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Syftet med denna studie var att få svar på hur lärare i mellanstadiet arbetar med individuali-
sering. Vi ville även ta reda på vilka för- och nackdelar lärare ser med individualisering i äm-
nena svenska och samhällskunskap. Som datainsamlingsmetod använde vi oss av enkäter. 
För att få svar på våra frågor använde vi både kvalitativa och kvantitativa frågor i enkäten. 
Enkäterna besvarades av klasslärare i år 4-6 från 8 olika grundskolor. Resultatet har gett oss 
en inblick i hur lärare i mellanstadiet konkret arbetar med individualisering. Resultatet visar 
att lärarna ser många fördelar med ett individualiserat arbetssätt eftersom undervisningen 
blir varierande och den utgår från varje elevs behov. Lärarna ser även en del hinder som gör 
det svårt att arbeta med individualisering. Till exempel tar de upp bristen på resurser och 
storleken på undervisningsgrupperna. Studiens resultat visar att majoriteten av responden-
terna anser att det är betydelsefullt att individualisera undervisningen. Vidare visar studiens 
resultat att vision inte är samma sak som verklighet.   
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Carina Carlhed för hennes hjälp, engagemang och stött-
ning genom hela arbetet. Vi vill även tacka alla de respondenter som ställde upp och 
svarade på enkäten. Utan Er hjälp hade studien aldrig varit möjlig att genomföra. 



 
 



 

1. Inledning 
Är det självklart för lärare att använda sig av likvärdig utbildning som utgår från alla 
elevers olika förutsättningar, behov eller bakgrund eller finns det faktorer som påver-
kar lärarnas arbete med individualisering? Enligt Lpo94 – under rubriken likvärdig 
utbildning – så står det att;  
 

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 (Skolverket, 1994 s, 4) 
 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevt att lärare inte an-
vänder sig så mycket av individualisering eller individualiserat arbetssätt i sin plane-
ring eller i genomförandet av lektioner. Kilborn (1981) konstaterade att individualise-
ring inom klassens ram är ett metodiskt problem. Han anser att det sannolikt funge-
rar att anpassa undervisningen om lärare på skolorna endast hade en handfull med 
elever. Faktumet är att i en ”normalklass” så ingår det cirka 20-25 elever och enligt 
Kilborn är då ett individualiserat arbetssätt helt orealistiskt eftersom tiden aldrig 
skulle räcka till för en lärare. Vi anser att interaktionen mellan lärare och elev är en 
av de viktigaste delarna inom dagens skola och om inte det uppnås kan eleverna bli 
lidande. Einarsson (2003) poängterar att elever i dagens skola upplever en brist på – 
eller kanske en önskan – om att de skulle vilja ha mer individuell kontakt med lära-
ren. Eleven vill därigenom få stöd och bekräftelse från läraren för att nå de målen 
som skolan har satt upp. Vårt intresse tar avstamp dels i dessa forskares uppfattning-
ar och följande frågor. Hur kan vi som framtida lärare utforma undervisningen i en 
klass på cirka 25 elever så att den passar alla elevers utvecklingsbehov? Eller ska vi 
verkligen individualisera för varje enskild elev? Vi har visioner om en likvärdig ut-
bildning där alla elever ska få utvecklas utifrån sina behov men frågan är om de är 
realistiska i verkligheten.   

1.1 Syfte  
Vårt syfte med studien är att kunna bidra med kunskap angående begreppet indivi-
dualisering till framtida och verksamma lärare. Vår förhoppning är också att belysa 
begreppet individualisering eftersom vi anser att det är ett viktigt inslag i dagens sko-
la.      

1.2 Forskningsfrågor  
Vi har för avsikt att undersöka lärares arbete med individualisering inom ämnena 
svenska och samhällskunskap i mellanstadiet. Våra forskningsfrågor lyder: 

• Hur arbetar lärare – i mellanstadiet – med individualiserat arbetssätt inom 
ämnena svenska och samhällskunskap?  

• Vilka för- och nackdelar ser lärarna med ett individualiserat arbetssätt inom 
ämnena svenska och samhällskunskap? 

1.3 Begreppsdefinition   
Vinterek (2006) definierar begreppet individualisering såsom olika metoder och olika 
sätt att agera för att nå bestämda mål och då främst ämneskunskapsmål. I läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 står det 
vid avsnittet Likvärdig utbildning att undervisningen ska anpassas och utgå från var-
je individs förutsättningar och behov. Vår begreppsdefinition av individualisering är 



 
 

synonymt med avsnittet Likvärdig utbildning och Vintereks förklaring. Individuali-
sering för oss innebär att läraren ska använda sig av olika metoder i undervisningen 
för att tillgodose elevernas olika lärstilar, behov och förutsättningar. Individualise-
ring handlar inte bara om elevens enskilda arbete utan att vi anser att det kan figure-
ra i samspel med andra människor. Det vi menar med individualisering i samspel 
med andra är att elever kan ha olika färdigheter och tillsammans kan de då till exem-
pel lyfta och lära av varandra. Elevens lärstil är därmed avgörande om individualise-
ring ska ske enskilt eller i samspel med andra. Allting är beroende på hur eleven lär 
sig bäst. Författarna i vår litteraturgenomgång använder olika begrepp för att definie-
ra individualisering. I detta arbete kommer vi att använda oss av både orden indivi-
dualisering och individualiserat arbetssätt eftersom att de är synonymer enligt oss.  

2. Litteratur 
I detta avsnitt presenterar vi ramfaktorer för individualiserat arbetssätt samt den ti-
digare forskningen på området.    

2.1 Ramfaktorer 
Ramfaktorer är ett teoretiskt begrepp för olika omgivande faktorer kring lärandet 
som kan inverka på den pedagogiska verksamheten. Lundgren (1972) menar att ram-
faktorer är faktorer som begränsar eller till och med bestämmer lärandet i skolan. 
Stensmo (1997) definierar ramfaktorer på ett liknande sätt, han menar att det är fak-
torer som avgör och påverkar vad som är möjligt i en pedagogisk verksamhet. Stens-
mo skriver vidare att lärandesituationerna i klassrummen begränsas av både inre och 
yttre ramar. De yttre ramarna bestäms genom beslut i riksdagen och kommunen. Det 
kan vara ekonomiska anslag till skolorna, skollagar, läroplaner och kursplaner. I och 
med att skolan 1991 blev kommunal fick kommunerna ett större ansvar över de yttre 
ramarna. Kommunerna tar beslut om till exempel klasstorlek, rekrytering, hur resur-
ser fördelas och vilken profil de lokala skolorna skall ha. De inre ramarna bestäms 
genom beslut i kommun, skola och lärarlag. Dahlöf (1989) är en av de forskare som 
utvecklat begreppet ramfaktorer i undervisningsprocessen. Ramfaktorer i undervis-
ningen kan t.ex. handla om gruppens storlek och sammansättning eller att det finns 
tillgång till individualiserade läromedel. Dahlöf förklarade att undervisningen måste 
inneha innehållsvaliditet. Med innehållsvaliditet menade han att kunskapsproven ska 
spegla innehållet i den undervisning som man bedriver för att det ska blir rättvist för 
eleverna.  

