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Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare utformar och 
individanpassar sin undervisning efter elevers olika behov och förutsättningar. 
Dessutom studerades vilka kunskaper som existerar kring ämnet, samt vad som finns 
skrivet i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 2006) angående detta. Utifrån semistrukturerade 
intervjuer med fem verksamma lärare samt observationer i klassrum kunde slutsatsen 
dras att samtliga medverkande ansåg att individanpassad undervisning är nödvändigt 
för att kunna ta hänsyn till alla elevers olikheter och behov. Observationerna visade att 
samtliga lärare i olika hög grad lever upp till en individanpassad undervisning med 
varierande inslag. Dock genomför eleverna, trots variation i undervisningen, samma 
uppgifter men vid olika tillfällen. 
                                                                                                                                                             

Nyckelord: Individanpassad undervisning, lärstilar, motivation   
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Inledning 
Vår erfarenhet från tidigare arbete samt verksamhetsförlagd utbildning säger att 
undervisningen till viss del är traditionell och utgår ifrån eleverna som en kollektiv 
grupp. Vi menar dock att alla elever är olika och lär bäst på olika vis, vilket i sin tur 
betyder att undervisningsformerna behöver varieras.  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, 1 kap. s. 4, 2006).  

I och med detta väcktes ett intresse att undersöka hur väl påståenden om 
individanpassad undervisning, som tas upp i Lpo 94 (2006), fungerar i praktiken. 
Förhoppningarna är att belysa det generella genom att fokusera djupgående på det 
enskilda (Denscombe, 2000). Centralt i detta arbete är således hur skolor kan arbeta för 
att tillgodose elevers olika lärstilar (för begreppsdefinition se 1.3). Detta har undersökts 
genom observationer av lektioner och intervjuer med verksamma lärare. Ämnesvalet 
bygger på att undervisningen enligt Lpo 94 (2006) ska anpassas till varje elevs behov 
och förutsättningar samt att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära.   

Skolan har ett uppdrag att hjälpa varje enskild individ att finna sin unika egenart (Lpo 
94, 2006). Det är av stor vikt för elever att hitta sitt eget sätt att lära, inte enbart för att 
klara av skoltiden, utan även för utvecklingen till goda vuxna i samhället vi lever i (a.a.). 
I likhet med Öhlmér (2001) menar vi att kunskap och utbildning blir allt viktigare i 
dagens samhälle. Vi talar om det livslånga lärandet och kunskapssamhället, men får alla 
vara med om detta i dagens skolsystem? (a.a., 2001, s. 5). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka om och i så fall hur lärare utformar och individanpassar 
undervisningen efter elevers enskilda behov. De frågeställningar som studien belyser är: 

 

Vilken kunskap har lärare om individanpassad undervisning? 

 

På vilket sätt utgår lärare från elevers olika lärstilar i sitt arbete/sin planering? 

 

Hur kan skolor arbeta för att tillgodose elevers olika sätt att lära? 

1.2 Förförståelse 
Vår erfarenhet är att lärare känner till vikten av att individanpassa undervisningen, men 
att det delvis brister i det praktiska utförandet. Framför allt under den 
verksamhetsförlagda utbildningen har tydligt märkts att lärare alltför ofta undervisar 
utifrån en traditionell och formell aspekt (för begreppsdefinition se 1.3). Intresset har 
även resulterat i en mindre studie med fokus på barns lärstilar (Anderot, 2007). Studien 
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genomfördes i år 1 och 6 och resultatet visade att lärare har högre ambitioner att 
individanpassa undervisningen än vad som faktiskt sker. Anledningen till detta ansågs 
vara bland annat tidsbristen. Dessutom framkom att lärarna främst individanpassade ur 
ett tidsperspektiv, vilket i detta fall innebar att eleverna utför samma uppgifter i sin egen 
takt och ibland vid olika tidpunkter. Utöver dessa erfarenheter, kunskaper från 
lärarutbildningen om bl.a. lärares roll samt den litteratur som studerats kring 
individanpassad undervisning är våra kunskaper inom detta område begränsade. 
Förhoppningarna är dock att denna förförståelse ej ska påverka vår studie, då strävan är 
att resultatet ska bedömas utifrån ett objektivt perspektiv. Väsentligt är, i kvalitativa 
studier, att inte låta förväntningar styra resultatet, utan målet bör vara att tolka och 
redovisa resultatet utan att förförståelsen påverkar tillförlitligheten negativt 
(Denscombe, 2000). 

1.3 Definitioner av begrepp 
Denna studie kommer att beröra vissa begrepp som vi vill förtydliga. Med traditionell 
och formell undervisning menar vi undervisning som bedrivs enligt tradition, d.v.s. 
katederundervisning där eleverna sitter i bänkar, på rad och inte är särskilt aktiva. 
Talutrymmet är avsatt främst för läraren och dialogen utgör en envägskommunikation. 
Enligt Lpo 94 (2006) och Stensmo (1997) betyder däremot individanpassad 
undervisning att skolans tid, innehåll och arbetssätt anpassas till varje individs behov 
och förutsättningar. Gällande begreppet lärstil, hänvisar vi till Dunn och Dunns 
lärstilsmodell (Bilaga 1). Lärstil innebär hur en individ koncentrerar sig, processar och 
bearbetar ny information (Dunn, Dunn & Treffinger 1995). När vi talar om elevers olika 
lärstilar, i detta arbete, menar vi de olika sätt individer lär bäst på.   

Elevernas motivation är av betydelse i arbetet, varför vi vill förklara den innebörd vi 
tillskriver det. Motivation innebär den kraft som ger människans beteenden energi och 
utvecklar dem i framåtgående riktning mot olika mål (Stensmo, 1997). Yttre motivation 
handlar om yttre påtryckningar för att påverka det mänskliga beteendet, såsom belöning 
och bestraffning. Inre motivation utgår däremot från människans insida. En människa 
har inre behov som ska tillfredsställas vilket leder till prestation. 

1.4 Disposition 
Arbetet är fördelat på sex olika avsnitt exklusive referenslista och bilagor. Samtliga 
avsnitt är indelade i kortare stycken med tillhörande underrubriker för att underlätta 
läsningen. I första avsnittet presenterades studiens syfte, frågeställningar, 
begreppsdefinitioner samt en inledning med ämnesmotivering. Därefter följer en 
redogörelse, under rubriken Teoretisk bakgrund, av befintlig forskning, styrdokument 
och riktlinjer samt övrig litteratur i ämnet. Detta avsnitt avslutas med en 
sammanfattning. I det tredje avsnittet behandlas metoder och tillvägagångssätt, där 
också de val som gjorts angående metod motiveras. Här belyses även de forskningsetiska 
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ställningstaganden som genomförts samt hur tillförlitlig studien är utifrån validitets- och 
reliabilitetsaspekter. Avsnitt fyra består av en resultatredogörelse som grundar sig på 
datainsamling. I den nästkommande analysdelen ställs resultatet i relation till den 
teoretiska bakgrunden där skillnader och likheter behandlas. Slutligen följer, i avsnitt 
sex, en diskussion kring resultat och metod där slutsatser dras och förslag på vidare 
forskning inom området görs.  

2 Teo re tisk bakgrun d 
I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för de styrdokument och riktlinjer som 
lärare måste följa. Dessutom utförs en kort presentation av aktuell forskning i ämnet. Då 
det finns ytterst lite forskning att tillgå inom området individanpassad undervisning 
behandlar detta stycke endast en avhandling. I den följande delen presenteras en mer 
omfattande litteraturstudie kring ämnet. Denna litteratur anses inte grundas på 
etablerad forskning. Detta är således anledningen till att avsnitten forskning och 
litteratur hålls separerade. Forskningen bygger på forskningsprocessen och klargör hur 
den genomförts (Stukát, 2005), medan det som behandlas i litteraturstudien inte gör 
det. I flera fall representeras dock etablerade forskare som författare i det sistnämnda, 
men då forskningsprocessen inte klargörs har valet gjorts att inte klassificera det som 
forskning. 

2.1  Styrdokument 
Enligt Lpo 94 (2006) är skolans uppdrag att främja elevernas lärande och lust att 
inhämta kunskaper. Lärare ska planera och anpassa undervisningen efter varje enskild 
elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande. Alla som arbetar inom skolan 
ska samarbeta för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Eleverna 
ska utvecklas i skolan och har rätt att känna den tillfredsställelse som framsteg och 
övervinnande av svårigheter ger.  

Skolans ansvar är att verksamheten utvecklas i riktning mot de uppsatta målen, vilket 
även förutsätter lärarprofessionalism. Ett strävansmål för skolan är att ständigt utveckla 
och förbättra verksamhetens kvalitet. För att elever ska kunna orientera sig i dagens 
samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt ska skolan bidra med 
metoder att tillägna sig nya kunskaper och färdigheter. Elever ska även ges 
förutsättningar att utveckla en självständighet i skolarbetet samt få möjlighet att ta eget 
initiativ och ansvar. Skolan ska fostra elever till goda samhällsmedborgare och ge en 
grund för fortsatt utbildning (a.a.). Den ska även, i samarbete med hemmen, ge eleverna 
kunskaper för att utvecklas till ansvarskännande medmänniskor (Skollagen, 1985:1100). 
Eleverna ska även möta demokratiska värden och arbetssätt under utbildningen. 
Ytterligare en anledning för demokratisk undervisning är att förbereda eleverna för ett 
vuxenliv i dagens samhälle (Lpo 94, 2006). 
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Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet 
(Skollagen, 1 kap. 2 §, 1985:1100). Skolans verksamhet behöver inte utformas lika 
överallt, detsamma gäller för skolans resurser. Trots detta ska utbildningen vara 
likvärdig för alla elever. Skolan ska även visa hänsyn till elevers olika behov, med ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika skäl har svårt att nå de uppsatta 
utbildningsmålen. Genom att variera undervisningen och erbjuda olika vägar att nå 
målen, främjas elevernas olika förutsättningar. I det aktiva lärandet är skapande och lek 
mycket väsentligt. Leken har särskilt stor betydelse i de tidiga skolåren, för elevernas 
kunskapsinhämtande (Lpo 94, 2006).  

Skolan ska inrikta sitt arbete på olika kunskapsformer, såsom fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. De ska balanseras och utgöra delar av en helhet i undervisningen. 
Dessa kunskapsformer måste därför ges utrymme i skolans arbete. Genom en varierad 
och balanserad sammansättning av undervisningens innehåll och arbetssätt främjas 
elevernas harmoniska utveckling. Både praktiska och intellektuella sinnen ska gynnas i 
undervisningen. Eleverna ska få möjlighet att utveckla olika uttrycksformer såsom dans, 
drama, musicerande och skapande i bild, text och form, vid sidan av eget skapande. 

2.2 Forskning 
Lärstilsundervisning utgår främst ifrån variation för att möjliggöra att fler elever ska 
lyckas nå skolans mål. Arbetssättet medför konsekvenser för läraren då det är 
tidskrävande för lärare och fordrar mycket förberedelse. Dock upplevs det positivt av 
både lärare och elever. Lärstilsarbete kan skapa möjligheter för att individanpassa 
undervisningen samt väcka motivation och lust för lärande hos eleverna, men även ge 
verktyg som underlättar det livslånga lärandet (Boström, 2004).  

Boström (2004) ställer den traditionella undervisningen mot en lärstilsinspirerad metod 
med fokus på grammatikinlärningen i svenska. Undersökningen beaktar bland annat 
skillnader i resultat, attityder, grammatikargumentens relevans och minnesbehållning. 
Resultatet visar bland annat att de elever som undervisats enligt lärstilsmetodik har en 
bredare insikt gällande grammatikkunskaperna nytta.  

2.3 Litteratur 

2.3.1 Individanpassad undervisning 
Begreppet individanpassad undervisning är tämligen otydligt. I praktiken syftar det till 
att skapa en flexibel lärmiljö som stödjer olikheter och aktiviteter. Fokus bör ligga på 
den enskilde individen och dennes lärprocess. En formell undervisning med 
standardiserade metoder som antas passa alla elever överensstämmer inte med dagens 
inställning till lärande och undervisning (Ellmin & Ellmin, 2003). 
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Definitionen av lärande är beroende av de teoretiska utgångspunkter en individ har 
(Säljö, 2000). Enligt Alerby (2000) omfattar lärande både undervisning och inlärning. 
Det anses orimligt att dessa företeelser inte skulle vara nära förknippade, då 
undervisning är menad att leda till inlärning (a.a.). Lärande ses som en del av all 
mänsklig verksamhet och sker i de olika miljöer människor vistas i (Säljö, 2000), vilket 
betyder att lärande inte enbart är begränsat till organiserad verksamhet (a.a.; Alerby, 
2000).  

