sker genom att erbjuda eleverna olika sätt att redovisa, t ex genom 
skrift eller ritning. Eleverna erbjuds också olika läroböcker, dator, plockmaterial och 
olika redovisningsmaterial. Genom olika teman i matematiken eller andra ämnen 
inkluderas elevernas intressen genom att de får välja ämne. Vid utvecklingssamtal 
och lärare - elev samtal inkluderas elevernas intressen. Eleverna får innan 
utvecklingssamtalet i uppgift att tillsammans med föräldrarna diskutera olika mål de 
önskar sätta. Tillsammans med läraren diskuteras dessa mål och beslutas vilka mål 
som är möjliga att sträva mot.  De måste då ta ansvar för sitt lärande och nå dessa 
mål med lärarens stöd. Läraren framhäver sedan att de kontinuerligt samtalar om 
målen för att de skall bli uppfyllda. 
 
En anpassning av innehållet i undervisningen och arbetsuppgifterna tillämpar 
läraren genom att se till att biblioteket erbjuder lättlästa böcker. Det finns även 
daisyspelare att tillgå. Daisyspelaren är ett hjälpmedel för de elever som har 
svårigheter i sin läsutveckling. Eleverna får genom daisyspelaren möjligheten att 
lyssna till läromedel och övrig litteratur. Det finns även lättare matematikböcker som 
erbjuds till elever med läs- och skrivsvårigheter och lättare arbetsuppgifter för barn i 
behov av särskilt stöd. Lärare B anpassar nivån i de olika arbetsuppgifterna och i 
vissa ämnen med hänsyn till elever i behov av skärskilt stöd. Anpassning består oftast 
av att de elever som är i behov av särskilt stöd får läsa mindre eller får lättare texter. 
Läraren anger även att hon ibland läser för dem och att eleverna i skrift får producera 
olika mycket eller skriva på olika sätt. Läraren anpassar nivån i undervisningen 
genom att kräva mer av vissa elever.  
 
Eleverna får alltid möjligheten att arbeta i sin egen takt. Genom arbetsscheman i 
matematiken, engelskan och svenskan blir det lättare för samtliga elever att arbeta 
självständigt. I OÄ:n arbetar samtliga elever i sin egen takt och de presterar olika 
mycket i omfång beroende på deras förutsättningar.  
 
Ett tillgodoseende alla individualiseringsaspekterna anser sig läraren inte uppfylla. 
För det mesta nyttjas en hastighetsindividualisering och materialindividualisering. 
Läraren anser att dessa aspekter är lättast att tillämpa i praktiken eftersom det kräver 
minst tid av läraren. Att tillämpa alla individualiseringsaspekterna är svårt av 
anledningar som klasstorlek och utrymmesskäl. Läraren anser att ingen av de olika 
individualiseringsaspekterna passar eleverna i klassen bättre än en annan utan 
läraren menar att det är olika för alla. 
 
5.2.3 Lärare C 
Läraren använder sig av ett individanpassat arbetssätt i möjligaste mån. Indi-
vidualisering av undervisningen är viktigt eftersom alla elever ligger olika långt i sin 
utveckling och behöver mötas på den nivå som denne kräver. Målet är att ge alla 
elever just det dem behöver för att nå en maximal utveckling. Innehållet i 
undervisningen tillgodoser läraren genom att anpassa svårighetsgraden samt mängd 
läromedelsstoff. Vid den gemensamma undervisningen kan det dock bli svårt för 
vissa elever samt för låg nivå för andra. Arbetet skall sträva mot att vara så 
individuellt som möjligt, nämligen så precist som eleven behöver men det måste även 
vara roligt och väcka intresse.  
 
Lärandemiljön är en aspekt som är svår att tillgodose eftersom det bara finns en 
vuxen och ett rum. Läraren utgår från ett så varierat arbetssätt som möjligt då 
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elevernas sinnen nyttjas såsom att lyssna, läsa, rörelse, sång och bild. Inlärning 
genom bildhantering är något läraren förespråkar, dvs. att förstärka inlärningen 
genom att studera bilder. Läraren arbetar för att ta tillvara på elevens intressen 
genom att lyssna till tankar och frågeställningar kring det de arbetar med. Läraren 
nämner att reflektioner kring om materialet är det bästa för det som skall tillägnas 
sker regelbundet.  
 
Elevernas eget ansvar för sitt lärande är en process som de övas i för att utvecklas. Ju 
äldre eleven är desto mer ansvar får eleven. Det kan t.ex. innebära ett antal arbeten 
som skall vara färdiga på en viss tid. Ansvarsaspekten är viktig och utvecklande för 
eleverna men elever måste ha nått en viss mognad för att själv kunna se vad dem har 
lärt sig och hur de skall gå vidare.  
Läraren framhåller att alla inlärningsstilar inte är möjliga att tillgodose. Vissa 
aspekter är svårare att tillgodose än andra eftersom det finns många elever på en liten 
yta, dessutom är många elever lättstörda av t.ex. ljud. Ekonomin är även det en 
aspekt som försvårar individanpassade undervisningen, ”det kostar för mycket att 
skaffa olika material så tyvärr styr även det”.  
 
Att anpassa undervisningen så att alla elever får arbeta i sin egen takt är den lättaste 
individualiseringsaspekten att tillgodose. Det är självklart att man som lärare skall ta 
tillvara på att eleverna skall få arbeta i sin egen takt. Det inte går att tvinga fram en 
önskad arbetstakt eftersom alla elever behöver olika lång tid för att tillägna kunskap.  
 
Det finns en risk med att individualisera undervisningen för mycket, då sammanhåll-
ningen i klassen kan gå förlorad. ”Det är viktigt att samla gruppen kring 
gemensamma teman, lekar, högläsning osv. för att främja den sociala utvecklingen”.  
 