Stensmo poängterar att när skolan kommunaliserades så var det inte bara kommu-
nerna som fick ett större ansvar utan det lades även ett större ansvar på den lokala 
skolan och rektorn som har det yttersta ansvaret. Begränsningar i den pedagogiska 
verksamheten kan vara klassernas storlek. Möjligheterna till att bedriva ett indivi-
dualiserande arbetssätt i en klass om 35 elever är betydligt mindre än i klasser med 
färre elever. Stensmo förklarar att klassrummens planlösning och tillgång till extra 
utrymmen såsom grupprum och datorrum begränsar möjligheterna till enskilt, par- 
och grupparbete. Fortsättningsvis skriver han att det från skola till skola kan vara 
stora variationer i timplanen och den anger hur många klocktimmar ett visst ämne 
ska läsas under grundskoletiden. Matematik och svenska ska läsas i alla årskurser och 
så även engelska då det introducerats. Övriga ämnen kan placeras ut på alla andra 
läsår där man till exempel kan koncentrera sig på ett ämne ett läsår för att nästa läsår 
koncentrera sig på ett annat. Det är upp till den lokala skolan och rektorn att besluta 
om detta bara man uppfyller den garanterade undervisningstiden som är fastlagd. 



 
 

Dessa beslut inom de inre ramarna som alla påverkar den dagliga verksamheten sätts 
av rektorn.  

2.2 Utvecklingen av begreppet individualisering  
Begreppet individualisering har diskuterats och förändrats i läroplanerna från Lgr62 
till Lpo94. I den första läroplanen Lgr62 som utgavs av Kungliga Skolöverstyrelsen 
(1962) började begreppet individualisering diskuteras på riktigt och blev därmed en 
medelpunkt i läroplanen. I Lgr62 började man diskutera att elever lär sig olika och att 
man måste anpassa undervisningen utifrån elevens skilda behov och förutsättningar. 
I Lgr62 började det ställas högre krav på läraren att hon/han skulle ha bättre upp-
fattning om elevens lärstilar för att det skulle ge goda resultat. Tre nyckelområden var 
tonvikten för individualisering i Lgr62; omfattning och svårighetskrav, olika sätt att 
lösa uppgifter samt att det skiljer sig på elevers arbetstakt. Sju år senare kom en ny 
läroplan för grundskolan ut Lgr69 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1969). Tankarna om 
individualisering var likvärdiga som i föregångaren förutom en del som handlade om 
grupparbete. Lgr69 poängterade att elever kan arbeta individuellt även i interaktion 
med andra elever. I Läroplan för grundskolan Lgr80 fortsatte man att diskutera att 
alla elever är olika och att lärare måste anpassa sig till olika arbetssätt. Fortsättnings-
vis så står det att lärandet i klassrummet ska präglas av individualisering. Lgr80 po-
ängterade också att ett och samma arbetssätt inte fungerar för alla elever samt att det 
tar olika lång tid för elever att lära sig något. I den aktuella läroplanen för grundsko-
lan Lpo94 läggs det stor vikt på begreppet individualisering. En del som påvisar det 
är följande citat;  

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltagande i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 
ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få 
välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 
inflytande och ta ansvar (Skolverket, 1994 s.7). 
 

Vinterek (2006) har diskuterat hur begreppet individualisering har förändrats från 
Lgr62 till Lpo94. Hon anser att målet för skolans arbete i Lgr62 var att hjälpa varje 
elev till en allsidig utveckling. På första sidan i Lgr62 under ”Mål och riktlinjer” står 
det att skolan ska ge individuell fostran och att den ska etablera sig på kännedom om 
elevens individuella egenart och förutsättningar.  Även den Kungliga Skolöverstyrel-
sen (1962) – numera Skolverket – poängterar att individualisering blev i och med 
Lgr62 liktydigt med självständigt arbete. Vinterek refererar till Lgr62 och menar att 
det var viktigt att eleverna under skoltiden fick öva sig i att leva och verka i gemen-
skap med andra eftersom att ett framtida samhälle skulle kräva mer samarbete mel-
lan människor av olika läggning och begåvning än vad man tidigare förmodade. Vin-
terek belyser att det talas för lite om val av innehåll i relation till elevernas intressen i 
Lgr62 men framhäver dock att Lgr62 presenterade ett antal sakord som skulle vara 
en förutsättning för att nå varje elev individuellt. Dessa var motivation, aktivitet, 
konkretion, individualisering, gemenskap och samarbete. Kungliga Skolöverstyrel-
sen (1969) kom sju år senare ut med Lgr69. Hon anser att Lgr 69 inte skiljde sig så 
mycket från sin föregångare angående individualisering förutom ett antal detaljer. 
Läroplanerna hade nästan samma rubriker och under dessa är texterna nästan iden-
tiska. I Lgr69 – och även i Lgr62 – förklarar Vinterek att det var en påtaglig betoning 
av individualisering med individuell anpassning av undervisningen till den enskilde 
eleven men även att krav på gemenskap och samarbete var betydelsefulla delar. Vin-
terek anser att syftet framträder i hög grad som social träning i att samarbeta med 
andra. Hon förklarar att i Lgr80 var begreppet gemenskap tillsammans med indivi-



 
 

dualisering fortfarande framträdande. I Lgr80 står det att skolan ska utgå från att 
motivationen i elevers skolarbete utgörs av en önskan att utveckla sig själva. Vinterek 
anser att i Lgr80 menar man att det inte alltid räcker med att möta de intressen som 
eleverna har utan att lärarna också har ett ansvar för att utveckla elevernas intressen 
samt för att bidra till att de upptäcker nya intressen. Vinterek klargör att Lgr80 är 
den läroplan som tydligast betonar gemenskap och kollektiva intressen men att de 
metodiska aspekterna är mer nedtonade i förhållande till de två första läroplanerna. 
Vinterek poängterar fortsättningsvis att i Lgr80 betonades kunskapers betydelse för 
eleven som individ men samtidigt också dess betydelse för dem i ett kollektiv som 
samhällsmedlemmar. Ett tydligt exempel på det anser Vinterek visas i kursplanen för 
de samhällsorienterade ämnena i Lgr80; ”ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till 
medborgare i ett demokratiskt samhälle” (s. 119).   

Individualisering som begrepp återfinns inte i Lpo94 menar Vinterek (2006). I Lpo94 
står det att skolans uppgift är ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (s. 3). 
Fortsättningsvis så står det i Lpo94 under ”Mål att sträva mot” står att skolan skall 
sträva mot att eleverna ”känner trygghet och lär sig att utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra” (s. 9). Hon anser att i alla läroplanerna så 
framgår det att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev men att i de två 
första läroplanerna Lgr62 och Lgr69 låg fokuset på elevernas individualisering och 
att ansvaret låg på lärarna. I Lgr80 och Lpo94 lyfts det däremot fram att eleverna ska 
ta mer ansvar för sitt lärande eftersom att de trycker på att undervisningen är till för 
individens utveckling.  

Skolverket kom i september 2009 med en ny forskning angående individualisering i 
skolan. Skolverket (2009) förklarar i likhet med Lpo94 att ansvaret ligger för närva-
rande mer på eleven än på läraren. Lärarens diskussioner och berättande i klass-
rummet har minskat samtidigt som elevernas eget arbete har fått ett stort genomslag. 
I Skolverkets rapport diskuterar man att det individuella arbetet har ökat och det kan 
medföra att eleverna inte får ta del av den kompetens och kunskap som läraren dis-
ponerar. Ansvaret ligger mer på eleverna vilket kan medföra att eleverna känner sig 
utlämnade och helt måste förlita sig på sin egen skicklighet. Skolverket hyser oro över 
att lärandet i skolorna mer och mer blir ett individuellt projekt vilket innebär att den 
enskilde elevens förutsättningar blir avgörande för framgång i skolan.  