Elever varierar i intelligens, något som innebär att de skiljer sig åt beträffande förmåga 
att tillägna sig kunskaper och färdigheter (Stensmo, 1997). De har även olika intressen, 
vilket är nära förknippat med begreppet motivation. Det som intresserar en är även 
motiverande att lära sig. Därtill lär elever bäst på olika vis, genom att se, höra, känna 
eller göra. Då elever är olika innebär det, i en heterogen klass, att det finns en stor 
spännvidd mellan deras kunskaper, färdigheter och förutsättningar för lärande. Att 
individanpassa undervisningen kan således innebära en variation av undervisningens 
innehåll och former, variation av den tid elever behöver för att lära sig samt variation av 
arbetssätt samt hänsynstagande till elevers olika lärstilar. 

2.3.2 Lärstilar 
Definitionen av lärstil är hur en individ bäst koncentrerar sig för att behandla och 
bearbeta ny och svår kunskap/information (Boström & Svantesson, 2007). Vad som 
kategoriseras som svårt är beroende av varje individs förkunskaper och förförståelse. 
Målet med lärstilsarbete är att den enskilde individen erbjuds möjlighet att lära på sina 
egna villkor för att nå så stor förståelse som möjligt. Lärstilsteorierna utgår ifrån att alla 
kan lära men lärandet sker på olika sätt och nivåer för olika individer. För lärare handlar 
således lärstilsarbete om att ta hänsyn till individers olikheter och deras olika sätt att 
hantera ny information. Fokus ligger på individers styrkor vilket i sin tur skapar lust och 
motivation att lära. Utifrån detta skapas i förlängningen goda förutsättningar för fortsatt 
arbete med att öva upp barnens mindre starka sidor. 

Enligt Hargreaves (2004) har motivation och intresse hos eleverna stor betydelse för 
deras lärande. Utan dessa når man ingen kunskap. Förmågan till effektiv inlärning är 
således beroende av personligt engagemang (Ladberg, 2000).  Positiva känslor och 
glädje underlättar även möjligheten till inlärning såväl som negativa känslor försvårar 
den. Även skrattet är viktigt då det blockerar stresshormoner och därigenom stödjer 
inlärningen ytterligare.  

Dunn, et. al. (1995) hävdar att varje individ har en unik lärstil som uppvisar speciella 
starka sidor. Förenklat finns det två sätt att lära på, analytiskt eller globalt. Generellt vill 
analytiska individer sitta vid formella sittplatser, ha tyst runt sig och avsluta en uppgift 
innan nästa påbörjas. Globala individer föredrar däremot informella sittplatser, vill ha 
ljud runt sig för att kunna koncentrera sig och kan utan problem arbeta parallellt med 
flera uppgifter (a.a). Dunn och Dunns lärstilsmodell (Bilaga 1) består av 20 faktorer som 
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påverkar inlärning (Sveriges Lärstilscenter, 2008). Dessa delas i sin tur in i fem olika 
element (Boström et.al., 2007; Johansson, Skillström-Carlsson & Ring, 2007; Stensmo, 
1997). Miljöelementet behandlar just hur miljön ska vara för att inlärning bäst ska ske, 
de emotionella faktorerna behandlar uthållighet och yttre/inre motivation etc. Det 
sociologiska elementet innefattar i vilka gruppkonstellationer individer lär bäst och det 
psykologiska tar upp vilken tankestil individer har samt hur de bearbetar ny 
information, globalt eller analytiskt. Det femte elementet behandlar de fysiologiska 
faktorerna som innebär hur matintag, rörelse och tidpunkten påverkar inlärningen samt 
genom vilka sinnen individer lättast tar till sig information. 

Våra sinnen är det som främst påverkar hur vi lär oss (Boström & Wallenberg, 1997; 
Boström et.al., 2007; Johansson et.al., 2007; Ladberg, 2000). En visuell inlärare 
använder gärna synen för att ta in ny information, t.ex. genom att läsa text, se på bilder 
och anteckna, medan en auditiv vill lyssna, diskutera och samtala. Den taktile inläraren 
behöver använda händerna för att bearbeta nya kunskaper genom att bl.a. få laborera, 
plocka med, röra samt tillverka saker och den kinestetiske lär bäst via kroppen och 
känslorna. En kinestet föredrar således att röra sig, vara på golvet, stå, experimentera, 
skapa, dramatisera och uppleva vid inlärningstillfällen (a.a.). Det finns väldigt få 
individer som enbart har ett starkt sinne (Boström et.al., 2007). Det vanliga är att ett 
sinne dominerar, något annat är flexibelt och ytterligare något är mindre starkt. De 
flesta barn och ungdomar är kinestetiska och kräver därför fler rörelsepauser och 
inlärning via kroppen. Dock har alla barn och ungdomar utöver detta också ett naturligt 
rörelsebehov. 

Kritik mot lärstilsarbete                                                                                                       
Lindelöf (2006) menar att förespråkarna för lärstilar förminskar komplicerade problem 
genom att presentera enkla lösningar som ej grundar sig på vetenskap. Lärare bör, 
istället för att ha ett lärstilstänkande, fokusera på innehållet i undervisningen. Även om 
olikheter finns i elevers inlärningssätt är det fler som är lika än olika när det gäller 
inlärning. Skillnaderna handlar istället om elevernas skilda erfarenheter som ger 
konsekvenser för undervisningen. Lärstilstänkandet framhäver att individer lär på olika 
sätt, vilket redan bör vara en självklarhet för berörda parter inom skolomsorgen. Då det 
krävs inre sammanhang och konsekventa begrepp som stämmer överens med 
verkligheten är lärstilsmetoden ingen vetenskaplig teori. Enligt Thors intervju med en 
verksam lärare anses grundtanken med lärstilsarbete vara god, men hon är orolig för att 
det gemensamma lärandet försvinner i och med att kunskap skapas i kommunikativa 
sammanhang (Thors, 2006).  

2.3.3 Miljö som främjar individen 
Enligt Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2008) ska arbetsförhållandena anpassas 
utifrån individers psykiska och fysiska förutsättningar. Arbetstagare bör själva erbjudas 
inflytande över sin arbetssituation. Teveborg (2001) hävdar att skolmiljön innefattas av 
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samma regler som andra offentliga arbetsplatser. Skolans arbetsmiljö bör vara 
tillfredsställande för alla elever, visa hänsyn till samhällets sociala och tekniska 
utveckling samt utgå ifrån arbetets natur. 

Enligt Johansson et.al. (2007) påverkar miljön starkt vår inlärning och elevernas trivsel i 
skolan. Genom att förändra klassrummets möblering kan 12 av de 20 faktorerna i 
inlärningsmodellen tillgodoses. Möbleringen bör vara varierad med både 
formella/informella sittplatser, stark/svag belysning så att eleverna kan arbeta och lära 
på olika sätt. Varje elev bör ha en arbetsplats som är inrättad efter dennes lärstil. En god 
start är att inreda olika vrår i klassrummet, exempelvis med hjälp av låga hyllor och 
skärmar, som erbjuder elever att arbeta i enlighet med sina lärstilar. Materialet bör även 
vara lättillgängligt för eleverna. En stor samlingsmatta där läraren kan möta klassen vid 
genomgångar, redovisningar etc. är att föredra (a.a.). När det gäller ljud finns det 
fördomar om att barn behöver sitta i tystnad för att kunna koncentrera sig. Forskning 
säger dock att enbart 20% kräver total tystnad medan 80% vill ha ljud runt sig eller är 
flexibla. Att använda musik i undervisningen är ett effektivt verktyg för att skapa den 
stämning läraren vill uppnå i klassrummet. Hörselkåpor bör dock tillhandahållas för de 
elever som arbetar bäst under tystnad. Väsentligt är dock att eleverna ej tillfredställer sin 
egen lärstil på bekostnad av andras (Boström et. al., 2007).  

Enligt Stensmo (1997) präglas klassrummet av lärarens pedagogiska grundsyn. 
Klassrumssituationen är således unik för varje lärare och beroende av hur denne ser på 
undervisning, kunskap, lärande, etik, människan, samhället och skolans uppgift. 
Vikten av individuell tid, individuellt innehåll och individuellt arbetssätt för eleverna 
betonas starkt. Individuell tid handlar om elevens möjlighet att styra över den tid en 
uppgift tar. Individuellt innehåll innebär att uppgifter inom ett visst ämne varierar och 
individen ges möjlighet att välja de typer av uppgifter som passa denne.  Individuellt 
arbetssätt handlar om att tillmötesgå den lärstil som individen har för att underlätta 
skolarbetet. 

2.3.4 Lärarens roll  
Enligt Boström et. al., (2007) är det inte enbart elever som måste upptäcka sitt unika 
sätt att lära. Även lärare måste arbeta för att finna den personliga lärstilen eftersom den, 
med största sannolikhet, påverkar förhållningssättet vid undervisning. Exempelvis 
använder sig en visuell lärare ofta av text och bild i undervisningen emedan en kinestet 
föredrar att arbeta praktiskt och tematiskt. Lärare bör, vid planering av ett nytt moment, 
fundera över presentationen av ämnesområdet och utforma den så att alla sinnen 
representeras i någon form. På så vis når lärare ut till fler elever.  Möjligheten ökar då att 
elever fattar intresse för ämnet och får förståelse för vad som ska göras och varför. Även 
Prashnig (1998) menar att många lärare undervisar utifrån sin egen lärstil utan att ta 
hänsyn till elevers olikheter. En varierad och föränderlig undervisning ligger alla elever 
till gagn men kräver även stora insatser av lärare (a.a.). Att sätta eleven i centrum 
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innebär inte enbart att ha utgångspunkt i styrdokumenten utan även att kunna 
verklighetsförankra dessa för konkret handling i samarbete med barnen (Öhlmér, 2001).  

Hargreaves (2004) menar att kunskapssamhället drivs framåt av kreativitet och 
initiativförmåga. Därför anser han att skolans uppgift är att odla kreativa och 
initiativtagande förmågor hos eleverna. Skolan ska även främja ekonomisk 
uppfinningsförmåga och social integration, då detta är något elever senare i livet 
kommer att ha nytta av. Flexibilitet måste finnas i läraryrket och undervisning är ett 
livsformande och världsomvälvande uppdrag. Lärare i kunskapssamhället bör vara 
kreativa och ständigt hålla sig uppdaterade för att behålla en tillförlitlig professionalism. 
De bör även använda sig av den kollektiva intelligensen, som går ut på att man ska lära 
sig att lita på sina kollegor trots att de kanske inte alltid tänker och fungerar på samma 
sätt som man själv gör. Lagarbetet har en stor betydelse för den enskilde lärarens 
utveckling.  

Enligt Hargreaves (2004) anses kunskapen inte ha någon betydelse om det saknas 
lärdom kring hur den ska hanteras. Eftersom samhället idag är i konstant förändring 
måste kunskapen vara flexibel och flytande vilket gör det svårt att i skolan förmedla den 
rätta kunskapen för det eventuella yrke eleverna tänker skaffa sig. Det är då av större 
vikt att förmedla grundläggande baskunskaper och verktyg till eleverna. Lärares uppgift 
är att utveckla elevernas sociala kapital, samarbetsförmåga och sociala normer. Att lära 
sig veta, göra, vara och leva tillsammans är fyra grundpelare i kunskapssamhället som 
syftar till demokrati, gemenskap och internationell identitet, vilka även utvecklar 
förståelsen för andra kulturer, bakgrunder, traditioner med mera. 