5.2.4 Lärare D 
Läraren anser att det är nödvändigt att individanpassa undervisningen eftersom alla 
elever är på så olika nivåer i sin mognads- och kunskapsutveckling. Syftet med 
arbetet är att varje elev skall få arbeta utifrån egna förutsättningar och fånga 
individen just där den är i sin utveckling. Man måste då som lärare utgå från varje 
elevs förutsättningar samt lägga arbetet på en nivå så att det varken blir för svårt eller 
för lätt. Individanpassat arbetssätt används bl.a. i svenska och i matematik. I 
svenskan arbetar eleverna med ett material som kallas Pilen där de får möjlighet att 
arbeta i sin egen takt samt på anpassad nivå. I matematik erbjuds även här 
möjligheten att arbeta i egen takt i boken. Läraren använder olika konkreta material i 
matematik. Det kan innebära klossar, stavar, kulramar, pengar o.s.v. I övriga 
skolämnen individualiseras arbetet så att man ställer olika krav på eleverna utifrån 
deras förutsättningar och var de befinner sig i sin utveckling. Undervisningen 
varieras med sånger, ramsor, skapande, lek, rörelse, berättande, skrivande för att på 
bästa sätt utveckla elevernas lärande. Mycket av det material som nyttjas i 
undervisningen är anpassat efter elevens egen inlärningstakt.  
 
Vad gäller aspekten om att nyttja elevens intressen svarar läraren att detta kan 
nyttjas ibland, såsom skrivuppgifter samt i ämnet ”forskning”. Här kan eleverna välja 
utifrån intressen vad de vill studera. Eleverna får även möjlighet att välja litteratur 
efter eget intresse i svenskan. Att nyttja elevernas intressen är en viktig aspekt, då 
eleverna får läsa, forska och redovisa om något som de har valt själva och är 
intresserade av, detta ökar dess engagemang och lust.  
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Läraren utnyttjar olika nivågrupper i t.ex. svenska som andraspråk (SvA), 
speciallärare har olika mattegrupper med elever som har svårigheter i matematik. 
Elever med goda kunskaper i svenska erbjuds möjligheter till gemensamma arbeten i 
en gruppkonstellation.  
 
Lärandemiljön är svår att anpassa anser läraren eftersom de är väldigt trångbodda. 
Läraren försöker dock utnyttja korridoren om några elever vill arbeta eller läsa ostört. 
Klassrummet möbleras i bästa möjliga mån för att skapa goda placeringar för 
eleverna samt undvika störmoment. Elever med koncentrationssvårigheter erbjuds 
arbete hos speciallärare eller fritidspedagog i mindre grupper. 
 
Eleverna inkluderas i utformning av egna läsutvecklingsscheman, mattestatus och 
svenskastatus. I utvecklingssamtalen diskuteras detta samt mål som skall sättas upp. 
På så vis får eleverna ta ansvar för till eget lärande.  
 
Läraren framhäver möjligheterna med ett individualiserat arbetssätt som att 
”duktiga” och ”snabba” elever inte behöver vänta in de andra utan kan arbeta vidare 
med arbeten som ger fler utmaningar. De elever som behöver god tid på sig får även 
möjlighet att lära i sin egen takt. En ytterligare positiv aspekt i ett individanpassat 
arbetssätt är att eleverna får arbeten som är lagom för deras nivå så att de får känna 
sig duktiga i det de gör. I arbetet finns även tillgängligheten att ta tillvara elevers 
intressen och kulturella bakgrund. Nivåindividualisering används främst i 
undervisningen eftersom det är nödvändigt att fånga varje elev just där dem är i sin 
utveckling. Det kan dock vara svårt att tillgodose alla individualiseringsaspekter 
eftersom det saknas resurser i både tid, personal och utrymme.   
 
Nackdelar med ett individanpassat arbetssätt är att föra uppdateringar över vad varje 
elev har arbetat med samt utvecklat. Det kan också innebära svårigheter vid 
gemensamma genomgångar när eleverna är på så olika nivåer. Läraren framhåller att 
det väsentliga inte är hur mycket eleven har presterat, utan vad eleven utvecklat.  

5.3 Sammanfattning resultat 

5.3.1 Vad innebär individualisering i ett skolsammanhang? 
Syftet med den individualiserade undervisningen är enligt de undersökta lärarna att 
ge eleverna möjligheten att utvecklas utifrån deras förutsättningar (Lärare A och D, 
enkät), arbeta i egen takt (Lärare B, enkät) och att erbjuda eleverna det de behöver 
för att utvecklas optimalt (Lärare C, enkät). De möjligheter med ett individualiserat 
arbetssätt som kan urskiljas var att eleverna får arbeta i sin egen takt och att alla kan 
gå vidare i arbetet efter sina förutsättningar (Lärare B och D, enkät). Lärare A menar 
att möjligheterna med ett individualiserat arbetssätt är att det stärker relationen 
mellan lärare och elev då det förutsätter att läraren lär känna eleven (enkät). Lärare C 
anger att möjligheten i ett individualiserat arbetssätt är att eleverna får de dem 
behöver (enkät).  
 
Majoriteten av lärare ställer olika krav och förväntningar på eleverna utifrån deras 
förutsättningar (Lärare B, C och D, enkät) vilket även nämns av lärare B och D i deras 
enkät. Svårighetsgraden, omfånget och innehållet anpassas i olika grad i lärarnas 
arbete. Lärare B och D anpassar innehållet i arbetsuppgifterna efter svårighetsgrad 
och omfång (observation). Lärare B och C uppger även i enkäten att de anpassar 
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omfånget i arbetsuppgifterna. I enkäten nämner även Lärare A och C att de anpassar 
svårighetsgraden i elevernas arbete.   
 
Att ha ett ansvar för sitt lärande ses som en för svår uppgift för årskurs 1 (Lärare A, 
enkät). Lärare C uppger att ansvaret ska öka med stigande ålder (enkät). I 
matematiken och vid forskningsarbetet arbetar eleverna ensamma eller i grupp men 
självständigt från läraren vilket medför ett ökat ansvar över sitt lärande (Lärare B och 
D, observation). Vid utvecklingssamtal får eleverna uttrycka sina åsikter samt 
intressen och ta ansvar för sin lärprocess (Lärare B och C, enkät). Nivån anpassas 
genom nivågrupperingar och speciallärarstöd i matematik och svenska (Lärare D, 
enkät). Lärare C och D (enkät) finner svårigheter i att anpassa nivån i gemensamma 
genomgångar då eleverna befinner sig på så olika utvecklingsplan. Lärare A uppger 
att en introduktion till ämnet sker lika för alla i de gemensamma genomgångarna 
(enkät). Lärare D erbjuder eleverna ett arbete med material som Pilen och Läsglädje 
som ger eleverna möjligheten att arbeta med ett anpassat stoff (enkät och 
observation). Lärare B erbjuder elever i behov av särskilt stöd material som kan 
underlätta för dem i deras lärande (enkät). Elevernas läxor anpassades i 
svårighetsgrad och omfång (Lärare B och C, observation).  
  