Sammanfattningsvis har begreppet individualisering förändrats genom åren. Till en 
början – i Lgr62 och Lgr69 – så förklarades individualisering som något enskilt runt 
eleven där ansvaret låg hos läraren. Nu är begreppet mera brett och fokuset ligger 
mer på elevens ansvar istället för hos läraren.  

2.3 Inlärningsstilar 
Dunn och Dunn (1992) skriver att inlärningsstilar handlar bland annat om att en 
person lär sig bäst och kommer ihåg ny och svår information genom att lyssna, se, 
läsa, skriva, rita, prata eller aktivt uppleva. Inlärningsstil handlar inte bara om i vil-
ken miljö och under vilka förutsättningar en elev lär bäst utan också om hur indivi-
den tar till sig information, konkret eller abstrakt. Det handlar också om att se till 
varje individs lust att lära. Inlärningsstil är hur varje elev koncentrerar sig, tar till sig 
och behåller ny och svår information. Detta sker på olika sätt hos varje elev. Dunn 
och Dunn (1995) konstaterar att alla människor har en inlärningsstil och varje inlär-
ningsstil uppvisar speciella starka sidor. Enligt Dunn och Dunn skiljer det sig också 
mellan pojkars och flickors inlärningsstilar. Honey och Mumford (2006) beskriver 



 
 

fyra stycken lärstilar aktiv, reflekterande, teoretisk och pragmatisk. Personer med en 
aktiv lärstil är entusiastiska över allt nytt och de går fullt in i nya upplevelser utan 
förutfattade meningar. Oftast så handlar de först och tänker sedan och de vill gärna 
prova allt på en gång. Dagarna är fullspäckade med aktiviteter och de är på ständig 
jakt efter nya aktiviteter eller upplevelser. Nya upplevelser ger dem en utmaning de 
gillar men kan lätt bli uttråkade av att utföra utmaningen eller uppgiften. Honey och 
Mumford förklarar att de personerna vill göra saker i sällskap med andra men ser 
gärna att de är i centrum i sällskapet. De beskriver personer med en reflekterande 
lärstil som personer som gärna funderar och betraktar upplevelser ur flera syn-
vinklar. Innan de fattar ett beslut så vill de samla in så mycket information som möj-
ligt från omgivningen och andra källor. Därför kan deras beslut inför en uppgift dra 
ut på tiden eftersom de inte vill fatta några förhastade beslut. De brukar hålla en låg 
profil både i möten och i det sociala samspelet, de betraktar och analyserar andra in-
nan de tar ställning i en fråga.  Personer med en teoretisk lärstil angriper problem på 
djupet och tänker igenom allt steg för steg, samlar fakta och bildar sig en egen teori. 
De vill ha ordning på saker och vill att det ska passa in i ett effektivt system. De är 
oftast självständiga och vill att allt ska vara effektivt. Den sista lärstilen Honey och 
Mumford beskriver är den pragmatiska och personer med den lärstilen vill testa om 
idéer och teorier kan användas i verkligheten. De söker sig till nya idéer och utma-
ningar för att få testa om de fungerar praktiskt. Uppgifter som intresserar dem kom-
mer de snabbt igång och vidare med men om något inte är intressant för dem så blir 
de ofta uttråkade till exempel vid långa diskussioner eller liknande. Det är personer 
som ser problem som möjligheter och är i regel praktiskt lagda.  

Bolander och Boström (2008) skriver att alla kan lära men att alla lär olika. De tar 
upp de fyra sinnena; auditiv, visuell, taktil och kinestetisk. Dessa fyra sinnen är olika 
utvecklade från person till person och påverkar hur inlärningen går till. Personer med 
en auditiv lärstil lär sig bäst genom att lyssna och tala. Personer med en visuell lärstil 
lär sig bäst genom synen, med hjälp av synen tar de in information från bild eller text. 
Den taktila lärstilen syftar till känseln och då främst händerna. De personerna vill ta, 
känna och utforska saker främst med sina händer. Personer med en kinestetisk lärstil 
vill engagera hela kroppen för att lära sig på bästa sätt. De gillar att bygga saker och 
vill vara aktiva. Att utgå från varje enskild individ kräver således en hel del förbere-
delse men det är en förutsättning för att kunna individualisera.  

2.4 Lärarens roll 
Vinterek (2006) är kritisk till hur lärare definierar begreppet individualisering, indi-
vidanpassning eller individuella arbetssätt. Vinterek menar att det är svårt för lärare 
att veta vad som specifikt avses när man uttrycker att ”individen ska sättas i centrum” 
eller att ”undervisningen ska individualiseras”. Vinterek skriver också att Lpo94 en-
bart diskuterar individen som utgångspunkt för begreppet individualisering. Det hon 
menar är att individualiseringens avsikt är att tillgodose elevens behov men det kan 
också kollidera med gruppens behov. Hon kritiserar definitionen (individen) i Lpo94 
och menar att gruppen och tillhörigheten i ett kollektiv är minst lika viktigt för delta-
gande i samhället. Avslutningsvis så poängterar Vinterek att individualiseringens syf-
te ska både vara kunskapsutvecklande och personlighetsutvecklande. Sternudd-Groth 
(2005) har en liknande åsikt om individualiseringens syfte när det gäller att utgå från 
elevers enskilda behov. Det behöver inte betyda enskilt arbete utan det kan även ske i 
samspel med andra. Elevers nyfikenhet styr lärandet och det ställer krav på läraren 
för att ge dem stöd både individuellt och kollektivt beroende på elevens inlärningsstil. 
Hon anser att skolan är under kontinuerlig förändring och det är viktigt läraren har 



 
 