Eget arbete växte fram i skolorna med motiveringen att eleverna skulle lära sig att ta eget 
ansvar för planering och studier samt att läraren skulle kunna underlätta och hjälpa 
elever med svårigheter mer (Carlgren, 2005). Eget arbete betraktas i skolan som 
individanpassad undervisning. Ofta innebär det konkret att eleverna utför samma 
uppgifter vid olika tidpunkt med risk att relationen mellan gemensamma samtal och 
enskilda uppgifter går förlorade. Österlind (2005) menar däremot att eget arbete kan 
innebära att eleverna erbjuds vissa valmöjligheter, ett visst inflytande över aktiviteter 
och framför allt i vilken ordning uppgifterna ska göras. En sådan organisationsform 
medför att elever arbetar med olika ämnen och på olika nivåer under samma lektion. 
Arbetssättet innefattar även egen planering för eleverna där de lägger upp schema för 
veckan. Läraren betraktas som rådgivande handledare. 

Lärare har olika personligheter, erfarenheter och mål varför lärare även undervisar på 
olika vis. Dessa olikheter bör leda till att lärarna söker sitt bästa sätt att utforma och leda 
undervisningen i klassrummet (Stensmo, 1997). Lärares uppgift är att odla kunskap och 
förmågor hos eleverna genom att utveckla kreativitet, lära dem ta initiativ samt att 
utveckla ett djupgående kognitivt lärande. Alla barn måste förberedas rätt för 
kunskapssamhället som vi lever i. Det centrala för undervisningen måste därför vara att 
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skapa kunskap genom att använda alla slags idéer om lärande, eftersom för mycket 
formell undervisning kan tränga ut intresset för personlig och social utveckling som är 
samhällets grund. Målet med undervisningen bör inte vara att fylla sig med kunskap, 
utan att utveckla färdigheter. Den viktigaste färdigheten är förmågan och längtan efter 
att lära mer (Hargreaves, 2004).   

Professionella lärare bör ha ett pedagogiskt förhållningssätt som utgår ifrån elevers 
erfarenheter och syftar till att vidga och fördjupa deras uppfattning gällande omvärlden. 
För lärare blir det väsentligt att utmana och vägleda elevers kunskapssökande och 
därigenom stimulera ett aktivt lärande (Maltén, 2003).  

2.4 Sammanfattning 
Lärstilsarbete innebär att som lärare vara lyhörd, lära känna sina elever och vägleda dem 
till att finna sin egen unika lärstil (Boström et. al., 2007; Boström et. al., 1997; Dunn et. 
al., 1995). När eleverna kommit underfund om sitt eget sätt att lära är målet att de ska 
kunna arbeta mer självständigt med olika material som leder dem framåt i utvecklingen 
samt att läraren ska fungera som en mentor (a.a.). För att kunna anpassa skolan till 
elevernas förutsättningar och behov (Lpo 94, 2006) samt sätta eleven i centrum krävs en 
stor omorganisation med anpassning av miljö, gruppstorlek, arbetssätt och 
arbetsfördelning (Öhlmér, 2001). Detta arbetssätt kräver även en förändringsberedskap 
hos lärare, då det annars kan anses enklare att anpassa eleverna till det rådande 
skolsystemet istället för tvärtom (a.a.).    

3 Metod  
Pedagogiska studier bedrivs enligt två vetenskapliga forskningsansatser (Stukát, 2005). 
En kvalitativ studie genomförs enligt den humanistiska forskningstraditionen som 
bygger på de filosofiska inriktningarna hermeneutik och fenomenologi. Fokus ligger i 
dessa studier på att tolka och förstå de resultat som framkommer till skillnad från den 
kvantitativa forskningstraditionen som syftar till att finna mönster och lagbundenheter.  
Kvantitativa studier grundar sig i positivism, empirism och behaviorism. Dessa sker med 
objektiva och kvantifierande metoder, exempelvis genom strukturerade intervjuer, 
observationer och enkäter eller med standardiserade test. På så vis omfattas stora och 
representativa urval, vilket ytterligare kännetecknar den kvantitativa forskningen. Den 
stora mängd fakta som framkommer genom datainsamlingsmetoderna bearbetas i syfte 
att finna mönster som antas vara allmängiltiga. Kritiker anser att den kvantitativa 
forskningen saknar djup och är alltför generaliserande. 

Denna studie följer den kvalitativa forskningsansatsen då djupgående information från 
deltagarna är av vikt för att belysa studiens syfte och frågeställningar (Stukát, 2005). 
Resultaten i kvalitativ forskning influeras av de som genomför studien då forskarens 
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förförståelse påverkar de perspektiv som tas och tolkningar som görs. Forskaren intar 
således olika perspektiv och jämför olika delar i studien för att kunna tolka fenomen och 
företeelser på ett så omfattande sätt som möjligt (Denscombe, 2000). Detta ses som en 
tillgång för resultatet, men har även föranlett kritik då kvalitativa studier ibland 
betraktas som alltför subjektiva (Stukát, 2005). 

3.1 Datainsamlingsmetod  
I studien har såväl observationer av lektioner som intervjuer med verksamma lärare 
genomförts. Intervjuer används ofta då fyllig och djupgående information eftersträvas 
(Denscombe, 2000; Stukát, 2005). Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med 
de utvalda lärarna. Vid semistrukturerade intervjuer förbereds de ämnen och frågor som 
ska behandlas innan intervjuernas genomförande (se bilaga 2). Dock anses 
ordningsföljden på frågorna vara egal och intervjun är heller inte bunden till enbart 
dessa då informantens egna erfarenheter och tankar uppmuntras (Denscombe, 2000). 
Valet av metod baseras på att denna intervjuform ger fylligare information till skillnad 
från den strukturerade intervjumetoden som strikt genomförs efter de frågor som 
förberetts (a.a.). Denna är istället bra då många intervjuer ska göras på kort tid. En 
negativ aspekt av den strukturerade metoden är att den inte är flexibel eftersom det i 
förväg bestämts vad man vill ha svar på (Stukát, 2005). Då den semistrukturerade 
metoden baseras på öppna frågor ger den också möjlighet att komma längre och nå 
djupare, vilket även är nödvändigt för att detaljerat förstärka syftet (Denscombe, 2000). 
Dock har även denna metod nackdelar då mycket tid krävs åt att sammanställa 
resultatet. Som datainsamlingsmetod kan intervjuer vara problematiska då situationen 
ter sig konstlad för deltagarna. Svaren kan bli tillrättalagda, vilket gör dem mindre 
tillförlitliga. Även ålder, kön och etniskt ursprung hos deltagarna kan påverka ärligheten 
i och mängden information som framkommer. I denna studie är deltagarnas åsikter, 
tankar och erfarenheter av stor vikt för studiens syfte, varför deltagarna ges tid till att 
utveckla sina tankegångar under intervjuernas gång. Detta ses även som en motivering 
till valet av denna datainsamlingsmetod.  

Fem observationer verkställdes under lika många lektionstillfällen. Detta för att utreda 
hur de olika lärarna agerar i undervisningssituationer med fokus på individanpassning. 
Observationsmetoden används ofta för att undersöka om någon/några faktiskt gör vad 
de säger att de gör (Stukát, 2005). Observationerna genomfördes utifrån en dubbellogg 
med rubrikerna individuell tid, individuellt innehåll och individuellt arbetssätt (Bilaga 
3).  Observationerna var systematiska, d.v.s. att observatören sitter vid sidan av 
verksamheten och för anteckningar enligt de iakttagelser som görs ofta med hjälp av 
något observationsschema (a.a.). Användandet av flera datainsamlingsmetoder kan vara 
till nackdel då fokus måste delas upp på flera områden och djupet i studien kan gå 
förlorat. Däremot är det möjligt att bredda perspektivet på en undersökning, och 
därmed öka kvaliteten, genom att kombinera flera metoder (Denscombe, 2000).  
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3.2 Urval 
Datainsamlingen genomfördes på tre olika skolor i Mälardalen, varav två är F-6-skolor 
och en F-5. Två av skolorna är belägna i mindre kommuner, där invånarantalet ej 
överskrider 40 000. Den ena arbetar aktivt med inkludering och den andra skolan har 
ingen speciell profilering. Den tredje skolan finns i en större stad med ca 140 000 
invånare. Här ligger inriktningen på inflytande, demokrati och läs- och skrivinlärning. 
Genom att fördela intervjuerna på olika skolor anses inte resultatet bli alltför påverkat av 
den enskilda skolans arbetssätt eller profil då skolorna arbetar utifrån olika pedagogiska 
riktningar. Då två av dessa skolor är partnerskolor, för den verksamhetsförlagda 
utbildningen, grundar sig valet av skolor och lärare delvis på lättillgänglighet, men även 
på att nå större spridning i resultatet. Den tredje skolan och läraren valdes som 
referensskola. Även detta val baseras på lättillgänglighet, då vi tillfrågat ett antal skolor 
och endast denna tackat ja till medverkan. Urvalet är således ett bekvämlighetsurval då 
skolorna valts p.g.a. lättillgänglighet (Denscombe, 2000).  

Lärarna som valdes ut har alla varit verksamma i skolans tidigare år i varierande 
omfattning. En av lärarna är relativt nyutexaminerad och har endast arbetat i skolan 
knappt ett år medan den som arbetat längst har 40 års erfarenhet av läraryrket. Övriga 
deltagande lärare befinner sig i spannet däremellan.  

3.2.1 Skola 1 
Skola 1 är en F-5-Skola som är belägen i en mindre kommun och arbetar aktivt med 
inkludering. Skolan har ca 270 elever där såväl svenska som utländska familjer 
representeras. Varje klass har tillgång till ett mindre klassrum. Dock saknas ytterligare 
salar och rum för exempelvis grupparbeten eller enskilt arbete. Skolgården är stor med 
flera lekställningar samt grönområden. För eleverna finns utöver detta aktivitetsredskap, 
som bollar, hopprep etc., och en hinderbana som sträcker sig runt hela skolgården.  

I denna studie har två av lärarna på skolan deltagit, varav den ena, här kallad 1:A, 
arbetar i förskoleklass och har 18 års arbetslivserfarenhet inom förskola och skola. 
Lärare 1:B är klasslärare i år 2. Hon har varit verksam som lärare i 40 år där arbetet 
främst skett i skolår 1-3.  

3.2.2 Skola 2 
Skola 2 är även den lokaliserad i en liten kommun och elevantalet är ca 170. Både lärare 
och elever har, till största delen, svenskt ursprung. För tillfället finns ingen uttalad 
inriktning på skolan utan fokus ligger i nuläget på att utveckla och förbättra den dagliga 
undervisningen. I skolan finns det lokaler som erbjuder möjlighet till mindre 
grupperingar av klasserna. Skolgården består till stor del av skog och natur, men det 
finns även lekställningar och diverse redskap. På rasterna spelas musik på skolgården 
enligt elevernas önskemål. 
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Även på denna skola har två lärare intervjuats och observerats. Lärare 2:A är klasslärare 
i år 1 och har varit verksam i 11 år. Lärare 2:B arbetar sedan ett halvår i år 6 och är 
tämligen nyutexaminerad. Dock har hon två års arbetslivserfarenhet från skolan sedan 
tiden före sin utbildning. 

3.2.3 Skola 3 
Skola 3 finns i en större stad men har ändå nära till skog och mark. Exempelvis finns en 
motionsslinga till förfogande. På skolgården finns bland annat gräsplaner och 
lekredskap för de ca 430 eleverna på skolan. Familjer med både svensk och utländsk 
härkomst representeras. Klassrummen är inte stora men erbjuder plats för mer 
informella sittplatser som komplement till skolbänkarna. 

Lärare 3:A, som deltagit i studien, har arbetat som klasslärare i ca 35 år, men har under 
senare år minskat sin tid i skolan till förmån för läromedelsskapande. För närvarande 
arbetar hon parallellt med en kollega i år 2. 