Elevernas intressen inkluderas i undervisningen i vissa ämnen men oftast med 
specifika ramar (Lärare B och D, enkät), i arbetet med landskap var elevernas 
intressen inkluderade men med bestämda ramar (Lärare B, observation). Lärare A 
inkluderade elevernas intressen vid målning och sång (observation) samt att de får i 
matematiken välja svårighetsgrad på uppgifterna själva utifrån intresse (enkät). 
Intresset inkluderas också i olika sorters skrivuppgifter (Lärare A och D, enkät). Valet 
av bok styrs även av elevens intresse (Lärare A och D, enkät). I enkäten framhäver 
Lärare C och D vikten av att stimulera elevens intressen för att utveckla lärandet. 
 
Lärandemiljön uppges vara svår att anpassa enligt majoriteten av lärare och det som 
uttrycks i det sammanhanget är utrymmet och antal platser (Lärare B, C och D, 
enkät). Placering av bänkarna ser lite annorlunda ut hos de undersökta lärarna. 
Lärare A har placerat eleverna tre och tre varav några även är placerade enskilt 
(observation). Lärare B och C har placerat eleverna gruppvis och Lärare D har 
placerat dem parvis (observation). I klassrummet finner vi att lärare A erbjuder 
eleverna grupparbetsplatser samt en mysig soffhörna, Lärare B och C har sparat en 
yta på golvet för gemensamma genomgångar (observation). 
 
Samtliga lärare variera undervisningen med gemensamma genomgångar och eget 
arbete (observation). Lärare A och D framhäver i enkäten att undervisningen varieras 
med fysisk aktivitet och kreativitet. Lärare D erbjuder olika arbetssätt som i sin tur 
erbjuder varierat material (observation). Lärare C varierade matematiklektionen med 
enskilt arbete och gemensamma lekar (observation). 

5.3.2 Vilka följder kan urskiljas i ett individualiserat arbetssätt? 
Om undervisningen karaktäriseras av ett individualiserat arbetssätt kan det vara 
svårt att hålla samman gruppen (Lärare A och C, enkät). Lärare C anser att det är 
viktigt att samla gruppen för att främja den sociala utvecklingen (enkät). Om 
samspelet inte uppmärksammas kan den sociala utvecklingen gå förlorad åsyftar 
Lärare C (enkät). En alltför individualiserad undervisning anser Lärare A kan 
utveckla individualister som får svårt att samarbeta (enkät). Eget arbete förekommer 
i samtliga lärares arbete (observation). Lärare B och D uppger att nackdelen med ett 
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individualiserat arbetssätt är att de inte alltid har kontroll över vad eleverna arbetat 
med samt utvecklat (enkät). Vid observationer finnes svårigheter i att hinna se och ge 
stöd till alla elever vid enskilt arbete (Lärare B och D, observation). 
 
Samtliga lärare framhåller svårigheter i att tillgodose alla individualiserigsaspekter i 
undervisningen (enkät). Samtliga lärare anser även att med avseende på utrymmes-
skäl är det svårt att tillgodose samtliga individualiseringsformer (enkät). För få lärare 
(Lärare A och D, enkät), klasstorleken (Lärare B, enkät), tiden (Lärare D, enkät) och 
ekonomin (Lärare C, enkät) är faktorer som även dem påverkar individualiserings-
arbetet i skolan. 
 
Att anpassa undervisningen så att alla elever får arbeta i sin egen takt är den 
individualiseringsaspekt som lättast tillgodoses (Lärare A, B och C, enkät). Eftersom 
det är nödvändigt att fånga varje elev där de är i sin utveckling används främst 
nivåindividualisering i undervisningen (Lärare D, enkät). Lärare B anger även att 
materialanpassning tillgodoses (Lärare B, enkät). 
 

6. Analys 

6.1 Vad innebär individualisering i ett skolsammanhang?  
Vinterek (2006) menar att individualisering handlar om olika tillvägagångssätt för att 
nå ett bestämt mål. Det kan röra sig om anpassning av nivå, innehåll, omfång, 
material, metod, hastighet och miljö. Dessa val kan ske i olika omfattning och 
undervisningen kan innefatta en eller flera av dessa aspekter (Vinterek, 2006). En 
anpassning till elevens behov och förutsättningar bejakas av samtliga lärare, dock i 
olika utföranden och omfattning. Alla lärare finner emellertid svårigheter med att se 
till samtliga individualiseringsaspekter.  När det gäller metodval är det svårt att 
konstatera att den ena metoden används mer än den andra, dock kan det omtalade 
ämnet eget arbete urskiljas i undervisningsmetodiken hos samtliga lärare. I ämnena 
matematik och svenska är det vanligaste arbetssättet eget arbete (Skolverket, 2004). 
Om det är mer hos den ena läraren och mindre hos en annan är inte relevant. Det är 
diskussionen kring självständigt arbete, dess avsikter och konsekvenser som är 
betydelsefullt i detta avseende. Att införskaffa detta självständiga arbete i 
undervisningen kan ofta uppfattas som ett närmande till individualisering (Lindkvist, 
2003).  Enligt Lpo94 är syftet att tillgodose varje enskild elevs behov, förutsättningar, 
intressen och erfarenheter i undervisningen. Det är också viktigt att lyfta fram 
individualiseringen ur ett individ- och ett samhällsperspektiv och menar att de ingår i 
ett växlingsspel. Vid resonemanget kring individens utveckling är det oundvikligt att 
inte belysa den kringliggande miljön och dess påverkan eftersom de är ömsesidigt 
beroende (Lindkvist, 2003). Miljön i klassrummet har behandlats i undersökningen 
då tre av fyra lärare uppger problematik med anpassningen av lärandemiljön av olika 
skäl. Det som kan urskiljas är att miljön uttrycks i utrymme och antal platser. 
Möbleringen bör vara genomtänkt så att elever får chans till spontana samt planerade 
dialoger (Haraldsson i Runesson, 1995). 
 