ett förhållningssätt i skolan som ger eleverna trygghet samt bidrar till att elevers olika 
erfarenheter bekräftas utan krav på att alla människor måste tänka lika. Hon klargör 
att lärare måste bemöta eleverna som en självständig individ där erfarenheter, tankar 
och handlingar integreras och får en mening för alla inom skolan (kamrater och kol-
legor) för att få förståelse för sin verklighet. Skolverket (2009) diskuterar kring det 
aktuella ämnet individualisering och anser att läraren nuförtiden inte styr på samma 
sätt vid de gemensamma uppgifterna i klassrummet som förut. Tiden ägnas numera 
till elevernas egen planering och genomförandet av elevernas uppgifter. Skolverket 
understryker att forskare har tolkat elevernas arbete på olika sätt. Det kan antingen 
vara att eleverna får träna på självreglering, men de har även sett tendenser till att 
lärare använder arbetssättet för att få lugn och ro i klassen. Fortsättningsvis förklarar 
Skolverket att resultatet påverkar eleverna positivt om läraren är aktiv, pådrivande 
och genomför undervisningen på olika sätt så att den når alla elevers olika förhåll-
ningssätt. Wormeli (2006) fortsätter på samma tema och skriver att det krävs speci-
ella kunskaper hos lärare för att få eleverna att uppnå framgång. Han förklarar att 
läraren måste skapa en miljö som svarar på elevernas utveckling för annars är det 
betydelselöst hur kreativt en lärare undervisar, använder sig av olika instruktioner 
eller använder sig av olika lärstilar. Olika elever kommer att kräva olika grader av 
uppmärksamhet när det gäller var och en av dessa faktorer. Wormeli anser att det 
inte är förhandlingsbart för lärare att inte integrera utvecklingsbehov hos elever i 
skolan. Likande funderingar har Van der Berg, Sleegers och Geijsel (2001). I sin rap-
port diskuterar de hur lärare kan bli bättre på att anpassa sitt material till elevers oli-
ka behov. Lärare accepterar att eleverna skiljer sig i kapacitet och använder det som 
en bas för sitt lärande av eleverna. De poängterar att läraren måste skapa en miljö 
som är utmanande, som genererar motivation samt utgår från elevernas förutsätt-
ningar och nivå för att nå framgång genom anpassad undervisning . Peschar och Mei-
jer klargör i Van der Berg et al. (2001) om olika problem och lösningar för anpassad 
undervisning. De anser att svårigheten för läraren är på vilken nivå instruktionerna 
ska ligga på och dessa problem är starkt kopplade till interaktionen mellan läraren 
och eleven. Enligt de kännetecknas framgångsrika instruktioner av att läraren är flex-
ibel i klassrummet. Vilket innebär regelbunden utvärdering av utvecklingen hos en-
skilda elever samt att man tar elever som utgångspunkt för den didaktiska verksam-
heten. I Van der bergs et al. (2001) enkätstudie så framkom det att lärare ansåg att de 
kan åstadkomma mer med anpassad undervisning genom att införa handlingsplaner 
som utgår från elevernas olika behov. Att arbeta med handlingsplaner bidrog till att 
lärarna upplevde att de själva utvecklades samt att samarbetet med kollegorna ökade. 
Sammanfattningsvis så svarade 129 lärare från 9 olika skolor i Holland på enkäten 
och 98 % svarade att man kan genomföra mer med eleverna – angående anpassad 
undervisning – om man använder sig av handlingsplaner. Stevens (1997) refereras i 
Van der bergs et al. (2001) och han konstaterar i sin studie att anpassad undervisning 
kräver ett pedagogiskt klimat där eleverna känner sig sedda, accepterade och trygga. 
Det innebär att eleverna behöver få den utmaning som de begär, det stöd de behöver 
och återkoppling på det de har gjort. Det individualiserande arbetet ställer således 
stora krav på lärarens agerande i klassrummet. Läraren måste skapa en miljö som är 
utmanande, bemöta eleverna som en självständig individ samt ha kunskap om olika 
lärstilar.    

 



 
 

2.5 Individualiseringens olika uttryck 
Sternudd-Groth (2005) anser att det finns olika sätt att se på eget/självständigt arbe-
te och att det är viktigt – för både lärare och elever – att veta vilka värderingar som 
ligger bakom arbetssättet. Hon konstaterar att det krävs en diskussion mellan lärare 
och eleven om vad man ska uppnå med arbetssättet. Hon fastslår att de värderingar 
läraren har påverkar hur man bemöter elever, organiserar samt samarbetar. Hon 
gjorde en fallstudie i fyra grundskolor där hon granskade organiseringen av elevernas 
eget arbete utifrån enkätsvar med lärares och elevers åsikter. I en av skolorna – 
årskurs 4-6 – som blev granskad blev resultatet tydligt. Där framkom det att läraren 
valde innehållet och strukturen för elevernas eget arbete. Lärarna förklarade att de 
gav stöd och handledning till eleverna angående resultatmedvetenheten att fokuset 
skulle vara att få godkänt samt en grundläggande kompetens. Lärarna på denna skola 
bestämde innehållet för alla elever inom ramen av en vecka. Elevernas ansvarstagan-
de låg på att hinna med de angivna uppgifterna och välja vilken tid under veckan de 
skulle arbeta med det. Eleverna fick även välja vem de ville arbeta med under veckan 
och de lite äldre eleverna fick även chansen att vara med och planera idrottslektio-
nen. Sternudd-Groth anser att skolan och läraren inte fokuserade på det viktigaste att 
medvetandegöra eleverna om deras lärprocess utan mer på elevernas resultat. Lära-
ren gav eleverna alla samma uppgift och innehåll vilket inte är individualiserade dvs. 
relaterade till de enskilda elevernas kunskapsnivå eller framtagna i samråd med ele-
verna. Inflytande hos eleverna var inte stort förutom att de fick välja vilken tid i veck-
an de ville arbeta med ”eget arbete” samt vem de ville arbeta tillsammans med. Ele-
verna hade dock uppfattningen att det var ett individuellt arbete samtidigt som de 
uppskattade att de lärde sig av varandra eftersom eleverna ansåg att det var en viktig 
del i skolan. Hon anser att en grundläggande aspekt för eget arbete handlar om att 
läraren klargör de didaktiska utgångspunkterna innan arbetet sätt igång t.ex. vad vi 
ska uppnå och hur ska gå tillväga för att nå resultat. Fokuset ska inte ligga på resulta-
tet utan lärprocessen – vägen dit – ska vara minst lika väsentlig.  

Österlind (1998) anser att det största problemet för lärare är att skapa ett arbetssätt 
som motiverar eleverna. Hon förklarar att individualisering och eget arbete har ge-
nom tiden setts som en lösning för att motivera eleverna. Hon anser att ett individua-
liserat arbetssätt bidrar till att eleverna får ta stort ansvar men det medför i sin tur att 
lärarens styrande och kontrollerande funktioner förändras avsevärt eftersom ansva-
ret – i stort – flyttas över till eleven. För att läraren ska följa elevernas process och 
utveckling så krävs det att eleverna dokumenterar allt de gör. Eget arbete bidrar en-
ligt Österlind till att eleverna får ett inflytande i skolan samt att de kan få möjligheten 
till att fördjupa sig på något utifrån eget intresse. James och McCormick (2009) po-
ängterar också viktiga delar som ska finnas med i elevernas eget arbete i skolan. En-
ligt de är slutmålet för lärande och lära sig att lära, att eleverna ska utveckla sin själv-
ständighet. Elever måste ta ansvar för sitt lärande och utveckla strategier som gör det 
möjligt för dem att lära sig både på egen hand och med andra. De har gjort en studie i 
England – vilken baseras på intervjuer, videoinspelningar och observationer – om 
hur lärare arbetar med att främja självständighet och ansvarskänsla hos eleverna ut-
ifrån tankarna att lära sig att lära. Studiens syfte gick ut på James och McCormicks 
intresse för metakognition och att ta reda på vad som kan göras av lärare och elever i 
klassrummet, för att främja lära sig att lära. James och McCormick anser att det före-
kommer allmänt på skolorna i England att eleverna allt mer ska arbeta mer själv-
ständigt och individuellt.  AFL kallas en studie – som har arbetats fram av den eng-
elska regeringen – som bygger på fyra stycken grundstenar. 1) Klassrummet ska vara 
en dialogisk plats där ifrågasättande ska vara ett naturligt inslag hos eleverna. 2) Ele-