3.3 Procedur  
Studien inleddes med att lärarna fick information om undersökningen. Samtliga lärare 
var positiva och tillmötesgående. De tillfrågades personligen om deltagandet och fick 
samtidigt ta del av studiens syfte för att på så sätt kunna förbereda sig. Vid det inledande 
samtalet blev de informerade om de etiska principerna och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. De fick även veta att ljudupptagning skulle genomföras under 
samtalen. Denscombe (2000) menar att ljudupptagning ger fullständig dokumentation 
av samtal. Detaljer som är av vikt för studiens syfte kan gå förlorade om ljudupptagning 
ej görs, vilket således är anledningen till nyttjandet i denna studie. Ljudupptagning 
användes även för att intervjuaren till fullo skulle kunna koncentrera sig på deltagarnas 
svar och ställa relevanta följdfrågor, något som kan ha missats om enbart anteckningar 
förts genomgående under samtalet. Då den icke verbala kommunikationen går förlorad i 
ljudupptagningen (a.a.) kompletterades denna med anteckningar under intervjuernas 
genomförande. Genom ljudupptagning kan respondenternas svar lättare analyseras 
grundligt (a.a.), vilket också skedde samma dag som intervjuerna genomfördes för att 
det skulle vara färska i minnet. Enligt Denscombe (2000) är fördelen med 
ljudupptagning att fokus kan läggas på det som sägs och relevanta följdfrågor kan ställas 
för djupare information. En nackdel är däremot att deltagarna kan påverkas negativt av 
den konstlade situationen, vilket i sin tur kan påverka tillförlitligheten i svaren. 
Respondentens inställning till intervjuaren kan påverka sanningshalten i svaren (a.a.). 
För varje intervju avsattes en timme, men intervjuerna varierade i tid och tog mellan 30 
och 60 minuter. De utfördes avskilt i små rum, efter skoltid, där samtalen kunde ske 
ostört. Då svaren önskades vara spontana fick inte lärarna tillgång till frågorna innan 
intervjun. För att respondenterna inte skulle påverkas och svara på ett sätt som de ansåg 
var förväntat, var ambitionen att vara neutral och inte uttrycka egna åsikter.  
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Varje intervju följdes upp med en observation av lärarens förhållningssätt och 
genomförande under en lektion där undervisning bedrevs. Under lektionens gång 
användes, som ovan nämnts, en såkallad dubbellogg (Bilaga 3), med rubrikerna 
individuell tid, individuellt innehåll och individuellt arbetssätt. Detta 
observationsschema hör till den ostrukturerade observationsmetoden, som ofta sker i 
löpande text (Stukát, 2005), vilket även skedde i detta fall. Observationerna skedde från 
klassrummens bakre regioner där iakttagelser utifrån ovannämnda rubriker gjordes och 
nedtecknades i dubbelloggen. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten undersöker studiens relevans och huruvida den uppfyllts i genomförandet. 
Reliabilitet behandlar istället mätinstrumentets duglighet (Stukát, 2005). För att mer 
genomgripande belysa ett problemområde kan flera metoder användas (Denscombe, 
2000). I denna studie har observationer genomförts för att komplettera och undersöka 
verklighetsförankringen i intervjuerna. Att nyttja flera metoder stärker även studiens 
validitet (a.a.). För att ytterligare stärka validiteten har respondenterna fått möjlighet att 
läsa och godkänna transkriptionerna. De erbjöds även att förtydliga eller förändra sina 
påståenden om de ansåg att risk för feltolkningar förelåg. När deltagarna får ta del av 
transkriptionen ökar chansen att informationen som samlats in uppfattats på rätt sätt 
(Denscombe, 2000). Tre av de fem lärarna valde att läsa transkriptionerna men inga 
förändringar gjordes. Dock föresvävar, som nämnt, alltid risken att respondenten 
anpassar sina svar till intervjuarens syfte och genom detta försämrar tillförlitligheten 
(Denscombe, 2000; Stukát, 2005). I detta fall anses den risken inte vara särskilt stor då 
samtliga lärare talat engagerat utifrån sin egen erfarenhet. Att undersökningen utförts 
på olika skolor anses vara positivt då den enskilda skolans arbetssätt ej påverkar 
resultatet.  

Till förmån för reliabiliteten har studiens huvudämne enbart presenterats övergipande 
för deltagarna. Vid det informerande samtalet delgavs de endast att undersökningen 
skulle komma att behandla individanpassad undervisning. Reliabiliteten kan sänkas då 
respondenterna, djupgående, får ta del av intervjuämnet, eftersom de kan tillrättalägga 
sina svar för att bättre passa till syftet (Stukát, 2005). På grund av denna medvetenhet 
kan även observationerna påverka reliabiliteten negativt (a.a.). Detta betraktas som en 
svaghet i studien då observationerna genomfördes efter intervjuerna och sålunda kan ha 
orsakat ett konstlat beteende. I fyra av fem fall anses det emellertid tämligen osannolikt 
då medverkan på lektioner skett regelbundet under den verksamhetsförlagda 
utbildningen och inget utöver det normala noterats.   

Om en identisk studie kan genomföras av en annan forskare anses reliabiliteten stärkas 
(Denscombe, 2000; Stukát, 2005). Detta kan dock vara svårt vid kvalitativa studier då 
forskaren spelar en central roll (Denscombe, 2000), vilket är fallet i denna 
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undersökning. Utifrån angivna förutsättningar kan resultatet överföras på andra 
verksamheter då skolorna, trots att studien är unik, kan ses som typexempel i ett vidare 
perspektiv. 

3.5 Forskningsetiska principer  
Vid all forskning måste individskyddskravet, som handlar om att individer ej får utsättas 
för kränkning eller förödmjukelse, vägas emot samhällets krav på forskning som innebär 
att forskning är en nödvändighet. Individskyddskravet kan preciseras i fyra 
övergripande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer en kort 
presentation av dessa samt på vilket sätt de beaktats i denna studie.  

Inför studien har deltagarna personligen tillfrågats om sin medverkan. Vid detta tillfälle 
informerades de om studiens syfte, att medverkan är frivillig och att de när som helst 
kan avbryta sitt deltagande. I och med detta uppfylldes informationskravet som innebär 
att deltagarna ska underrättas om studiens syfte, tillvägagångssätt samt hur deras 
medverkan bidrar (a.a.). Under detta informerande samtal inhämtades även deltagarnas 
samtycke till medverkan. Tillsammans med deltagarna planerades tid och plats för 
intervju och observation, vilket gjorde dem delaktiga i beslutsfattande kring sin 
medverkan. Dessa företeelser tillmötesgår samtyckeskravet som handlar om att 
deltagarna måste ge sitt tillstånd för deltagande samt erbjudas möjlighet att själva 
förfoga över sin medverkan (a.a.). Gemensamt formulerades de villkor som deltagandet 
skulle komma att innebära, bl.a. att uppgifter om deltagarna behandlas konfidentiellt 
och förvaras oåtkomligt för obehöriga. Identifiering av deltagarna anses vara omöjlig då 
deras namn samt skolnamn är fingerade i alla dokument. Även resultatet har redovisats 
på ett förmånligt vis för lärarna och konfidentialitetskravet som behandlar deltagarnas 
anonymitet och säkerhet (a.a.). Nyttjandekravet går ut på att insamlade data endast får 
nyttjas för det ändamål som deltagarna givit samtycke till (a.a.). Även detta krav uppfylls 
då materialet enbart kommer att behandlas i denna publikation. 

4 Resultat 
Sammanställningen av resultatet presenteras i en intervjudel och en observationsdel. 
Nedan följer en presentation av intervjuerna med rubriker som behandlar intervjuernas 
huvudämnen (Bilaga 2). Detta för att kunna jämföra de olika svaren. Som tidigare nämnt 
beskrivs lärarna på skola 1 som lärare 1:A samt 1:B. Lärarna på skola 2 benämns som 2:A 
och 2:B. Den sista läraren, på skola 3, fingeras i detta arbete som lärare 3:A.   

Redogörelse för observationerna har genomförts var för sig då meningen var att ge 
tydlighet åt varje lektions utformning. Observationerna presenteras i skolordning, det 
vill säga lektionerna från skola 1 först, sedan lektionerna från skola 2 etc.  
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4.1 Sammanställning av intervjuresultat 
Alla lärare är eniga om att individanpassning innebär en undervisning som anpassas 
efter elevers olika sätt att lära. Lärare 2:A menar att även miljön påverkar hur individer 
lär och tar till sig kunskap. Hur kunskapen tas tillvara hör också till den 
individanpassade undervisningen (lärare 2:B). Det är viktigt att ta reda på vilken nivå 
alla elever befinner sig i utvecklingen för att förstå hur de tar till sig kunskap på bästa 
sätt (lärare 1:A; 3:A). Individanpassad undervisning innebär bland annat att man 
försöker bädda för de elever som har svårt för att hänga med i undervisningen, så att 
även de känner att de är med (lärare 1:B). Några av lärarna har gått kurser som berör 
vikten av att individanpassa skolans undervisning. Även erfarenheter har givit mycket 
kunskaper menar lärare 1:B och 3:A. Lärare 1:A menar att kollegorna är en guldgruva i 
arbetet med eleverna. Det handlar om ett gott samarbete där man kan delge varandra 
sina tankar och erfarenheter.  

4.1.1 Planering och utformning av undervisning 
Lärare 1:B strävar efter variation i sitt sätt att leda och planera undervisningen. Att ta 
hänsyn till alla elevers lärstilar är viktigt, men hon menar att elever inte enbart har en 
lärstil, utan lär på flera sätt. En del har dock starkare sidor som framträder tydligare än 
andra. Trots detta anser hon att en metod, exempelvis lärstilsmetoden, inte ska 
anammas utan närmare eftertanke. Lärare 1:A menar att personalen i förskoleklassen 
inte enbart planerar efter de enskilda eleverna, utan att individanpassning ofta sker 
automatiskt i så tidig ålder. Alla arbetar efter samma material som anpassas till de olika 
eleverna under arbetets gång. Elevernas utvecklingsnivå såväl som dagsform påverkar 
sannolikt hur arbetet går. Således kan det variera från dag till dag. Varje situation 
tillvaratas, vilket gör att verksamheten till stor del genomsyras av spontanitet. 

I förskoleklassen finns fortfarande mycket lek kvar i verksamheten, både styrd och fri. 
Däremot tänker inte eleverna på att de lär under tiden som de leker, utan för dem är det 
bara lustfyllt. Eleverna anser att de lär sig när de sitter och arbetar i skolan. Lärare 1:A 
försöker få eleverna att upptäcka och reflektera över vad de lär sig. Exempelvis när de 
räknar och läser är det viktigt att förklara varför de övar på det. Då menar hon att 
intresset väcks och som lärare gäller det att vara lyhörd, vilket är en stor utmaning. För 
en del elever som saknar motivation kan leken nyttjas för att väcka intresse för lärande. 

Det är viktigt att, i sin planering, alltid ta tillvara på vad eleverna kan. Då de lär på olika 
sätt är det bra att planera utifrån olika metoder för att få en varierad undervisning. Det 
gäller att ha ett stort utbud av material och övningar för att kunna individanpassa och ge 
utmaningar, men handlar även om att kunna släppa en metod om den inte fungerar och 
gå vidare till nästa (lärare 3:A). Även lärare 2:A försöker använda sig av många olika 
metoder och material i sin undervisning. Om elever ska upptäcka sina egna sätt att lära 
måste det finnas många olika arbetssätt att välja bland. Lärare 2:B är den enda läraren 
som hävdar att hon borde planera mer utefter varje individ. Helst skulle hon vilja 
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integrera praktiska och teoretiska lektioner ständigt, men det blir sällan så. Hon har som 
mål att åtminstone ha något praktiskt om dagen och hon försöker, i den mån det är 
möjligt, att anpassa undervisningen till sina elevers lärstilar. Men det är svårt och det 
blir lätt så att man undervisar på det sätt man själv lär bäst. Så det gäller att vara lite 
självkritisk .  

Möjligheten att stå, sitta eller ligga på golvet och jobba finns alltid i klassrummet hos 
lärare 2:A. Däremot väljer många elever ändå att sitta och arbeta vid bänkarna, för de 
tror att det är vad som förväntas i skolan. Hon menar att läraren ibland behöver visa och 
samtala med eleverna om att det är tillåtet att ligga eller stå, något som ännu inte hänt i 
hennes klass.  

Lärare 1:B varierar sina lektioner med bland annat högläsning och film för att ge 
eleverna möjlighet att lära även genom syn och hörsel. Dessutom får de jobba 
individuellt men även i olika gruppkonstellationer. Ibland blir det även dans och rörelse 
på lektionerna (a.a.). Även Lärare 3:A låter ibland barnen resa sig från bänken för att 
röra på sig. Det händer att de leker någon rörelselek eller sjunger en sång. På lektionerna 
använder hon sig mycket av sitt eget läromedel, som hon lagt upp på olika nivåer för att 
kunna individanpassa. Utifrån vad eleverna har visat sig kunna har de fått olika 
material. Att eleverna erbjuds en viss valmöjlighet i skolan poängteras tydligt av lärare 
3:A. 