Majoriteten av lärarna ställer olika krav och förväntningar beroende på elevens 
utvecklingsnivå. Detta kan ses som en anpassning av innehåll, omfång och nivå där 
svårighetsgraden anpassas efter färdigheter och förkunskaper (Vinterek, 2006).   
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Att läraren skall uppmärksamma elevens olika behov av arbetstempo framhåller såväl 
Vinterek (2006) som Stensmo (1997). Samtliga av de undersökta pedagogerna 
erbjuder eleven möjligheten att arbeta i sin egen takt och därmed uppmärksammas 
elevernas olika behov av arbetstempo. Tre av lärarna anser att denna aspekt var 
lättast att använda sig av i praktiken. En hastighetsindividualisering kan urskiljas 
genomsyra alla lärares undervisningsstrategier. I Vintereks studie (2006) konstateras 
att hastighetsindividualisering tycks vara den vanligaste formen av individualisering. 
Olika individualiseringsansatser får olika betydelse för olika elever, vilket tyder på att 
det inte finns några enkla svar på vilken individualiseringsform som är den bästa 
(Vinterek, 2006).  

6.2 Vilka följder kan urskiljas i ett individualiserat arbetssätt? 
Att eleven arbetar med alltför tyst eget arbete utan interaktion med andra individer 
leder till att eleven kan gå miste om utvecklandet av förmågor såsom social 
kompetens, samarbetsförmåga och ett hänsynstagande är många författare eniga om 
(Vinterek, 2002: Myndigheten för skolutveckling, Edlund & Sundell i Vinterek, 
2006). Tyst eget arbete innebär ofta stillasittande, Dewey (1997) å andra sidan 
betonar att lärandet sker med kroppens alla förmågor. Vygotsky framhäver att 
kunskap bildas i samspel med omgivningen och kommunikationen i detta avseende 
är ett ytterst viktigt redskap (Säljö, 2003). Det är i kommunikation egna reflektioner 
möts av andras och en kunskapsutveckling sker (Mead i Vinterek 2002). Lindkvist 
(2003) hävdar även att om undervisningen försiggår isolerat från gruppaktiviteter 
kommer möjligheten till kommunikation och lärande i samspel i skymundan. En av 
lärarna tycks dock uppmuntra fria diskussioner under det egna arbetet. Två utav de 
undersökta lärarna uttrycker svårigheter med att hålla samman gruppen, den ena 
läraren nämner att skälet för sammanhållning är att främja den sociala utvecklingen. 
Det framhävs även att hög andel eget arbete kan ha samband med sämre 
studieresultat (Ahl, Edlund & Sundell i Vinterek, 2006) samt sämre sociala 
färdigheter (Edlund & Sundell, Vinterek, 2006). En av lärarna framhåller att ett 
individualiserat arbetssätt kan utveckla individualister som får svårt att samarbeta. 
En egoistisk individualism håller på att utvecklas, då eleven utan interaktion med 
andra individer utvecklar ett ointresse för andra och en isolering av det egna jaget 
(Ödman, 1998 i Vinterek, 2002).  Handlandet idag sker i större utsträckning för den 
egna vinningen (Skolverket, 2004).  
 
Samtliga lärare varierar undervisningen mellan gemensamma genomgångar och 
enskilt arbete. Två av lärarna konstaterar dock svårigheter med att anpassa nivån vid 
gemensamma genomgångar eftersom eleverna befinner sig i en mängd olika 
utvecklingsstadier. Vidare uppger en lärare att de gemensamma genomgångarna 
bedrivs lika för alla elever. En individuell anpassning sker under arbetets gång. 
Eleverna har fått tillgång till mindre kontakt med lärarens direkta undervisning 
(Vinterek, 2006), gemensamma genomgångar har nämligen fått mindre utrymme 
och det enskilda arbetet har blivit vanligare som arbetsform (Skolverket, 2004). 
 
I tidigare läroplaner samt Lpo94 uttrycks att eleven skall arbeta självständigt och att 
ett eget ansvar för sitt lärande skall utvecklas (Stensmo, 1997). Eget arbete på 
schemat leder oundvikligen till en starkare tilltro samt ett ökat ansvar för eleven. Till 
synes får eleven idag ta stort ansvar för vad som blir gjort (Vinterek, 2006). En 
underförstådd förväntan kan urskiljas, nämligen att eleven förväntas ha det mesta 
inom sig och med hjälp av undervisningen skall detta lockas fram (Lindkvist, 2003). I 
ansvarsaspekten varierar lärarnas åsikter något. Lärare A anser att unga elever inte är 
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tillräckligt mogna för eget ansvar. Lärare B och D uttrycker ett ansvarstagande från 
elevernas sida gällande utvecklingssamtalen och utformning av mål. Lärare C anser 
att ansvarsaspekten är viktig och utvecklande för eleverna, men uttrycker att 
ansvarsgraden skall öka med stigande ålder. Kraven på eleven bör noga anpassas 
efter dess förmåga och fortskridande utveckling (Skolöverstyrelsen, 1920 i Vinterek, 
2006). Ett ansvarstagande över sitt lärande är en rättighet och skall öka med stigande 
ålder (Lpo94). Vid användning av självständigt arbete, vilket samtliga lärare i 
undersökningen gör, förväntas också att eleven skall ta ansvar för sitt eget lärande.  
Vinterek (2002) uppmärksammar att självständigt arbete inte behöver betyda att 
utvecklandet av ansvar sker för att möjligheten erbjuds. Det framhävs även i 
enkätundersökningen att möjligheterna med individualisering är att de ”svaga” 
behöver får god tid på sig och att de ”starka” får fortsätta vidare i sin utveckling 
(Lärare B och D). Elever med svårigheter i sitt lärande behöver dock mer struktur i 
undervisningen än vad det egna arbetet kan erbjuda (Ahl 1998 i Vinterek 2002). Vid 
enskilt arbete och läraren som handledare kan missgynna elever som inte har 
förmågan att organisera sitt arbete och har den självsträvan att hålla motivationen 
vid liv (Vinterek, 2006). Ett individualiserat arbetssätt kan även resultera i att läraren 
förlorar översikt i vad eleven arbetat med samt utvecklat (två undersökta lärare).  
I den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 framhävs det att vid eget 
arbete får läraren svårigheter med att följa elevens arbete. Detta leder till att läraren 
får svårt att ge adekvat respons samt att bedöma elevens kunskaper (Skolverket, 
2004). 
 