 
 

verna ska få kontinuerlig feedback för att utvecklas. 3) Diskussion vad som är viktigt 
att lära sig och dela in dem i områden. 4) Självbedömning på sina arbeten. De anser 
att det är två aspekter som däremot är grunden till studien. För det första är det att 
göra lärandet uttryckligt i klassrummet med kommunikation och eftertanke. För det 
andra är det att främja lärandet till en självständighet genom att aktivera dem som 
lär sig att identifiera sina egna mål för lärande och genom det kunna bedöma sig själ-
va. För att lärande ska bli användbart krävs det således en hel del av pedagogen. Ja-
mes och McCormick förklarar att lärare och elever arbetar i ett system som domine-
ras av de krav som ställs av läroplanen och skolledning. Det ligger en press på lärare 
att uppnå resultat istället för att lägga tid på att utforska elevernas idéer, förståelse 
eller att uppmärksamma arbetet som ligger till grund för resultatet. För att eget arbe-
te/självständigt arbete ska användas på rätt sätt av eleverna så krävs det därför ett 
bättre nätverk och ett bättre samarbete mellan lärare och skolledning konstaterar 
James och McCormick. Det innebär att läraren uppmuntrar och stimulerar dialogen 
och vågar vara risktagande. Resultatet på studien hör ihop med Sternudd-Groth åsik-
ter att läraren måste ha förmåga till strategiska och reflekterande tankar samt att 
samarbetet tillsammans med eleverna ska vara vitalt.  

Vinterek (2006) skriver att elevernas individuella behov kan mötas genom att föränd-
ra en eller flera faktorer i undervisningen. Detta kan göras genom att anpassa inne-
hållet, tiden, svårighetsgrad eller miljön för att tillgodose eleverna. När detta görs är 
det olika former av individualisering. Hastighetsindividualisering betyder att eleven 
själv bestämmer arbetstakten i ämnet. Eleverna arbetar efter uppsatta delmål de skall 
klara under lektionen eller kursen, om så inte görs kan det bli fråga om att ta hem 
eller att arbeta på rasten för att hinna bli klar. Elever som anses vara snabba och duk-
tiga kan flyttas upp en årskurs om de tros klara av det, detta händer men är inte så 
vanligt i dagens skola. Hon skriver att nivåindividualisering eller färdighetsindivi-
dualisering som det ibland också heter betyder att eleverna arbetar efter den förkun-
skap de innehar i ämnet eller ämnesområdet. Eleverna får uppgifter som anpassas 
efter deras färdigheter. Fördjupningsindividualisering innebär att undervisningen 
anpassas efter omfattning och svårighetsgrad. Eleverna kan välja att jobba enskilt, i 
par eller i grupp och arbetsformerna inom dessa konstellationer kan variera. Instruk-
tioner till uppgiften och uppgiftens storlek i sig kan variera beroende på elevens fär-
dighet. Arbetsmiljön och läromedlen kan anpassas så att de främjar elevernas behov. 
Bedömningen i en sådan uppgift bör ligga i elevens prestation i förhållande till sig 
själv istället för att jämföras med de övriga eleverna. Om en sådan bedömning görs så 
anses det vara värderingsindividualisering skriver Vinterek. Vidare tar hon upp flera 
varianter av individualisering, innehållsindividualisering innebär att innehållet an-
passas efter elevens behov och eller intresse. Innehållet kan även variera i omfång 
mellan elever för att tillgodose deras behov, omfångsindividualisering. En tredje va-
riant är att innehållet nivåanpassas efter elevernas kunskaper, då har materialet ni-
våindividualiserats. Miljö- och materialindividualisering innebär att miljön och el-
ler materialet anpassas för att tillfredställa elevernas behov.  

Gruppstorlek och elevernas prestation diskuterar Einarsson (2003). Glass, Cahen, 
Smith och Filby har genomfört en undersökning som refereras i Einarsson (2003). I 
undersökningen kom de fram till att elever presterar – i en mindre klass om 20 elever 
– 60 % bättre än vad elever som gått i en större klass om 40 elever gjort under sam-
ma tidsperiod. Slavin som refereras i Einarsson (2003) kritiserar däremot den under-
sökningen och menar att klassernas storlek inte har någon inverkan på elevernas pre-
station. Om storleken på klassen halveras så kom Slavin fram till att det inte hade 



 
 

någon betydelse för elevernas prestation. Men om klassen består av mellan en till tre 
elever så medför det mycket positiva effekter för prestationen hos de eleverna. Hon 
skriver att ett problem med dessa undersökningar kan vara hur man definierar klas-
storlek, i en del studier så fastställs klasstorleken genom vilken lärartäthet som finns 
och även den mäts olika i studierna. Klasstorlek kan även fastställas genom det fak-
tiska antalet elever i klassen eller hur många som befinner sig i klassrummet just då. 
Ett andra problem med dessa studier kan vara vilka tester som görs för att visa ele-
vernas prestation. Det sista problemet han anför är att elever i lika stora klasser har 
olika förutsättningar och förkunskaper vilket gör det svårt att mäta insatsen. Einars-
son refererar till ett amerikanskt projekt som heter STAR (Student/Teacher Achive-
ment Ratio). Projektet innehöll tre olika klasser som eleverna slumpmässigt placera-
des in i. Den första klassen var en liten klass som innehöll 13-17 elever, den andra 
klassen var en medelstor klass med 22-26 elever och den sista klassen var även den 
en medelstor klass med 22-26 elever men de hade även en assisterande lärare. När de 
började förskolan placerades de in i de olika klasserna och projektet pågick till att de 
gått ut år 3, alltså fyra år. Under dessa fyra år gick eleverna i samma klass men efter 
varje läsår fick de en ny lärare. När eleverna började år 4 så placerades de i alla i 
normalstora klasser. Vid kunskapstester visade det sig att eleverna i den minsta klas-
sen presterade betydligt bättre än eleverna i de normalstora klasserna oavsett om de 
hade en assisterande lärare eller inte. Betydelsen av att ha gått i mindre klasser visa-
de sig även i uppföljande tester efter att projektet avslutats, de eleverna som hade gått 
i den mindre klassen presterade fortfarande bättre än de eleverna som hade gått i 
normalstora klasser trots att de nu alla gick i normalstora klasser. De eleverna som 
hade gått i den mindre klassen i de tidiga skolåren var mer fokuserade på uppgifterna 
samt mer anpassade till de krav som ställdes på dem, detta visade sig i en uppföljning 
som gjordes i år 4. Testerna mellan de båda normalstora klasserna visade inte på nå-
gon större skillnad trots att den ena klassen hade haft en assisterande lärare. Sam-
manfattningsvis är människor olika, vi lär oss på olika sätt. Detta var några alternativ 
på modeller som lärare och personal kan ha i åtanke i förberedelsearbetet kring indi-
vidualisering. Undersökningarna visade att de skolklasser med färre antal elever i 
tycks bidra till skolframgång.  