Lärare 2:B startar gärna upp en lektion eller ett projekt med exempelvis en film, så att 
eleverna får bild och ljud. De kan få en beskrivning med text som de sedan får sitta och 
diskutera med sina klasskamrater. Ibland får de känna och plocka sönder saker, och 
samtidigt diskutera. Vissa elever behöver lugn och ro medan andra vill sitta i en ljudlig 
miljö, menar hon. I klassrummet använder sig lärare 1:B ibland av hörselkåpor när det 
inte är så tyst som önskas. Hon menar att det är bra för dem som vill ha tyst omkring sig. 
Lärare 3:A däremot har en fullkomligt negativ inställning till hörselkåpor. J ag tycker att 
det ska vara så tyst i klassrummet att alla kan koncentrera sig . 

4.1.2 Individuell tid, individuellt innehåll och individuellt arbetssätt  
Samtliga lärare använder sig av olika material och hjälpmedel i undervisningen som ska 
underlätta inlärningen hos eleverna. Det kan exempelvis handla om pengar, kulramar, 
pärlor etc. Dessa, menar lärare 1:B, behövs för de elever som behöver visualisering, men 
även för de som behöver något att plocka med. I alla intervjuerna framkom att eleverna 
får arbeta efter sina förmågor och i sin egen takt. Att eleverna får ta den tid de behöver 
för att slutföra en uppgift poängterades tydligt av samtliga lärare. Lärare 1:B menar att 
elever som har någon form av svårighet i skolan får mer personlig tid av henne än de 
elever som är självgående. Däremot strävar hon efter att kontinuerligt ha en dialog med 
alla elever. Några av lärarna menar att eleverna genom ett individuellt arbetsschema kan 
styra över tid, innehåll och till viss del även arbetssätt. Dock hävdar både lärare 1:B och 
3:A att det är svårt att hinna med att ge alla elever individuell handledning i den 
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utsträckning som önskas. Båda anser dock att den individuella tiden med läraren är 
viktig både för elever och lärare. Lärare 1:A menar att de i förskoleklassen har lättare att 
erbjuda sin tid till enskilda elever då de är två vuxna. Det gäller att vara flexibel och 
lyhörd och ha ett bra samarbete med kollegorna, det är a och o . Att det vore enklare att 
ge eleverna individuell tid om det fanns fler vuxna i klassrummet är alla lärare överens 
om. Lärare 3:A skulle önska att hon hade en assistent som hjälper till i klassrummet så 
att hon kunde ägna mer tid åt var och en av eleverna. Lärare 1:B och 2:A anser att deras 
samarbete med fritidspersonal underlättar för arbete i halvklass, något de menar främjar 
elevernas lärande.   

Lektionsinnehållet varieras, i olika utsträckning, hos samtliga lärare. I förskoleklassen 
sker undervisning både inomhus och utomhus för att varva stillasittande arbeten med 
rörelse. För att anpassa innehållet utgår personalen ifrån elevernas intressen och 
fokuserar mycket på lek och lustfyllt lärande (lärare 1:A). Lärare 1:B, 2:A och 2:B arbetar 
både laborativt och tematiskt för att variera innehållet på lektionerna. Datoranvändning 
i skolan är något som både lärare 1:A och 2:B uppmuntrar för att underlätta 
individanpassning. Lärare 2:B menar att det är viktigare att fokusera på innehållet när 
motoriken sviker, varför en del elever i år 6 tillåts skriva alla arbeten på dator istället för 
att tvinga dem traggla med handstilen .  

Lärare 2:A och 3:A menar att man måste inventera vad eleverna kan då det är unikt vad 
varje elev behöver träna på. Att utgå ifrån målen i år 3, är något som är mycket väsentligt 
både vid val av lektionernas innehåll och arbetssätt (lärare 1:B; 2:A & 3:A). Lärare 2:A 
anser att nivån ska läggas aningen lägre för att eleverna ska känna att de klarar av allt. 
Samtliga lärare menar att viljan att individanpassa undervisningen finns, men att både 
tid och resurser fungerar som en hämmande faktor. Om en utveckling sker fortlöpande 
fungerar det, men om det inte går framåt är det svårt att individanpassa undervisningen 
(Lärare 2:A). Arbetssättet bör bestå av både praktiska och teoretiska exempel, enligt 
lärare 1:A. Det praktiska behövs för att förstå det teoretiska. Hon menar även att 
acceptansen av att elever har olika lärstilar har ökat de senaste åren, vilket är positivt då 
mer praktik har kommit in i undervisningen. 

4.1.3 Möjlighet till utveckling 
Som tidigare nämnt förespråkar samtliga lärare fler vuxna, för att en utveckling inom 
individanpassad undervisning ska kunna ske på ett lyckat sätt. Lärare 2:A menar även 
att många lärare behöver bli bättre på att möta barnen på den nivå de befinner sig. 
Lärare 2:B anser att utveckling sker dagligen då hon hela tiden upptäcker nya 
utmaningar och möjligheter. Det är viktigt att som lärare våga mer, att lämna en 
bestämd arbetsbok för att istället se till varje individ. Även att fråga eleverna vad de 
själva anser att de behöver träna på, är något som kan förbättra utvecklingen av den 
individanpassade undervisningen.  
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För att, på ett optimalt sätt, kunna arbeta individanpassat behövs fler rum än enbart 
klassrummet, något som ofta är en brist på skolor enligt lärare 1:A och 1:B. De menar att 
lärstilsarbete kan vara bra att tillämpa, men inte bör användas som den enda sanna 
metoden. Det är ingen omöjlighet att det kan komma ny forskning i framtiden som visar 
att det exempelvis inte alls är bra att lyssna på musik vid inlärning. Dock menar de att 
lärare måste ta till sig elevers olika lärstilar och arbeta utifrån dessa.  

En lyckad individanpassad undervisning kräver självfallet anpassning men även att 
ständigt vara medveten och att skapa ett förtroende mellan elever och lärare. Eleverna 
behöver veta att de alltid är omtyckta oavsett vad de gör. Således blir det viktigt att skilja 
på personlighet och handling (lärare 1:A). 

4.2 Sammanställning av observationsresultat  
Observationerna bekräftade till stor del det som framkom under lärarintervjuerna även 
om det är svårt att dra några konkreta slutsatser utifrån de få tillfällen som observerats. 
Varje tillfälle var mellan 60 och 120 minuter långa. Nedan följer en sammanställning av 
lärarnas agerande vid undervisningstillfällena med utgångspunkt från individuell tid, 
individuellt innehåll och individuellt arbetssätt. Dessa aspekter fanns med som rubriker 
i dubbelloggen (se bilaga 3) vid observationstillfällena och utgjorde således fokus under 
lektionernas gång.  

4.2.1 Skola 1, förskoleklass 
Lärare 1:A inleder lektionen med att hälsa alla elever, som sitter i ring, välkomna. De 
sjunger några sånger på morgonsamlingen. Därefter berättar läraren att de ska ha 
bokstavslek och tar fram en korg med en duk över. I korgen ligger några saker, som 
eleverna inte får se. Istället får de blunda och hålla händerna bakom sina ryggar. Läraren 
går runt och lägger en sak i varje elevs hand. När alla har fått varsin sak får de öppna 
ögonen. En i taget lägger de fram sin sak i mitten av ringen och får säga vad det är och 
vilken bokstav den börjar på. Meningen är att eleverna ska komma på vilken gemensam 
bokstav sakerna börjar på, något som även läraren frågar efter då alla elever fått lägga 
fram sin sak. Under genomgången är det tämligen lugnt. Eleverna sitter stilla, lyssnar 
och räcker upp handen. En elev får svara att det är bokstaven S

 

som är den 
gemensamma begynnelsebokstaven. Läraren berömmer.   

Efter ca 15 minuters sittande i ring, börjar några elever bli rastlösa och stör 
undervisningen en aning. Läraren väljer då att dela upp klassen och placerar 3-6 elever 
vid olika bord. Där får de rita valfria föremål, hur många de vill, som börjar på bokstaven 
S. Därefter skriver de orden själva eller med läraren som hjälp. Hon går runt till alla 
elever, men stannar olika länge vid varje. En del är mycket duktiga och klarar sig själva. 
Några elever väljer att inte rita mer än en sak och får därefter fri lek. Andra väljer att 
sitta kvar och rita många saker, något som respekteras av både läraren och eleverna. 
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Lektionen har aldrig något riktigt avslut, utan eleverna får hålla på tills de vill leka med 
annat.  

4.2.2 Skola 1, år 2 
Lärare 1:B ska ha en matematiklektion. Eleverna kommer in efter rasten och sätter sig 
vid sina bänkar. Läraren börjar sätta upp låtsaspengar på tavlan och frågar eleverna hur 
mycket pengar det är. Hon använder både enkronor och tior, då de vid denna tidpunkt 
arbetar med tiotal. Eleverna är aktiva och många räcker upp handen och vill svara på 
lärarens frågor. Några elever får komma fram till tavlan för att göra en egen 
pengaövning till sina klasskamrater. Den gemensamma genomgången tar ungefär 10 
minuter. Därefter får varje elev börja arbeta efter sitt matematikschema. Några elever 
springer fram för att hämta någon av de fem hörselkåpor som finns i klassrummet. 
Många blir utan.   

Materialet som de arbetar efter heter slingermatte. Slinger innehåller olika övningar 
som passar olika lärstilar, där alla kan arbeta i sin egen takt. Materialet finns placerat i 
klassrummet där eleverna fritt hämtar den övning som de ska göra. Några barn håller på 
med vanliga additions- och subtraktionstal på papper, andra använder taktila material 
för att räkna ut tal. En del färglägger efter siffror och vissa spelar matematikspel. En elev 
sitter vid datorn. En fritidspedagog kommer in i klassrummet för att hjälpa till. Hon 
fångar elevernas uppmärksamhet genom att sätta en röd lapp med texten arbetsro på. 
Hon berättar att den lappen ska sitta uppe i fem minuter och så länge den gör det ska det 
vara tyst i klassrummet, något som fungerar mycket bra. Efter fem minuter tar 
fritidspedagogen ner den igen, men tystnaden fortsätter tämligen bra ändå. Några få 
elever pratar tyst med varandra.  

När en elev kommer till en not på sitt matteschema, avbryter läraren alla elever och 
sätter på en sång på cd-spelaren. Några elever reagerar med positiva uttryck och alla 
sjunger med. Därefter fortsätter lektionen som vanligt. Eleverna har röda och gröna kort 
på sina bänkar, för att slippa räcka upp handen. Den gröna sidan lägger de upp när de 
klarar sig själva, behöver de hjälp vänder de på kortet så den röda sidan kommer upp. 
Läraren går runt till de som har den röda sidan upp. En elev, med hörselkåpor, börjar 
prata med en kompis. Läraren säger då till att han inte får prata om han har hörselkåpor 
på sig. Detta för att han pratar för högt och det blir då ingen arbetsro. När lektionen är 
slut, skyndar sig eleverna att lägga ner sina saker i bänken och springer till lunchen.   

4.2.3 Skola 2, år 1 
Lärare 2:A genomför en sifferpresentation med klassen och vid detta tillfälle behandlas 
siffran sju. Vid den gemensamma samlingen på den stora runda mattan i klassrummet 
samtalar de kring siffrans form och utseende, eleverna får forma siffran med kroppen 
och leta efter siffran eller antal saker i klassrummet. Vid samlingen har eleverna 
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möjlighet att sitta bekvämt eller ligga ner och det finns kooshbollar för de elever som 
behöver använda händerna. Efter den gemensamma presentationen får eleverna 
cirkulera bland olika stationer och arbeta med siffran. Vid varje station finns olika 
material utplacerade som låter eleverna lära genom sina sinnen såsom lera, penna och 
papper, spegel etc. Läraren hjälper till där det behövs.   