En och samma pedagogiska teori kan tolkas och genomföras på vitt skilda sett. Därför 
är det viktigt att reda ut vad som avses med individualiseringen och hur det skall 
tillämpas i praktiken. Till en början är det väsentligt att uppmärksamma vilka mål 
tillvägagångssättet skall uppnå och vilka effekter denna typ av metod kan få. 
Utformandet och valen är nära kopplat till själva syftet med individualiseringen. 
Syftet kan även det variera.  Syftet och valet av individualiseringsform är därför 
mycket oklart (Vinterek, 2006). Vinterek (2006) menar att det inte bara handlar om 
olika former av individualisering utan även om vilken syn man i grunden har på 
individanpassad undervisning. Lärarnas syn på individualiseringens möjligheter 
uttrycks relativt lika. Tre av de undersökta lärarna uttrycker att avsikten med ett 
elevcentrerat arbetssätt är att varje elev erbjuds undervisning utifrån dess 
förutsättningar. En av lärarna poängterar också relationen mellan lärare och elev som 
stärks eftersom arbetssättet förutsätter en god kännedom om varje elev. En lärare 
formulerar syftet såsom att eleverna får möjlighet att arbeta i egen takt med 
uppgifterna.  

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Vårt val av forskningsmetoder har givit oss rikligt material och mer därtill. Vid de 
ostrukturerade enkäterna har lärarna svarat med egna reflektioner och åsikter kring 
individanpassad undervisning. Eftersom vi ville på bästa sätt undvika att påverka 
lärarna har detta varit den rätta metoden för vår undersökning. 
Kompletteringsfrågorna har givit oss ytterligare möjlighet till fyllig och riklig 
information. Tack vare att respondenterna tagit del av det slutgiltiga resultatet av 
enkätundersökningen har vi kunnat undvika missförstånd och eventuella 
misstolkningar. Observationerna gav oss möjlighet till bredare perspektiv kring 
lärarnas individanpassade undervisning. Då en av oss utförde sina observationer på 
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en och samma dag, kompletterades detta med tidigare erfarenheter (se Förförståelse, 
punkt 1.4). Dessa tidigare kunskaper gav oss möjlighet att ytterligare breda våra vyer. 
Vid analys och diskussion har dessa tidigare erfarenheter funnits i åtanke. Det 
förväntas reparera den snedvridning (Denscombe, 2000) som skett.  
 
Den kvalitativa forskningsstrategin har varit ett utmärkt val för vår studie då vi ville 
tolka och diskutera individualiseringsbegreppet i ett skolsammanhang. Med tanke på 
att vi ställde breda frågor i enkäterna har undersökningen tillhandahållit många 
perspektiv och reflektioner. Utifrån denna breda överblick har vi plockat ut det som 
varit väsentligt för vår undersökning, nämligen att studera hur 
individualiseringsbegreppet tolkas och utförs i praktiken vad det gäller självständigt 
arbete.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Vad innebär individualisering i ett skolsammanhang? 
I Lpo94 uttrycks att undervisningen skall ha sin utgångspunkt i elevens erfarenheter, 
bakgrunder, intressen och erbjuda eleven en miljö anpassad till dess förutsättningar 
och behov. Detta stämmer även överens med uppslagsverk som behandlats i arbetet 
(Malmström, Sjögren, P. 2002: Lärarförbundet, 1996: Nationalencyklopedin, 1992). 
Med denna utgångspunkt innebär individualisering att med olika metoder och olika 
sätt att agera skall undervisningen nå ett bestämt mål (Vinterek, 2006). Målet i sig 
kan variera beroende på vad man har för syfte. Detta kommer att diskuteras 
ytterligare under nästa frågeställning.   
 
Vi har med hjälp av många teoretiker belyst betydelsen av samspelet mellan individ 
och miljö (Mead: Vygotsky: Piaget). Man kan urskilja en likhet i Deweys (1997) och 
Piagets (Säljö, 2003) ideologier kring lärarens undervisningsstrategi. Dewey (1997) 
nämner elevens roll som överrepresenterad åskådare i undervisningen och Piaget 
(Säljö, 2003) påvisar att läraren skall undvika föreläsningar och verka som 
handledare. Med andra ord kan vi konstatera att de båda förespråkar elevens 
delaktighet i undervisningen. Sedan skiljer sig dess uppfattningar. Läraren skall 
uppmuntra eleven att undersöka världen på egen hand och dess inblandning är enligt 
Piaget störande i elevens aktivitet (Piaget i Säljö 2003). Dewey (1997) liksom 
Vygotsky (Säljö, 2003) betonar en utvecklingsprocess i samspel med omgivningen. 
Lärdom av andra skapar mening och förståelse. Kommunikationen är alltså en 
betydelsefull del i lärandet (Dewey 1997: Vygotsky i Säljö, 2003). Piaget å andra sidan 
uttrycker att lärandet sker utifrån eleven själv i sin omgivning (Säljö, 2003). Man kan 
säga att Piaget centraliserar den enskilde individen, att utifrån individen själv 
betraktas omvärlden och en utveckling sker. Man kan finna likheter i Piagets 
förespråkande och sättet att individualisera för den enskilde individen. Individen 
förväntas ta ett eget ansvar för sitt lärande och fortskrida dess egen utveckling. Våra 
värderingar om människan har inflytande på vårt sätt att undervisa. I andra kulturer 
sätter man gruppen i centrum medan vi i västerländska kulturer ofta förespråkar den 
enskilde individen. Det tycks inte vara så konstigt att detta är resultatet av våra 
värderingar om den enskilda människan och dess behov till utveckling.    
 