2.6 Miljön i klassrummet 
Boström och Svantesson (2007) skriver att skolans miljö är det första som eleven mö-
ter när den kommer till skolan. Är skolan inbjudande? Finns möjlighet till varierat 
arbetssätt, grupprum och datorer till exempel? Är det rent och snyggt? Miljöns bety-
delse för inlärning har delats in i ljud, ljus, temperatur och möbler/design, dessa fak-
torer kan spela en stor roll i elevers inlärning. Eleverna känner sig mer tillfredsställda 
och presterar bättre om dessa faktorer blir tillgodosedda. Många elever vill ha det tyst 
och lugnt runt omkring sig när de skall läsa in ett svårt material men det finns elever 
som presterar bättre när det finns musik eller ljud i bakgrunden. Det skall helst vara 
instrumental musik eftersom musik med texter kan stjäla en del av uppmärksamhe-
ten från läsningen. Boström och Svantesson (2007) anser att 40 % av eleverna i 
grundskolan arbetar bättre med musik eller ljud i bakgrunden, 20 % vill ha det tyst 
och lugnt medan resterande 40 % är flexibla och arbetar bra i båda förhållandena. 
Ljuset i klassrummet kan spela en betydelse för elever där vissa vill och arbetar bättre 
i ett neddämpat ljus medan andra vill och arbetar bättre i ett starkare upplyst klass-
rum. Flourescerande ljus kan orsaka överaktivitet, rastlöshet och huvudvärk. Elever-
na reagerar på olika sätt till temperaturen i klassrummet, vissa vill ha det varmt när 
andra vill ha det svalare och en del vill ha mera kläder på sig när andra vill ha mindre. 
För vissa elever spelar temperaturen ingen roll, temperaturen i klassrummet bör hål-



 
 

las på en normal nivå så kan eleverna ta på eller ta av sig kläder om de anser det vara 
för varmt eller kallt. Merparten av alla klassrum är fyrkantiga och möblerade med 
bänkar i rader. 40 % föredrar att arbeta i rum som är möblerade med mattor, runda 
bord, soffor och fåtöljer. 20 % föredrar den traditionella möbleringen med bänkar i 
rader. Det finns även grupp om 40 % som är flexibla där dagsformen eller ämne kan 
spela in hur de vill att klassrummet skall vara möblerat. Detta är alltså inte en viktig 
faktor för denna mellangrupp.  

Enligt Vinterek(2006) har läraren en viktig roll i klassrummets miljö. Hon förklarar 
att det har en stor betydelse för elevernas lärande att kunna skapa en miljö som är 
reflekterande och inbjudande för eleverna. Om det uppfylls så skapas goda förutsätt-
ningar för lärande. Det individualiserande arbetssättet har medfört att rörligheten i 
klassrummen ökat vilket inneburit att även ljudnivån ökat. Detta skapar problem för 
lärare att hålla enskilda samtal med eleverna i klassrummen, det medför även svårig-
heter för en del av eleverna att koncentrera sig. Klassrummets miljö och utformning 
spelar en stor roll för att elevernas behov ska bli tillfredsställda. Det är viktigt att lära-
ren tänker på den aspekten för att tillgodose alla elevers olika behov. Klassrummen 
måste vara anpassningsbara så att det enkelt kan förändras utifrån elevernas behov.   

2.7 För- och nackdelar med individualisering 
Det finns många olika åsikter kring de för- och nackdelar med ett individualiserande 
arbetssätt och eget arbete. Även elevernas olika förhållningssätt påverkar eget arbete 
och individualisering. Lindkvist (2003) förklarar att det är först nu som tankarna 
kring individualisering börjar få genomslag i praktiken. Hon poängterar att individu-
alisering är synonymt med eget arbete men för den saken behöver det inte ske i en-
samhet. Hon poängterar att det är i individens delaktighet med andra människor som 
är grunden för barnets utveckling som egen individ samt för att förstå livets mening. 
Hon klargör att eget arbete får mer och mer utrymme i dagens skola och klassrum. 
Eget arbete kan utmynna att eleven får större ansvar och därmed mer träning på tan-
ke- och handlingsfriheten. Det utgör en grundläggande faktor för individualisering 
som mål. Skoogh (1981) anser att många elever inte gillar arbetsformen 
eget/självständigt arbete. Han kritiserar lärare för att de är har en alltför passiv roll 
vid detta arbetssätt. Han påpekar också att lärare alltför ofta introducerar och använ-
der sig av samma uppgifter till alla elever. Han anser även att det inte är tillåtet att 
nivågruppera dvs. gruppera eleverna utifrån deras förkunskaper. Österlind förklarar 
att individualisering eller eget arbete kan medföra konsekvenser om läraren inte är 
aktiv eller dokumenterar varje elevs arbete noggrant. Hon anser att eget arbete kan 
minska utrymmet för den dynamik som finns i andra metoder som helklassdiskus-
sioner, lärarledda presentationer, grupparbeten och gemensamma projekt. Hon för-
klarar att individualisering kan minska den öppna konkurrensen men elevernas med-
vetenhet om egna och andras prestationer är fortfarande hög. Eget arbete eller ett 
individualiserat arbetssätt kan medföra att eleverna inte längre känner sig delaktiga i 
ett kollektiv. Det kan liknas med att var och en jobbar för sig själv istället för att ut-
vecklas och växa tillsammans som en enhet. 

Vinterek påpekar att det finns fem olika förhållningssätt som påvisar hur eleverna 
arbetar i skolan: frihetligt, prestationsinriktat, oreflekterat, godvilligt eller motvil-
ligt förhållningssätt. Frihetligt förhållningssätt är de elever som ser eget arbete som 
något positivt. De eleverna gillar att vara självständiga och ser planeringsboken som 
ett redskap. Eleverna kan också uppleva att de får tillfället att arbeta i egen takt. Pre-
stationsinriktade elever däremot kan uppleva eget arbete som både positivt och nega-



 
 

tivt. De ställer ofta höga krav på sig själva som kan medföra en hög stressnivå. Eget 
arbete medför också att eleverna inte behöver vänta in varandra vilket leder till att 
prestationsinriktade elever blir mindre otåliga. Oreflekterade elever ser läraren som 
en kontrollant och vill ha bekräftelse på det dem har gjort. Det kan blockera att ele-
verna inte ser fördelarna med eget arbete. Det kan också medföra att eleverna känner 
glädje för den minskade offentligheten som eget arbete innebär. Elever med godvilligt 
förhållningssätt ser eget arbete som något positivt eftersom de slipper känna sig 
stressade, jämförandet med andra elever minskar samt att kontakten med läraren blir 
större. Däremot för elever med ett motvilligt förhållningssätt så har det ingen bety-
delse om det är eget arbete eller om undervisningen är traditionellt upplagd. Öster-
lind anser att dessa elever borde ha bättre förutsättningar om uppgifterna är indivi-
duellt anpassade. Hon poängterar även att de eleverna med motvilligt förhållnings-
sätt kan påverkas negativt vid eget arbete om de upplever att de hamnar efter de övri-
ga eleverna.  