När de arbetat vid alla stationer låter läraren eleverna arbeta vidare med sina 
arbetsscheman där övningar i svenska och matematik förekommer. Eleverna får då 
hämta uppgifter på olika ställen i klassrummet för att sedan arbeta med dessa vid sina 
respektive arbetsplatser, sittande eller stående. Några elever tillåts arbeta vid ett bord 
utanför klassrummet och några på golvet. Under lektionen upptäcker lärare 2:A att en 
flicka har svårigheter att hålla i pennan och erbjuder henne att prova ett hjälpmedel, ett 
penngrepp. Vid ett senare tillfälle presenteras penngreppet för resten av klassen samt 
placeras på en bestämd plats där elever som behöver eller vill prova dessa kan hämta 
dem. När det är livligt i klassrummet eller när elever har svårigheter att koncentrera sig 
får de tillsägelser om att sitta tysta och arbeta på sina platser utan att störa andra.   

4.2.4 Skola 2, år 6 
Lärare 2:B inleder lektionen genom att visa en PowerPoint-presentatoin kring Media . 
Under presentationens gång samtalar hon med eleverna och ställer frågor till innehållet. 
Därefter sammanfattar lärare och elever vad de sett och diskuterat. Eleverna får dela upp 
sig i mindre grupper. Därefter får de i uppgift att leta i dagstidningar efter annonser som 
de ska diskutera och kategorisera. Läraren säger att de får sitta med arbetet var de vill 
och eleverna lämnar klassrummet för att jobba i korridorer och prång. När de återsamlas 
får eleverna presentera sina artiklar inför klassen. Under redovisningen är det en elev ur 
varje grupp som pratar och läraren svarar intresserat och följer upp med följdfrågor. 
Dock är det väldigt få elever som verkligen lyssnar på sina kamrater utan de sitter och 
småpratar sinsemellan eller är upptagna med något annat under alla redovisningar. 
Läraren säger inte till de elever som stör eller inte fokuserar på redovisningen.   

Efter sista gruppens presentation får eleverna ta fram matteböckerna och räkna enskilt i 
40 min. Eleverna småpratar under tiden och läraren cirkulerar bland eleverna för att 
hjälpa till och rätta. Det syns tydligt att eleverna har svårt att sitta stilla och koncentrera 
sig. I klassrummet, vid gemensam genomgång och enskilt arbete, sitter eleverna vid sina 
bänkar.  

4.2.5 Skola 3, år 2 
Lärare 3:A hälsar barnen välkomna till skolan genom handskakning i dörren när de 
anländer. Därefter ber hon dem att sätta sig på samlingsmattan som finns i hörnet av 
klassrummet. Läraren tar tillvara en elevs fråga om klasslärarnas arbetsfördelning och 
samtalar kring detta med barnen. Under samtalet uppkommer spontana matematiska 
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beräkningar som eleverna får lösa tillsammans. Under samlingen får klassen besök av en 
äldre elev på skolan som gör en muntlig hälsoundersökning med eleverna. En elev har 
svårt att sitta still och tyst på mattan och stör övriga elever. Läraren beordrar då eleven 
att sätta sig vid sin bänk istället.   

Efter undersökningen tillåts eleven återvända till mattan där läraren samtalar med 
eleverna om hälsa och hälsoveckan som pågår i skolan. Läraren ställer frågor, eleverna 
svarar och läraren kompletterar med ytterligare följdfrågor. Därefter ger läraren 
eleverna instruktioner för lektionen, de ska arbeta med matematik och svenska innan 
rasten och alla ska göra minst en sida i matematikboken innan de får gå vidare med 
arbetsschemat i svenska. Eleverna tillåts sitta tillsammans för att samarbeta under 
matematiken och någon står vid sin bänk och arbetar. Eleverna småpratar med varandra 
under lektionens gång utan att störa någon. Läraren cirkulerar bland eleverna och 
hjälper till eller ger beröm och uppmuntrande kommentarer. När någon elev väsnas för 
mycket tystar läraren denna med en tillsägelse.   

När eleverna arbetar med svenska hämtar de uppgifter som finns på bestämda platser i 
klassrummet. Läraren sitter vid katedern dit eleverna kommer med sina arbeten. 
Läraren rättar och går igenom uppgifterna noga tillsammans med eleverna samt för 
diskussioner kring hur de tänkt eller hur de gjort. Många elever får dock tillbringa en 
lång stund av lektionen till att stå i kö. När läraren avslutar lektionen berömmer hon 
eleverna för deras arbetsinsats innan de äter sin frukt och går ut på rast. 

4.3 Slutsatser 
Samtliga lärare arbetar med individanpassning i olika hög grad. Både observationer och 
intervjuer visar att alla lärare har varierande uppgifter som stimulerar olika sinnen, dock 
i olika stor omfattning beroende på elevernas ålder. Innehållet är däremot detsamma för 
eleverna då det gör samma uppgifter vid olika tidpunkter. I förskoleklassen framhävs 
leken och det lustfyllda lärandet betydligt tydligare än i år 6. De äldre eleverna tillåts 
dock ta större ansvar för sina studier. I flera avseenden är lärarna samstämmiga med 
varandra. De strävar alla efter en individanpassad undervisning, men hävdar att det 
finns hämmande faktorer i denna utveckling, så som resurs- och lokalbrist. Det finns 
även en del olikheter mellan lärare, exempelvis förespråkas hörselkåpor av lärare 1:B 
medan lärare 3:A är helt emot användandet. Genom de uppföljande observationerna 
framkom att lärarna, till stor del, lever upp till det som sägs i intervjuerna. Till exempel 
synliggjordes att lärare 2:A erbjöd eleverna olika material och tillät olika arbetsplatser.  
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5 Resultatanalys 

5.1 Individanpassad undervisning 
Ellmin et.al. (2003) anser att det med dagens inställning till undervisning och lärande 
inte passar med formell och standardiserad undervisning för alla elever. Detta 
framkommer även i intervjuerna där samtliga lärare anser att elever lär på olika sätt. För 
att individanpassa undervisningen menar lärare 1A och 3A att elevernas tidigare 
kunskaper och erfarenheter bör inventeras för att undervisningen ska möta eleverna på 
deras nivåer, vilket Maltén (2003)  anser bör ingå i lärares pedagogiska grundsyn. 
Ellmin et. al. (2003) menar att fokus således bör ligga på den enskilde individens 
lärprocess. Även Lpo 94 (2006) behandlar vikten av att utgå ifrån varje elevs 
förutsättningar och behov.  

I likhet med Stensmo (1997) anser samtliga lärare att en varierad undervisning med 
olika innehåll och arbetssätt är en väg mot individanpassad undervisning. Variation i 
undervisningen belyses även i Lpo 94 (2006) som en åtgärd för främjandet av elevers 
förmågor. Där poängteras även vikten av att erbjuda elever flera vägar att nå de olika 
mål som skolan satt upp. Detta kan kopplas samman med individanpassad undervisning 
som, enligt samtliga lärare, innebär att anpassa undervisningen till elevers olika sätt att 
lära. Boström et. al., (2007) menar att lärstilsarbete erbjuder elever möjlighet att lära på 
sina egna villkor för att nå så stor förståelse som möjligt. Alla kan lära men lärandet 
utgår från att det sker på olika sätt och på olika nivåer. Att ta hänsyn till elevers lärstilar 
är viktigt anser lärare 1:B, men hon menar att elever inte enbart har en lärstil, utan lär på 
flera sätt. En del uppvisar dock starkare sidor som framträder tydligare än andra, något 
som även Boström et.al. (2007) hävdar. Som regel dominerar ett sinne, medan de andra 
varierar i flexibilitet och styrka. I observationen av lärare 1:B synliggörs just en 
undervisning med varierat innehåll. Däremot visas inte den enskilde individens behov 
tillräckligt stor hänsyn då eleverna arbetar med samma uppgifter vid olika tidpunkter, 
något som även överensstämmer med övriga lärares lektioner. Detta går även emot 
Boström (2004) och Boström et. al. (2007) som menar att lärstilsarbete handlar om att 
ta hänsyn till individers olikheter och deras olika sätt att bearbeta ny information. Fokus 

bör ligga på elevernas styrkor för att skapa lust och motivation att lära. Lärare bör sträva 
efter att utveckla elevers färdigheter och den viktigaste färdigheten är förmågan och 
längtan efter att lära mer (Hagreaves (2004). 

5. 1.1 Motivation 
Motivation och personligt engagemang är av stor betydelse för elevers lärande 
(Hargreaves, 2004; Ladberg, 2000), något som synliggörs i observationen av lärare 3:A 
bland annat då hon cirkulerar bland eleverna under deras arbete och ger dem beröm och 
uppmuntrande tillrop. Att positiva känslor, glädje och skratt underlättar inlärningen hos 
eleverna (Ladberg, 2000) poängteras även av lärare 1:A då hon menar att vissa elever 
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ibland behöver lockas till lärande och att den lustfyllda leken då kan vara ett bra 
hjälpmedel. Detta överensstämmer med Lpo 94 (2006) som belyser skolans uppdrag att 
främja elevernas lärande och lust att inhämta kunskap. Elevers intressen varierar och är 
nära förknippade med motivation (Stensmo, 1997), vilket lärare 3:A tillvaratar under 
observationstillfället då hon tar sig tid att svara på elevernas spontana frågor.  

5.2 Miljö 
Enligt Arbetsmiljölagen (2008) ska arbetsmiljön anpassas utifrån individers 
förutsättningar. Teveborg (2001) hävdar att detta även gäller elevernas arbetsmiljö. De 
bör känna sig tillfreds i de arbetsförhållanden skolan erbjuder. Lärare 2:A menar i likhet 
med Johansson et. al. (2007) att miljön påverkar hur individer lär och tar till sig 
kunskap och att individanpassning även har att göra med miljöanpassning. Även Ellmin 
et. al. (2003) anser att individanpassad undervisning handlar om att skapa en flexibel 
lärmiljö som stödjer olikheter och aktiviteter. Lärare 1:A genomför, vid 
observationstillfället, en morgonsamling i ring på golvet. Lärare 2:A och 3:A har även de 
undervisning i ring på golvet men har för det avseendet en stor samlingsmatta, vilket 
Johansson et. al. (2007) menar är att föredra för samlingar, genomgångar etc.  

Johansson et. al. (2007) poängterar även vikten av att förvara material lättillgängligt för 
eleverna precis som lärare 1:B, 2:A och 3:A visar prov på vid observationerna. Eleverna 
får då hämta sitt material, som finns på bestämda platser i klassrummet, för att sedan 
arbeta med det på olika ställen. Enligt lärare 2:A har eleverna alltid möjlighet att välja 
mellan att stå, sitta eller ligga på golvet vid lektionsarbete. Att de har möjlighet att välja 
mellan formella och informella sittplatser vid arbete anser Johansson et. al. (2007) är 
nödvändigt för elevernas möjlighet att lära på olika sätt. Detsamma gäller för 
belysningen i klassrummet där lärare 2:A är den enda som kan erbjuda eleverna svagare 
belysning än lysrör. De ovannämnda likheterna och olikheterna beror sannolikt på att 
lärare har olika personligheter och utformar undervisningen utifrån dessa (Stensmo, 
1997). 

5.3 Lärares roll och elevers ansvar 
Lärare 1:A försöker i sin undervisning få eleverna att upptäcka och reflektera över sin 
lärprocess. Då intresset väcks vid detta tillfälle är det väsentligt att som lärare vara 
lyhörd. Enligt Boström (2004) medför lärstilsarbete ökad medvetenhet hos elever. 
Hennes undersökning visar att högre andel av de elever som undervisats utifrån 
lärstilsmetoder ser nyttan med grammatiken, till skillnad från de som undervisats 
traditionellt. Detta kan bero på att lärarna undervisat alltför formellt under en längre tid, 
vilket enligt Hargreaves (2004) kan tränga ut intresse för lärande. Lärarrollen innebär 
ett livsformande och världsomvälvande uppdrag varför flexibilitet och kreativitet måste 
finnas. Detta bekräftas av lärare 3:A som menar att lärare måste vara beredda att släppa 
en metod för att gå vidare med nästa om den första inte fungerat. Genom att lärare 
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håller sig uppdaterade och föränderliga skapas en tillförlitlig professionalism 
(Hargreaves, 2004). Enligt Lpo 94 (2006) ska skolan utvecklas i riktning mot de 
uppsatta målen, vilket även visar prov på lärarprofessionalism. Något som synliggörs då 
lärare 1:B, 2:A och 3:A hävdar att det är väsentligt att utgå ifrån målen i år 3 vid 
planering av lektionsinnehåll och arbetssätt.  