I Vygotskys teori, utvecklingszonen, framhävs att människan genom handledning kan 
lösa problem som annars innebär problem kan kopplas med Deweys ”learning by 
doing” uttryck. Givetvis behöver vi konkretisera utföranden och problemlösningar 
genom att ”ta efter” inläraren, men vi behöver använda kroppen och lära av 
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erfarenhet.  Mead diskuterar utvecklandet av den egna identiteten och dess koppling 
till det sociala samspelet. Vid kontinuerlig kommunikation med andra jag formas det 
egna jaget (Mead i Vinterek 2002). När man talar om en individualisering måste 
detta bejakas eftersom individer är i behov av lärande i samspel. En del elever kan ha 
större behov av att diskutera, utbyta tankar och även studera andras handlingar och 
lösningar. Det var endast två lärare som uppmärksammade det sociala samspelet i 
lärandet. Det vi kan urskilja är att det var lärarna i de lägre årskurserna som 
uppmärksammade den sociala delen i lärandet. Det får oss att fundera över om detta 
bejakas mer för att man ser ett större behov av det i lägre årskurser. Dessa två lärare 
uppmärksammar att ett alltför individualiserat arbetssätt kan resultera i svårigheter 
att hålla samman gruppen. Man kan urskilja en syn på individualiseringen som en 
enskild väg till lärandet. Detta förvånades vi över, dock kan en förklaring vara att 
lärarna ser individualisering och främjandet av det sociala samspelet som två skilda 
företeelser. Ett individualiserat arbetssätt behöver ju inte innebära eget arbete, det 
kan även innebära kollektiva arbetsformer (Vinterek, 2006). Detta vill vi 
omformulera, ett individualiserat arbetssätt innebär att eleven får sina lärandebehov 
tillfredställda och det förutsätter att ett socialt lärande kommer till stånd. 
 
Det omtalade ämnet eget arbete kan urskiljas i undervisningsmetodiken hos samtliga 
lärare. Främst läromedelsbaserat i tyst självständigt arbete. Dock kunde vi urskilja att 
en lärare uppmuntrade eleverna till att diskutera fritt med varandra i nyttjandet av 
arbetsformen eget arbete. Sverige är ett av de länder där stor andel elever har 
läroböcker som huvudsaklig grund för sitt lärande (Vinterek, 2006). Detta påstående 
gör oss en smula bekymrade, men vi förutsätter att lärarna gör sitt bästa för att varje 
elev skall få en framgångsrik inlärning. Vi anser att tiden kan vara boven i detta 
avseende och har full förståelse för att detta varit lärarnas ”lösning”. Lärarna varierar 
med självständigt arbete och gemensamma genomgångar. Genomgångarna 
förekommer främst vid introduktion till nya uppgifter och för att göra elever 
medvetna om vad som förväntas av eleven vid en specifik lektion. Intuitionen av 
individualisering må vara god, men den bör inte leda till att man fråntar eleven 
stimulansen av levande direktundervisning med gemenskap i lärandet (Naeslund, 
1971 i Vinterek, 2006). Detta anser vi inte kunna urskilja ur resultatet, dock vill vi 
poängtera att enskilt arbete genomsyrar alla lärares undervisning, växlat med ett fåtal 
gemensamma genomgångar samt gemensamt arbete. Vi kan däremot se en tydlig 
läromedelstyrd undervisning med en individualiserad undervisning som inte är 
tillräckligt reflekterad. Man kan även diskutera om gemensamma arbeten uppfattas 
som en individualisering, om inte, finns det en förklaring till att detta inte kommit i 
uttryck i enkätsvaren.  
 
En av lärarna poängterar att relationen till eleven är viktig för en individualiserad 
undervisning vilket vi anser är ett måste för ett gott lärande. Ett engagemang från 
lärarens sida, att lära känna sina elever och utveckla förståelse för deras behov är 
grundläggande för kommande individualiseringsval. Detta poängteras även av 
skolöverstyrelsen 1955 i Vinterek (2006).  
 
Majoriteten av lärarna uppger problematik med anpassningen av lärandemiljön av 
olika skäl. Det som kan urskiljas är att miljön uttrycks i utrymme och antal platser. 
Miljöanpassning är så mycket mer än så. Det kan vara en anpassning av elevens 
behov av enskildhet, spontana dialoger, ljus, tillsyn av lärare osv. Det kan innebära 
behov av tillgänglighet av material och diverse verktyg. Detta har inte proble-
matiserats. Vi uppmärksammar även en intresseindividualisering som samtliga lärare 
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i viss mån tillämpar. Två av lärarna uppmärksammar vikten av att stimulera elevens 
intressen för att utveckla lärandet. Men detta måste också konkretiseras, vad är det 
för intressen vi talar om?  
 
Undersökningens lärare bejakar elevernas behov och förutsättningar genom en 
anpassning av undervisningen i olika utföranden och omfattningar. En lärare menar 
att individualiseringens möjligheter och syfte är att ge eleverna vad de behöver. 
Självfallet åsyftas deras behov och förutsättningar i detta uttryck, men vi måste ställa 
oss frågan vad eleven är i behov av, vilka behov är det vi talar om? Det råder många 
tänkbara typer av behov och det kan variera mellan olika elever men också mellan en 
och samma individ (Vinterek, 2006). Elevens förutsättningar och behov bör 
konkretiseras för att individualisering i skolan skall tillämpas på bästa sätt. Lärarna 
finner emellertid svårigheter med att se till samtliga individualiseringsaspekter. Detta 
är förståligt eftersom det finns en uppsjö av olika individualiseringsaspekter att tillgå. 
Det handlar främst om att reflektera över dessa val och dess syfte.  
 
Utifrån observationer och enkäter konstateras att ett viktigt element i den individ-
anpassande undervisningen är att eleven får möjlighet att arbeta i sin egen takt. 
Samtliga av de undersökta pedagogerna erbjuder eleverna denna möjlighet. En lärare 
uppger i sin enkät att själva syftet med individualiseringen är att svaga får god tid på 
sig och de övriga får gå vidare i sin utveckling. Majoriteten av lärarna ansåg att 
hastigheten var lättast att tillgodose, vilket inte var någon nyhet. Vid eget arbete kan 
detta överses i stort sett vid alla arbetsmoment. Denna tillsynes 
individualiseringsmetodik kan grunda sig på att man faktiskt inte riktigt vet vilka 
metoder som finns att tillgå och dess effekter. Det kan också uppfattas att en 
hastighetsindividualisering är ett närmande en individualisering som läroplanerna 
påvisar. Om man erbjuder eleven möjligheten till eget arbetstempo så nyttjas en 
individanpassad undervisning. Istället för att anta att alla elever har en naturgiven 
takt inom sig som inte går att påverka eller för individen att överskrida, bör man 
fråga sig vad det är som avgör elevens arbetstakt (Vinterek, 2006). ”Denna avsaknad 
av kritiska resonemang kring på vilket sätt ett arbete i olika takt kan svara mot 
elevernas förutsättningar och behov kan möjligen förklara den till synes starka 
tilltron till hastighetsindividualisering” (Vinterek, 2006, s. 121). Det är dock viktigt 
att poängtera att den ”rätta metoden” inte existerar (Runesson, 1995). Det är en fråga 
om att olika individualiseringsmetoder får olika betydelse för olika elever (Vinterek, 
2006). Vi hyser stor förståelse för att lärarna gör sitt bästa i individualiseringsfrågan. 
Eget arbete tillämpas för att innehåll och svårhetsgrad kan anpassas efter elevens 
ståndpunkt. Det vi vill belysa är dess effekter för att ett nyanserat tänkande kan 
komma till stånd och att det förhoppningsvis kan leda till ett reflekterande arbetssätt 
kring målen och syftet med undervisningen.   