Österlind poängterar att det finns både för- och nackdelar med ett individualiserat 
arbetssätt. En variation av olika metoder i skolan är det ultimata för att elevernas oli-
ka förhållningssätt och behov ska bli tillfredsställda och att de ska få en omfattande 
utveckling. Eget arbete är en viktig del men det behövs också att eleverna erbjuds till-
fällen där de arbetar i grupp eftersom de frambringar diskussioner och samarbetsträ-
ning. Skolverket (2009) poängterar att forskning har visat att individuellt arbete eller 
individualisering kan påverka eleverna både positivt eller negativt beroende på hur 
man konkretiserar och arbetar med det i klassrummet. De anser att elevens motiva-
tion och engagemang påverkas negativt och deras resultat blir sämre om man enbart 
definierar individualisering som eget arbete. Individualisering kan även medföra po-
sitiva resultat om man som lärare använder begreppet som stödinsatser och utformar 
undervisningen utifrån elevernas skilda behov och förutsättningar. Einarssons 
(2003) undersökning om individualisering frambringade att lärare upplever att tiden 
inte räcker till. En stor del av de lärare hon intervjuade antydde att tiden inte räckte 
till för att individualisera utifrån elevernas olika behov eftersom klasstorleken i all-
mänhet är för stora. Lärarna fastställde att en av de stora ramfaktorerna som finns är 
att de inte hinner med den viktiga interaktionen med eleverna. En lärare uttalar sig 
på följande sätt: ”Det vi ständigt brottas med är otillfredsställelse över att aldrig hin-
na med. Framförallt att inte hinna med de duktiga eleverna” (s. 137). Einarsson fast-
ställer att lärarnas sammanfattade åsikter handlar om att det finns tid till att hinna 
med den individuella kontakten. Lösningen på problemet finner dem i att det blir fler 
resurser i klassrummet. Det kan vara allt från lärarkandidater, praktikanter, eller 
speciallärare. Det finns således både fördelar och nackdelar – eller dilemman – som 
kan uppstå vid individualisering. Sammanfattningsvis så observerar vi att lärare bör 
utgå från elevernas person dvs. förhållningssätt och behov vid eget arbete, gruppar-
bete och individualiserat arbetssätt. Lärare bör också vara vaksamma på eget arbete 
och vad det egentligen innebär. 

 

 



 
 

3. Metod  
Här kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att göra studien. Vi kommer även 
beskriva hur vi arbetat med att stärka reliabiliteten och validiteten i studien samt hur 
vi har följt de etiska reglerna enligt Vetenskapsrådets riktlinjer. 

3.1 Forskningsstrategi 
I vår studie så har vi använt oss av en kvantitativ och kvalitativ metod i form av enkä-
ter. Den kvantitativa delen i enkäten bestod av slutna frågor med tre eller fyra olika 
svarsalternativ. Den kvalitativa delen i enkäten bestod av öppna frågor. Där besvara-
de respondenterna på hur de konkret arbetade med individualisering inom ämnena 
svenska och samhällskunskap. Denscombe (2000) skriver att postenkäter är en av de 
mest välkända typerna av surveyundersökningar. Det innebär att frågeformulär 
skickas ut med posten till ett stort geografiskt område. Vidare förklarar Denscombe 
att i allmänhet är enkäten opersonlig eftersom det oftast inte sker någon kontakt mel-
lan forskaren och respondenterna. Han anser att fördelen med att använda sig av en-
käter kan vara att alla respondenter får exakt samma frågor samt att det inte kan 
uppstå ändringar i svaren eftersom det inte sker någon personligt kontakt mellan 
forskaren och respondenten. Vi valde att använda oss av enkäter eftersom vi ville nå 
ut till ett stort antal respondenter från olika skolor.    

3.2 Datainsamlingsmetod 
I enkäten (se bilaga 1) uppmanades respondenterna först att svara på fyra bakgrunds-
frågor. Enkätfrågorna bestod av 12 slutna frågor och 14 öppna frågor. De slutna frå-
gorna var av kvantitativa data medan de öppna frågorna var av kvalitativa data. 
Denscombe (2000) skriver att kvantitativa data ger en uppfattning av att det är en 
grundlig och ”objektiv” forskning eftersom den framställs med hjälp av siffror, tabel-
ler och diagram. Kvalitativa data är resultatet av en tolkningsprocess, data produce-
ras när den tolkas av forskaren. Trost (2001) skriver att både kvantitativa och kvalita-
tiva undersökningar behövs och är lika mycket värda. Han poängterar att de med för-
del kan användas i kombination med varandra. Vi valde att ha med 12 slutna frågor 
för att finna svar på respondenternas inställning till individualisering. De öppna frå-
gorna var med eftersom vi ville få svar på hur respondenterna arbetade konkret med 
individualisering utifrån våra forskningsfrågor. De öppna frågorna kan medföra pro-
blem för en studie. Trost (2001) menar att respondenterna kan ha en oläslig handstil, 
svaren kan variera kraftigt från väldigt utförliga svar till bara enstaka ord eller ingen-
ting alls. Enkätfrågorna formulerades efter att vi hade tagit till oss relevant litteratur 
för vår studie. Frågorna var formulerade utifrån olika teorier om individualisering 
och tidigare forskning. 

Stukat (2005) skriver att en fördel när man använder enkäter jämfört med intervjuer 
är att det inte kan bli någon omedveten styrning till respondenterna, att de svarar det 
som förväntas av dem i deras yrkesroll. Men med enkäter är däremot risken för bort-
fall betydligt större eftersom det är svårare att motivera en stor grupp till att svara på 
enkäter istället för att motivera ett fåtal respondenter till intervjuer. Fortsättningsvis 
så kan således frågorna missuppfattas och besvaras fåordigt eller inte alls. Vi valde att 
ha en kombination av strukturerade och ostrukturerade frågor i vår enkät. Stukat 
(2005) förklarar att ett strukturerat frågeformulär består av frågor med färdiga 
svarsalternativ. Vid strukturerade frågor anser han att det måste finnas en god vet-
skap om det som frågas om så inte är fallet kan svaren bli intetsägande eller felaktiga. 
De ostrukturerade frågorna är öppna frågor där respondenten själv skall skriva ner 



 
 

sina svar på frågor samt att de ostrukturerade frågorna är ganska lika intervjufrågor. 
Denscome (2000) menar att fördelen med öppna frågor är att respondenterna får 
möjlighet att formulera sig i egna ord och svaren bör då ge mer utförliga svar än vad 
slutna frågor skulle göra. De öppna frågorna innebär även vissa nackdelar då det 
krävs mera tid av respondenterna att besvara enkäten, vilket kan medföra ett större 
bortfall. Samtidigt blir svaren rådata som måste bearbetas och analyseras innan de 
kan användas och detta kan vara ett mycket tidkrävande arbete. Detta är tvärtemot 
de slutna frågorna som genom sina fasta svarsalternativ enkelt kan jämföras med 
varandra. Nackdelen med dessa frågor att respondenten inte ges något utrymme att 
motivera eller förklara sina svar.  

3.3 Urval 
Vi delade ut totalt 68 enkäter till klasslärare i år 4-6. Vi valde ut dessa klasslärare ge-
nom ett flerstegsurval. Trost (2001) skriver att flerstegsurval är ett klusterurval som 
sker i flera olika steg. I ett klusterurval så slumpas en eller flera grupper fram ur ett 
redan framtaget urval som stämmer in på studiens syfte. Vårt urval gick till så att vi 
tog reda på alla grundskolor i en kommun och skrev ner varje skola på en lapp och la i 
en låda.  Sedan drog vi upp tio skolor som skulle bli respondentskolor. Vi hade innan 
urvalet bestämt oss för att vi behövde minst 10 skolor för att få in tillräckligt med en-
käter. När skolorna var utsedda tog vi reda på hur många klasslärare i år 4-6 det 
fanns på varje skola och det var 68 stycken. För att informera respondenterna om vår 
studie så skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 3) per e-post till varje respon-
dent. Informationsbrevet innehöll syftet med vår studie, kontaktinformation, när de 
skulle få enkäten och hur den skulle skickas tillbaka. Vi besökte sedan varje skola och 
delade ut enkäterna antingen personligen eller i deras personliga postfack. Brevet 
innehöll förutom enkäten ett missivbrev (se bilaga 2) och ett adresserat och frankerat 
svarskuvert som de skulle använda för att skicka tillbaka enkäten till oss. Missivbre-
vet innehöll information om vårt syfte med studien, hur de skulle gå tillväga för att 
besvara enkäten, hur vårt urval gått till samt vilken hänsyn vi tagit till de forsknings-
etiska principerna. Respondenterna hade från att vi lämnat ut enkäterna tio dagar på 
sig ett besvara enkäten. Efter halva tiden skickade vi en påminnelse via e-post. När 
sista svarsdagen hade passerat skickade vi ett nytt påminnelsebrev via e-post efter-
som vi inte kände att vi hade fått tillräckligt med svar, där vi vädjade till responden-
terna om deras betydelse för vår studie. Detta medförde endast enstaka svar så vi 
skickade ett sista brev via e-post till respondenterna för att återigen be om deras hjälp 
med vår studie.   