Enligt Lpo 94 (2006) ska både praktiska och intellektuella sinnen gynnas i 
undervisningen. Skolans arbete ska inriktas på olika kunskapsformer som fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Lärare 2:B  skulle helst variera praktiska och 
teoretiska lektioner ständigt, något som även lärare 1:A hävdar är av stor vikt i skolan. 
Denna variation krävs även då de flesta barn är kinestetiska och kräver inlärning via 
kroppen (Boström et. al., 2007). Alla barn och ungdomar har också ett naturligt behov 
av rörelse, vilket tillvaratas av lärare 1:B då dans och rörelse integreras i undervisningen. 
Även lärare 3:A menar att eleverna ibland får röra sig under lektionerna då de då och då 
leker en rörelselek eller sjunger en sång. Således tar lärare 1:B och 3:A hänsyn till att 
elever ska få möjlighet att utveckla uttrycksformer som dans, sång etc. (Lpo 94, 2006).  

Lärare 2:B inleder gärna ett projekt med många olika delar. Det kan exempelvis starta 
med en film, så att eleverna får bild och ljud. Därefter får de en beskrivning med text 
som de sedan får sitta och diskutera med sina klasskamrater. Ibland får de även känna 
och plocka sönder saker, och samtidigt diskutera. Anledningen till denna arbetsgång vid 
inledningen av ett nytt område kan vara en föreställning om att detta leder till fler 
intresserade och motiverade elever, som Boström et. al. (2007) hävdar. Denna 
uppfattning tycks vara utbredd bland samtliga lärare då de under observationer och 
intervjuer påvisat detta i olika hög grad.  

Lagarbetet har en stor betydelse för den enskilde lärarens utveckling enligt Hargreaves 
(2004), vilket återspeglas i intervjun med lärare 1:A som anser att samarbete med 
kollegorna i förskoleklassen är a och o. Även lärare 1:B och 2:A anser att deras samarbete 
med fritidspersonal underlättar för exempelvis arbete i halvklass, något som främjar 
elevernas lärande, enligt dem. Övriga lärare menar i sin tur att fler lärare behövs över lag 
för att kunna individanpassa optimalt. Dessa nämner dock ingenting om samarbetet 
lärare emellan. Lärare 3:A förstärker detta då hon gärna önskar en assistent som hjälper 
till i klassrummet för att hon ska kunna ägna varje elev mer tid.  

Anledningen till eget arbete i skolan var tidigare att eleverna skulle lära sig att ta eget 
ansvar för planering och studier, men även för att läraren skulle kunna underlätta och 
hjälpa elever som har svårigheter (Carlgren, 2005). Bland de deltagande lärarna 
uppfattas denna motivering delvis finnas kvar. Exempelvis då lärare 1:B hävdar att de 
svaga eleverna i klassen ges mer av hennes tid än övriga, vilket istället gör att hon lever 
upp till att visa särskild omsorg för de elever som av olika skäl har svårt att nå de 
uppsatta utbildningsmålen (Lpo 94, 2006). Det visar sig även i de klasser där eleverna 
arbetar enligt någon form av arbetsschema och själva får ansvara för att hämta och 
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genomföra övningar på olika platser. Dessa exempel är i enlighet med Lpo 94 (2006) 
som framhäver att elever ska ges förutsättningar att utveckla en självständighet samt få 
möjlighet att ta eget initiativ och ansvar i skolan. 

5.4 Lärstilsarbete - en likvärdig undervisning? 
Lindelöf (2006) är skeptisk till lärstilsarbete då hon anser att fler elever lär lika än olika. 
Lärare bör fokusera på undervisningsinnehållet samt elevers olika erfarenheter som ger 
pedagogiska konsekvenser. Även Stensmo (1997) poängterar innehållet men syftar 
däremot på att detta bör anpassas till elevers olika lärstilar. Varje elev uppvisar speciella 
starka sidor som karaktäriserar den individuella lärstilen (Dunn et. al., 1995). Carlgren 
(2005) menar att eget arbete ofta ses som individanpassat i skolan, men att det endast 
innebär att eleverna utför samma uppgifter vid olika tidpunkt, vilket även 
observationerna visar. Detta kan bero på att lärstilsarbete är tidskrävande och fordrar 
stora arbets- och förberedelseinsatser av lärare (Boström, 2004; Prashnig, 1998). Vidare 
menar Carlgren (2005) att denna form av eget arbete medför risken att relationen 
mellan gemensamma samtal och enskilda uppgifter går förlorade, något som 
observationerna istället talar emot då samtliga lärare samtalar med eleverna om 
lärandet och uppgifterna, både enskilt och i grupp. Österlind (2005) menar däremot att 
eget arbete kan innebära att eleverna erbjuds valmöjlighet och inflytande över 
aktiviteter, främst när det gäller i vilken ordning uppgifterna ska genomföras, vilket 
lärare 3:A bekräftar då vikten av att erbjuda elever en viss valmöjlighet poängteras. 
Lärare 2:B anser att hon borde planera och undervisa mer utifrån elever lärstilar, men 
menar att det är svårt att ständigt individanpassa. Lärare bör även vara självkritiska då 
hon menar att de annars lätt slutar med att de undervisar på det sätt som de själva lär 
bäst, något som även Prashnig (1998) belyser. Enligt Boström et. al. (2007) kan denna 
problematik avhjälpas om lärare hittar sin egen lärstil och arbetar medvetet med sin 
undervisning. Ty att sätta eleven i centrum innebär inte enbart att ha utgångspunkt i 
styrdokumenten utan även att kunna verklighetsförankra dessa för konkret handling i 
samarbete med barnen (Öhlmér, 2001).   

Stensmo (1997) poängterar vikten av individuell tid, individuellt innehåll och 
individuellt arbetssätt i skolan. Individuell tid som handlar om elevens möjlighet att 
styra över den tid en uppgift tar tillämpas av samtliga lärare enligt observationer och 
intervjuer. Ett individuellt innehåll, som innebär att eleverna i varje ämne kan välja 
uppgifter som passar den enskildes sätt att lära, saknas dock i hög grad hos dessa lärare.  
Eleverna tillåts dock, i varierande grad, tillämpa individuella arbetssätt som 
tillmötesgår de olika lärstilar som representeras i klassrummet. Exempelvis ifråga om 
arbetsmiljö då lärare 2:A, 2:B och 3:A låter eleverna arbeta på olika platser och i olika 
positioner. För lärare 1:A och 1:B råder det lokalbrist, men de låter ändock eleverna sitta 
som de vill i den mån det är möjligt. Alla lärare har hjälpmedel i klassrummet, såsom 
pärlor, pengar och kulramar, som eleverna kan hämta vid behov. Lärare 1:B menar att en 
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del elever behöver ha något att plocka med medan andra kräver visualisering. Hos dessa 
elever dominerar det taktila respektive visuella sinnet (Boström et. al., 2007; Boström et. 
al, 1997; Johansson et. al., 2007; Ladberg, 2000). Våra sinnen är således det som främst 
tydligast styr vilken lärstil en elev har. Lärare 1:B och 1:A anser att det är viktigt att 
lärare tar hänsyn till elevers individuella lärstilar, men varnar för att anamma en metod 
utan närmare eftertanke. Om några år kan det komma forskning som talar emot den 
metod du valt, varför en varierad undervisning med fragment från olika metoder är att 
föredra (Lärare 1:A; 1:B). 

5.4.1 Utvecklingsarbete 
Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig för alla elever, men behöver däremot 
inte utformas lika överallt (Skollagen, 1985:1100). I denna undersökning framkom såväl 
likheter som olikheter mellan de olika lärarna, utan att undervisningen för den skull är 
sämre i den ena eller den andra klassen. Resurserna på olika skolor behöver heller inte 
fördelas lika, vilket tydligt visades i observationer och intervjuer då det framkom att 
några lärare samarbetar med fritidspersonalen, för att exempelvis kunna arbeta i 
halvklass, medan andra lärare arbetar ensamma med sina elever. Som nämnt uttrycker 
lärare 1:A att det samarbete som personalen i förskoleklassen har, när det gäller 
planering, genomförande och utvärdering, är ovärderligt. Hon anser vidare att 
kollegorna är en guldgruva även när det handlar om att utbyta erfarenheter och ge 
varandra råd och tips. Bland övriga lärare existerar en önskan om fler vuxna i 
klassrummet för att ytterligare kunna individanpassa undervisningen. Exempelvis anser 
både lärare 1:B och 3:A att varje elev ges alltför lite egen tid med läraren. Lärare 1:B 
strävar efter att kontinuerligt ha en dialog med alla elever för att lära känna dem. Att 
förtroendet mellan lärare och elever är viktigt menar även lärare 1:A för att kunna lyckas 
med en individanpassad undervisning. Det är viktigt att eleverna vet att de är omtyckta 
oavsett hur de handlar och då behöver lärare kunna skilja på personlighet och handling. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Studiens resultat baseras på fem väl förberedda och utförda semistrukturerade 
intervjuer med lärare verksamma i förskoleklass till och med år 6. De 
datainsamlingsmetoder som valdes för genomförandet var väl lämpade för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Då det aldrig går att vara helt säker på att det som 
respondenterna säger stämmer med vad de verkligen gör (Denscombe, 2000), följdes 
dessa upp med observationer, vilket anses styrka tillförlitligheten. Genom 
observationernas genomförande undersöktes huruvida lärarna agerade i likhet med vad 
som framgick  i intervjuerna. Observationerna, som genomfördes systematiskt från en 
avsides plats i klassrummet, var i detta fall att föredra då det vid deltagande 
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observationer är lätt att väsentlig information går förlorad. Däremot kan enstaka 
observationer ge en snedvinklad eller tillrättalagd bild av undervisningen och därmed 
inte synliggöra verksamhetens sanna natur. Detta kan därmed ses som en svaghet i 
arbetet, något som övervägdes mycket noggrant innan datainsamlingen genomfördes. 
Ändock valdes att kombinera dessa två metoder då de ansågs vara mest tillförlitlig under 
de omständigheter som rådde.   

Då meningen med samtliga intervjuer var att ge ökad tillförlitlighet valdes även att göra 
ljudupptagning. Att genomföra detta är nödvändigt för att inte gå miste om viktig 
information som kan ske då ljudupptagning ej görs (Stukát, 2005; Denscombe, 2000). 
Nackdel är dock att respondenterna kan bli störda och inte ge så tillförlitliga svar som 
önskas. I detta arbete behöver detta ej ses som en svaghet då samtliga lärare tillfrågades 
i god tid innan intervjuerna och godkände att ljudupptagning skulle användas, vilket 
även betyder att de var väl förberedda. Ambitionen var även att ge alla lärare en likartad 
grund att stå på innan intervjuernas genomförande varför de fick samma information, 
det vill säga studiens syfte och innehåll. Därmed är förutsättningarna detsamma för de 
deltagande lärarna vilket ses som en styrka i arbetet. En nackdel med denna 
intervjumetod är att det tar lång tid att analysera resultatet (Denscombe, 2000), något 
som också upplevdes stämma. Detta anses dock inte påverka tillförlitligheten i någon 
större utsträckning. 

6.2 Resultatdiskussion 
En röd tråd genom hela lärarutbildningen har varit att sätta elever i centrum och ge dem 
en varierad och allsidig undervisning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har 
vi reflekterat över om den teori som lärarutbildningen förmedlar verkligen fungerar i 
praktiken. Genom denna undersökning, men även genom tidigare erfarenheter, har 
visats tydligt att det finns svårigheter hos lärare att skapa en individanpassad 
undervisning.   