7.2.2 Vilka följder kan urskiljas i ett individualiserat arbetssätt? 
Utifrån arbetets undersökning kan man omöjligtvis konstatera konsekvenser och 
effekter på så kort studietid. Detta kan endast diskuteras i relation till litteraturen och 
dess forskning. 
 
Lindkvist (2003) hävdar att skolans praktik inte har följt samhällets förändring på 
kunskap och lärande då läraren i stort sett undervisar på samma sätt som gjorts 
sedan början av 1900-talet. Läraren fungerar som förmedlare och eleverna som 
passiva kunskapsobjekt. Därefter följer elevens självständiga arbete som ofta är 
läromedelstyrt. Ibland kan individualiseringen framställas som en motbild eller 
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räddning från den såkallade förmedlingspedagogiken (Lindkvist, 2003). Dock anser 
Carlgren (2005) att eget arbete är en anpassning till det senmoderna samhället för 
skapandet av självständiga individer. Man kan ställa sig frågan om enskilt arbete 
verkligen är ett sätt att förbereda eleverna på framtiden. Vi anser inte att detta bör 
vara anledningen till att forma självständiga individer, snarare ett försök att anpassa 
undervisningen efter elevernas mångfald av olikheter. Vi anser att intentionen är god, 
det är dock andra faktorer som spelar in såsom ekonomi, utrymme, personalstyrka 
och tid. Men framförallt, enligt vår mening, finns det tillsynes oreflekterade mål och 
syften med undervisningen.  
 
Vid Vintereks (2006) granskning av läroplanerna gällande sedan 1962 och framåt 
konstaterades att begreppet individualisering upphör i de senare läroplanerna. Med 
urskiljning av en nedtoning av samhällets krav och relationen till innehåll och mål för 
den enskilde individens utveckling tyder på att individen belyses mer än tidigare. 
Lpo94 lägger större vikt vid den enskilde individens utveckling av eget ansvar för sitt 
lärande. En förskjutning av elever som grupp har skett till enskilda individer 
(Vinterek, 2006). I detta avseende är det väsentligt att lyfta fram Piagets (Säljö,2003) 
syn på den enskilde individen i centrum för lärandet. Om ovanstående är 
sanningsenligt kan dagens undervisning bära prägel av Piagets framtoning på 
individens utveckling. Önskvärt vore att fokusera mer på en individualisering i ett 
samspel.  
 
Vid användning av självständigt arbete, vilket samtliga lärare i undersökningen gör, 
förväntas också att eleven skall ta ansvar för sitt eget lärande. Att ett eget arbete 
förutsätter att eleven tar ansvar tycks lärarna inte uppmärksammat. Vid eget arbete 
måste eleven på egen hand se till att ta sig framåt och det förutsätter att eleven tar 
hjälp vid behov. Vinterek (2002) nämner att självständigt arbete inte behöver betyda 
ett utvecklande av ansvar för att möjligheten finns. Alla elever kan inte vara sin egen 
motor och ta sig framåt själva. De behöver stöd av andra. Om eleven inte tar ansvar 
eller helt enkelt inte är förmögen till eget ansvar, kan det få negativa konsekvenser. 
Eleven hamnar efter i skolarbetet och motivationen sjunker.  Eleven får en känsla av 
misslyckande.  
 
Vid 1990- talets senare del och början av det nya århundradet genomsyras 
undervisningen av ”eget arbete” (Vinterek, 2006). Antalet arbetsmetoder har minskat 
trots att man idag är medveten om alla elevers olika sätt att lära som förutsätter 
varierade undervisningssätt (Vinterek, 2006). Vad detta kan bero på har förmodligen 
med många faktorer att göra. Man kan diskutera om det beror på ett ovetande hos 
lärarna kring effektfulla individualiseringsmetoder. Det kan också handla om att en 
reflektion kring vad man egentligen gör och vad man är ute efter med undervisningen 
inte riktigt kommit till stånd.  
 
Vid observationerna kunde vi urskilja att eget arbete skapar tysta klassrum utan 
dialoger sinsemellan (Vinterek, 2002: Jakobsson 2005: Johansson, 2002) Vi har 
även tidigare konstaterat att samtliga lärare bejakar elevens behov och 
förutsättningar genom att anpassa undervisningen. Man bör konkretisera detta 
ytterligare, lärarnas val av individualiseringsformer speglas ofta i hur man i grund 
och botten tolkar själva individualiseringsbegreppet. Samtliga lärare är överens om 
att en individanpassad undervisning har sin grund i en anpassning av undervisningen 
utifrån elevens behov och förutsättningar. Men vad innebär detta? Vi är av den 
uppfattningen att orden är lätta att uttrycka och läsa i litteratur och läroplaner, men 
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vad det innebär i skolpraktiken är en smula luddigt. Lärare förväntas tolka 
anvisningar om en individanpassad undervisning och införliva detta i 
undervisningen. Om begreppet uppfattas såsom Vinterek (2006) skriver att Lpo94 
sätter den enskilde individen i centrum och samhällets mål hamnar i bakgrunden vad 
förväntas då av undervisningen? En anpassning till det senmoderna samhället som 
betonar individens egen framfart? (Carlgren, 2005). Detta kan upplevas en aning 
skrämmande, ”Vem vill leva i en värld med en massa jag?” (Ödman, 1998 i Vinterek, 
2002, s. 181).  
 
Vad eget arbete innebär för eleven bör övervägas eftersom det utgör en stor del av 
undervisningen i skolan. Den tillsynes snäva tolkningen av individualiserings-
begreppet kan ha sin grund i att begreppet inte har diskuterats och problematiserats. 
Vinterek (2006) menar att man måste konkretisera målen med undervisningen. Vad 
är det man menar? Vad är det man vill uppnå? Lindkvist (2003) menar att det är mer 
ändamålsenligt att se individualisering som en fråga om vad som egentligen är syftet 
med den individanpassade undervisningen snarare än medel, arbetssätt och 
arbetsform.  
 
Målen för en individualisering behöver inte betyda att vägarna dit endast kan nås av 
individen själv, de krävs även kollektiva arbetsformer för att stödja den enskilda 
individen. Denna diskussion för utvecklandet av ett nyanserat tänkande kring 
individualisering avslutas med några väl valda ord uttryckt av Vinterek (2002, s.179); 
”Individualisering behöver inte betyda ett individuellt arbete. Det kan också betyda 
att elever arbetar tillsammans”.   

7.3 Avslutande ord 
Frågeställningarna i arbetet sammanlänkar och kan ses som en strategi för individu-
aliseringsarbetet. Läraren bör problematisera begreppet, vad som avses med den 
individanpassade undervisningen och vilka mål man vill uppnå. När detta är 
förankrat står läraren inför en mängd individualiseringsval. Vilka metoder som skall 
användas för att uppnå dessa mål. Utifrån vetskapen kring möjligheter, konsekvenser 
samt förståelse för elevens behov kan läraren sedan planera den individanpassade 
undervisningen.  
 
Detta arbete har varit både spännande och mödosamt. Det har också givit oss 
inspirerade och nyskapande kunskaper. Vi har under utbildningens gång ständigt 
påmints om samspelets betydelse i lärandet. Vi har också förstått att en individualise-
ring i skolan är nödvändig för att möta alla elever på deras villkor och nivå. Denna 
studie har lyft detta och skapat insikt i att dessa två företeelser inte är något som går 
att skilja. De sammanlänkar för att ett gott lärande kan bli möjligt.  
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7.4 Fortsatt forskning 
Det kan uppfattas lättare att peka ut alla fel och problem snarare än att utse 
fungerande individualiseringsmetodik. Med kunskap om det sociala samspelets 
betydelse i lärandet och uppmärksammandet av en reflekterande planering utifrån 
syfte och mål bör en fortsättning följa. Det faller sig naturligt att diskutera kring hur 
läraren konkret kan införliva individualiserad undervisning och vilka alternativ 
läraren har för att undvika ett tyst, självständigt arbete och ändå se till den enskildes 
behov. Vi åsyftar alltså hur läraren kan individualisera undervisningen för att främja 
det sociala samspelet på bästa sätt. Givetvis har denna undersökning gett upphov till 
ett nyanserat tänkande om individanpassad undervisning, att det inte finns ”den rätta 
metoden” och att olika individualiseringsansatser får olika betydelse för olika elever. 
Det finns inget lätt sätt att konstatera detta, men med konkreta tips på sätt att få tid 
och energi att räcka till, och finna metoder o material som sammanväver många 
individualiseringsaspekter kan göra lärarens komplexa yrke en aning lättare. 
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Bilaga 
 
 

Forskning kring individualisering – Information/bakgrund 
 
Alla människor är olika. Alla elever är olika. I en heterogen klass innebär detta en 
blandning av personligheter, intressen, erfarenheter, behov och förutsättningar. I 
skolans styrdokument betonas individualisering av undervisning för att erbjuda 
eleven den bästa möjliga kunskapsutvecklingen och sociala utvecklingen. I Lpo94 står 
det att lärarens uppdrag är att planera och genomföra sin undervisning så att den är 
anpassad till varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
och organisera arbetet så att varje elev utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda sina egna behov. Detta innefattar även att ge 
särskilt stöd för elever med svårigheter.   
 
Intresset i detta arbete är vad individualisering i undervisningen innebär för skolan 
och läraren med utgångspunkt från läroplanerna. Här belyses 
individualiseringsfrågan i ett konkret utförande. Detta följs av en djupdykning i några 
lärares arbete kring individualiserat arbete. Tyngdpunkten i arbetet ligger i denna 
forskning och dess resultat kring individualiserat arbete.  
 
Vid ett forskningsmetodarbete bör några viktiga punkter omsorgsfullt betraktas, 
nämligen de Forskningsetiska principerna. Den första principen är  
Informationskravet som innefattar att forskaren skall informera de som är berörda 
av forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan är det andra kravet 
som kallas Samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet  innebär att de uppgifter om 
alla personer i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Nyttjandekravet står för att alla uppgifter som samlats om enskilda personer 
får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2007).  
 
 
 

Forskarna; Jeanette Röstberg, Sandra Larsson  
 
___________________________  
 
Lärarprogrammet – Examensarbete inom kursområdet pedagogik, studietermin 7.  
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Enkätfrågor 

 
1.  Anser du att undervisningen ska individualiseras? precisera ditt svar; 
 

a. Använder du dig av ett individualiserat arbetssätt? 
 

b. Vilka möjligheter ger ett individualiserat arbetssätt? 
 

c. Finns det några nackdelar/risker med ett individualiserat arbetssätt? 
 

2. Om du använder dig av ett individualiserat arbetssätt; 
 

a. Vad är syftet/målet med ditt individualiserade arbetssätt? 
 

b. Hur anpassar du innehållet i din undervisning? 
 

c. Hur anpassar du nivån utifrån elevernas behov och förutsättningar i din 
undervisning? 

 

d. Hur anpassar du lärandemiljön utifrån elevernas behov? 
 

3. Erbjuder du eleverna olika arbetssätt i undervisningen? 
 

a. Hur då och vilka? 
 
4. Inkluderas elevernas intressen i undervisningen? 
 

a. Hur då? 
 
5. Har eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt?  
 

a. Hur då? 
 

6. Anpassar du materialet i undervisningen? 
 

 

a. Hur då? 
 

7. Får eleverna ta ansvar för sitt lärande? 
 

a. Hur då? 
 

 
8. Anser du att du kan tillgodose alla de ovan nämnda individualiseringsaspekter 

likvärdigt? 
 

a. Anser du att du använder någon eller några mer än någon annan? 
 

b. Varför då? 
 

c. Finns det någon anledning till att en individualiseringsaspekt eller fler 
utnyttjas mindre? 

 
9. Anser du att någon av dessa individualiseringsaspekter är mer utvecklande för 

dina elever? 
 

a. Varför då? 