Enligt lärare 1:B innebär individanpassad undervisning att bädda för de elever som har 
det svårt, för att även de ska känna att de följer med i undervisningen. Vi menar dock, i 
likhet med flera av de medverkande lärarna att det gäller att få med alla elever i 
undervisningen. Det ska således inte spela någon roll om man är långt framgången i 
utvecklingen eller inte. Däremot framhäver Lpo 94 (2006) att skolan har ett särskilt 
ansvar gällande de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen, vilket vi 
menar att lärare 1:B tar hänsyn till. I likhet med lärare 1:B och 2:A anser vi att de elever 
som är duktiga inte får glömmas bort, vilket försvårar, men inte omöjliggör, möjligheten 
till individanpassad undervisning. Här är samtliga lärare eniga med Boström (2004), 
Lpo 94 (2006) samt Stensmo, (1997) då de belyser att en varierad undervisning främjar 
elevernas förutsättningar för lärande.   
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Alla lärare var överens om lustens betydelse, men ingen annan än lärare 1:A nämner 
något om lekens betydelse i undervisningen. Enligt oss kan det bero på en ovisshet om 
lekens betydelse, något som inte anses troligt då leken tydligt belyses i Lpo 94 (2006). 
Därför är vår tolkning att lärarna gjorde ett medvetet val att bortse från leken i skolan 
eller att de helt enkelt inte reflekterade över lekens betydelse i intervjuerna. Enligt Lpo 
94 (2006) är lek och skapande mycket viktigt i det aktiva lärandet. Särskilt i de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse, vilket även kan vara en anledning till att lärare 2:B 
inte nämner något om den. Dock hävdar lärare 2:B att hon varje dag planerar för någon 
praktisk lektion, vilket vi menar kan vara ersättningen för lekar i hennes klass, något 
som även gäller övriga lärare.   

Stensmo (1997) menar att klassrum präglas av lärarens pedagogiska grundsyn, vilket gör 
varje klassrumssituation unik utifrån den enskilde lärarens syn på undervisning, 
kunskap, lärande, etik, människan, samhället och skolans uppgift.  Lärare 2:A anser att 
nivån på uppgifter och lektioner bör läggas aningen lägre för att eleverna ska känna att 
de klarar av skolan. Vi tolkar detta som att läraren vill skapa motivation hos eleverna 
genom att ge dem något förenklade uppgifter som stärker självförtroendet. Dock anser vi 
att alltför enkla uppgifter ger motsatt effekt då eleverna inte finner någon större 
utmaning i skoluppgifterna. Vi anser istället att skolan ständigt bör hålla en hög nivå 
som möter och utmanar eleverna vidare utifrån den befintliga kunskapsnivån. Skolan 
bör även utgå ifrån att alla elever är kompetenta och tillhandaha varierade uppgifter, 
vilka ger eleverna möjlighet att känna den tillfredsställelse som framsteg och 
övervinnande av svårigheter ger, något som Lpo 94 (2006) belyser.   

Lärare ska även samarbeta för att skapa goda miljöer för lärande och utveckling (a.a.), 
vilket lyfts fram av lärare 1:A som hävdar att den högre lärartätheten i förskoleklassen 
för med sig att de kan ge var och en av eleverna mer tid och genom detta öka 
förutsättningarna för lärande. Vi instämmer med Boström et. al. (2007) att en 
individanpassad undervisning krävs för att effektivisera lärandet. Däremot anser vi i 
likhet med lärare 2:B att det finns svårigheter i det konkreta genomförandet, inte minst 
då förberedelserna är tidskrävande (Boström, 2004). Som lärare 1:A och 1:B menar vi att 
elevers olika lärstilar måste visas hänsyn även om inte någon metod bör anammas utan 
närmare eftertanke. Att kalla lärstilsarbete för en metod anser vi dock kan vara felaktigt 
då vi i likhet med Boström (2004) hävdar att det främst handlar om en varierad 
undervisning som utgår ifrån att elever lär på olika sätt, något som även Lindelöf (2006) 
menar borde vara en självklarhet i skolans värld. Att alla barn och ungdomar har ett 
inneboende rörelsebehov (Boström et. al., 2007) anser vi vidare är en viktig aspekt att 
beakta i all undervisning. Lärare 2:B levde, enligt oss, inte upp till detta under 
observationen då eleverna fick sitta länge och arbeta med olika ämnen utan avbrott för 
bensträckare eller rörelse. Observationerna visar att lärare 1:B, 2:A och 3:A visserligen 
låter eleverna röra sig i klassrummet då de hämtar uppgifter. Vi menar att dessa rörelser 
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inte är tillräckliga för att tillgodose det naturliga rörelsebehovet. Viktigt att nämna är att 
endast enstaka lektioner observerades och våra förhoppningar är förstås att mer rörelse, 
än vad som observerats, finns i undervisningen. Enligt vår mening behövs fler 
rörelsepauser i skolan med större insatser från lärarna. För att lyckas krävs  införsel av 
rörelse på schemat samt att detta beaktas i planeringen. Eventuellt kan detta vara en 
orsak till att eleverna i år 6 satt och småpratade och hade svårt att koncentrera sig då de 
hade långa stillasittande lektionspass. Vi menar att eleverna, trots att de närmar sig de 
senare skolåren, behöver rörelse i undervisningen.  

Arbetsmiljön ska anpassas utifrån människors förutsättningar (Arbetsmiljölagen, 2008), 
vilket Teveborg (2001) menar är gällande även för skolans elever. Att skolan ska erbjuda 
varje elev en arbetsplats som är inredd efter dennes lärstil (Johansson et. al., 2007) 
menar vi är omöjligt då varje individ, enligt Dunn et. al. (1995), har en unik lärstil med 
speciella starka sidor. Dock instämmer vi med Teveborg (2001) att eleverna ska känna 
sig tillfreds med de arbetsförhållanden som skolan erbjuder samt att miljön är 
betydelsefull för att optimera inlärningen (Johansson et. al., 2007), varför inredningen 
bör vara anpassad både efter analytiska och globala elever (Dunn et. al., 1995). Lärare 
1:A och 1:B menar att det existerar lokalbrist på skolan och att detta är anledningen till 
att de ej kan erbjuda elever varierade arbetsplatser medan lärare 2:A och 3:A har 
samlingsmatta som alternativ. Lärare 2:A och 2:B, tillåter även eleverna att arbeta 
utanför klassrummet vid behov. Att erbjuda och skapa en flexibel arbetsmiljö som 
stödjer olikheter och aktiviteter anser vi, i likhet med Ellmin et. al. (2003), är en 
förutsättning för individanpassad undervisning.  

När det handlar om ljud finns det fördomar om att barn behöver sitta i tystnad för att 
kunna koncentrera sig. Forskning säger dock att endast 20% vill arbeta i tystnad medan 
80% vill ha ljud runt sig eller är flexibla. Hörselkåpor bör dock tillhandahållas för de 
elever som arbetar bäst under tystnad (Boström et. al., 2007), vilket lärare 1:B gör. I 
observationen visades att hörselkåporna var populära bland eleverna, men att det inte 
fanns till alla. Lärare 3:A uttryckte dock starkt sitt misstycke mot hörselkåpor då hon 
menar att det aldrig ska vara så ljudligt i klassrummet att elever inte kan arbeta. Vi 
förstår denna tanke och instämmer med lärare 3:A att det ska vara någorlunda tyst i 
klassrummet då vi, i likhet med Boström et. al. (2007), menar att elever ej får 
tillfredsställa sin lärstil på bekostnad av andra elever. Dock anser vi att hörselkåpor kan 
vara ett bra komplement för de som har större koncentrationssvårigheter.  

Lärstilsarbete handlar, för lärare, om att vara lyhörd, lära känna sina elever och vägleda 
dem till att finna sin lärstil (Boström et.al., 2007; Boström et.el., 1997, Dunn et.al., 
1995), något som vi, i likhet med lärare 1:A, 1:B, 2:A och 3:A instämmer med. Lärare 1:A 
anser att hon måste vara lyhörd för elevernas intresse, medan 1:B och 2:A poängterar 
dialogen med eleverna. Lärare 2:A och 3:A undersöker alltid vilken nivå de olika 
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eleverna ligger på för att därifrån planera och strukturera undervisningen på ett lämpligt 
sätt, något som även vi anser är av stor vikt. Enligt Boström et. al. (2007), Boström et. al. 
(1997) och Dunn et. al. (1995) är målet med lärstilsarbete att eleverna, när de kommit 
underfund om sitt bästa sätt att lära, ska kunna arbeta mer självständigt med olika 
material som leder dem framåt i utvecklingen samt att läraren ska fungera mer som en 
handledare. Vid observationerna av lärare 1:B, 2:A och 3:A arbetade eleverna med sina 
arbetsscheman där de självständigt hämtade och arbetade med olika material. Trots att 
skolans uppgift är att förmedla kunskaper som utvecklar eleverna till ansvarstagande 
samhällsmedborgare (SOU, 1985), anser vi att det individuella arbetet inte får ersätta 
samarbetslärande, då risken i så fall är att det gemensamma lärandet går förlorat, vilket 
framkommer i Thors (2006) intervju med en verksam lärare. Viktigt blir då att finna en 
balans mellan dessa. Vidare anser vi, i likhet med Öhlmér (2001), att lärare bör vara 
flexibla och villiga till förändring, för att inte anpassa eleverna till det rådande 
skolsystemet istället för tvärtom. 

6.2.1 Sammanfattning, slutsatser och vidare forskning 
Sammanfattningsvis kan nämnas att samtliga lärare är medvetna om elevers olika sätt 
att lära samt att de vill individanpassa undervisningen. Dock finns faktorer som hämmar 
deras sätt att individanpassa, bland annat lokal-, resurs- och tidsbrist. Därmed är 
slutsatserna att lärarna har kunskaper om och till viss del utför individanpassning i 
praktiken. Det som inte anses som individanpassning är de lika uppgifter eleverna utför, 
hos samtliga lärare, men vid olika tillfällen. Här menar vi att ämnena i sig riskerar att 
prioriteras före hänsynstagande till elevernas olikheter och behov.  

Då forskning inom ämnet inte finns i stor omfattning är detta något som behöver 
utvidgas, enligt vår mening. Förhoppningarna är att fler lärare ska bli medvetna om den 
individanpassade undervisningens betydelse och tillämpa detta, inte bara i teorin utan 
även i praktiken, som genom detta arbete konstaterats är en stor utmaning. Det kräver 
mycket tid, engagemang och vilja av verksamma lärare, något som borde vara en 
självklar målsättning. Intressant vore att vidare undersöka om och i så fall vilka 
skillnader som finns när det gäller individanpassad undervisning i tidigare skolår 
jämfört med senare. Det skulle även vara på sin plats med en mer omfattande forskning 
kring nyttan med lärstilsarbete, inte minst då Lindelöf (2006) hävdar att lärstilsmetoder 
inte grundar sig på vetenskap samt att det saknas gemensamma termer och begrepp som 
vanligtvis kännetecknar vetenskapliga teorier. Dessutom skulle det vara intressant att 
genomföra en undersökning ur elevperspektiv med grundfrågan: Upplever elever att 
undervisningen anpassas efter deras skilda behov och i så fall på vilket sätt? 

Den slutsats som kan göras av detta arbete är att om lärare tar hänsyn till de olika 
lärstilarna i sin planering, uppmuntrar inlärning på olika sätt genom att exempelvis 
utforma miljön i klassrummet (Johansson et.al., 2007) samt utgår ifrån att elever har ett 
naturligt rörelsebehov (Boström et.al., 2007), skapas en bra grund för den 
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individanpassade undervisningen. Då uppfylls även det som Lpo 94 (2006) ger uttryck 
för och som vi menar att varje elev är värd. Dessutom anser vi, i likhet med Säljö (2000) 
och Alerby (2000), att lärande inte enbart är begränsat till skolans organisation, utan att 
kunskap uppstår i all mänsklig verksamhet och sker i de olika miljöer som människor 
vistas i.   
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Bilaga 1                 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

 

Vad innebär individanpassad undervisning för dig? 

 

Har Du någon utbildning kring detta? Har du lärt på annat sätt? 

 

På vilket sätt utgår Du från elevers olika sätt att lära i din planering? 

 

Hur ser arbetet i den dagliga verksamheten ut med fokus på elevers olika sätt att 
lära? 

 

På vilket sätt tar du hänsyn till individuell tid, individuellt innehåll och 
individuellt arbetssätt? 

 

Ser du någon möjlighet till utveckling inom området? 
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Bilaga 3 

Dubbellogg 
Händelser Reflektioner      

Individuell tid      

Individuellt innehåll      

Individuellt arbetssätt         



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