Vi lämnade ut 68 enkäter och fick svar från 21 respondenter och det ger ett bortfall på 
69 %. Antalet enkäter vi lämnade ut beror på hur många klasslärare i år 4-6 det fanns 
på varje slumpmässigt utvald skola. Bortfallet kan bero på att vi hade flera öppna frå-
gor som är mer tidskrävande än de slutna frågorna. Stukat (2005) skriver att bortfall 
sker i alla undersökningar och att det inte går att sätta någon gräns för hur stort bort-
fallet får vara för att undersökningen skall anses vara tillförlitlig. 

3.4 Databearbetning och analys 
De svar vi fick på påståendena i den kvantitativa delen omformade vi från rådata till 
procent i form av tabeller och diagram med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Vi 
har använt oss av en univariat analys. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) för-
klarar att univariat analys är att man studerar en variabel åt gången. Vi har använt 
oss av univariat analys eftersom vi har analyserat resultatet fråga för fråga, för att på 
ett enkelt sätt mäta de olika svaren utifrån våra frågeställningar. Trost (2001) skriver 



 
 

att beräkning med procenttal är ett bra sätt för att korrigera för ojämnheter eller för 
att göra jämförbarheten större. Vi har delat in de kvantitativa frågorna i två olika ka-
tegorier – allmänna frågor och didaktiska frågor – för att jämföra likheter och skill-
nader mellan respondenterna svar. Denscombe (2000) understryker att data på or-
dinalskalenivå handlar om att räkna saker och dela in dem i specifika kategorier som 
går att ordnas.  

De kvalitativa svaren från respondenterna skrev vi först in ordagrant i SPSS för att 
sedan behandla svaren i löpande text utifrån tre olika kategorier – lärarnas definition 
av begreppet individualisering, individualisering i ämnet svenska och samhällskun-
skap och fördelar och nackdelar med individualisering. Denscombe (2000) skriver att 
”forskarens jag spelar en viktig roll av produktionen och tolkningen av kvalitativ 
data” (s, 244). Vi har tänkt på den aspekten i vår studie och försökt att vara objektiva 
och sätta våra personliga åsikter åt sidan men samtidigt så är det en omöjlighet. Det 
har därför varit viktigt att hålla oss i våra frågeställningar och analysera svaren med 
hjälp av teori. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005) skriver att begreppen reliabilitet och validitet är starkt sammanlän-
kande med varandra. Begreppen ska vara en central del för att klargöra hur pålitliga 
resultat är i en undersökning eller studie. Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997) 
skriver att ”reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är 
vid bearbetningen av materialet” (s.163). Fortsättningsvis skriver de att ”validitet är 
beroende på vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningarna” (s.163). Vi 
anser att vi har besvarat våra frågeställningar i studien och därmed har vi undersökt 
det vi har avsett att mäta. Fortsättningsvis när det gäller vår studies validitet så har vi 
tillsammans och med hjälp av vår handledare granskat våra enkätfrågor grundligt 
innan vi lämnade ut dem till respondenterna. Vi ville med detta säkerhetsställa rele-
vansen av de utvalda frågorna och formuleringarna av frågorna så att de skulle över-
ensstämma med studiens syfte. 

För att öka studiens reliabilitet så lämnade vi endast ut enkäter till klasslärare i mel-
lanstadiet. Anledningen till att vi valde endast klasslärare som respondenter är för att 
de har bäst insikt och kunskap om sina elever och undervisningens utformning. Med 
reliabilitet menar Stukát (2005) trovärdigheten i arbetet. Eftersom vi lämnade ut en-
käterna till klasslärare så anser vi studiens resultat har en hög tillförlitlighet.  

Innan vi lämnade ut enkäterna skickade vi ett informationsbrev till samtliga respon-
denter (se bilaga 3). Bifogat med enkäten fanns ett missivbrev (se bilaga 2). Med det 
ville vi förbereda respondenterna på vår studie. Där förklarades syftet samt den nöd-
vändiga informationen om studien. Veckan efter vi hade lämnat ut enkäterna till re-
spondenterna så skickade vi ut en påminnelse via e-post. I brevet uppmanade vi re-
spondenterna att hjälpa oss med studien. Vidare skrev vi att de kunde ställa frågor till 
oss om de inte har uppfattat frågorna eller hade problem med att tolka vissa begrepp. 
Stukát (2005) skriver att det finns en risk att respondenterna kan ha feltolkat frågor-
na. Med det ville vi säkerhetsställa att respondenterna hade uppfattat frågorna i en-
käten. Innan vi gjorde enkäterna hade vi tagit del av litteraturen som behandlar be-
greppet individualisering för att – utifrån det – skriva ner påståendena.     



 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (VR, 2009) skriver att det är fyra huvudkrav som man skall ta hän-
syn till när man bedriver forskning. Det första kravet är informationskravet som in-
nebär att respondenterna skall informeras om studiens syfte. Vi meddelade respon-
denterna vårt syfte med studien dels i den e-post som skickades ut till alla responden-
ter samt i missivbrevet. Med samtyckeskravet menas att det skall vara valfritt att 
ställa upp som respondent. Det var frivilligt att ställa upp och svara på enkäten. Kon-
fidentialitetskravet syftar till att uppgifterna om deltagarna i studien skall vara ano-
nyma. De personer eller skolor som besvarar enkäten kommer inte att namnges i 
rapporten eller kunna identifieras på annat sätt. Nyttjandekravet säger att uppgifter 
insamlade endast för användas till studiens syfte. De uppgifter och den information vi 
får fram i vår studie kommer inte att användas till något annat syfte än vår rapport.  

4. Resultat  
Av de 68 utlämnade enkäterna till tio olika skolor i kommunen fick vi svar från 21 
respondenter från 8 olika skolor. Det medför ett bortfall på 69 %. Av våra 21 respon-
denter är 16 stycken kvinnor, 76 % och 5 stycken män, 24 %. Medelåldern på respon-
denterna är 44 år och deras yrkeserfarenhet har ett medel på 15 år. 33 % av våra re-
spondenter var klasslärare i år 4, 14 % var klasslärare i år 5, 29 % var klasslärare i år 6 
och 24 % av respondenterna var klasslärare i åldersintegrerade klasser.   

Här presenterar vi först de kvantitativa resultaten från enkäternas slutna påståenden 
i procentform utifrån tabeller. Vi har delat upp påståendena i två olika kategorier; 
allmänna och didaktiska frågor. De allmänna frågorna är påståendena presenterade i 
en tregradig värderingskala med svarsalternativen: Instämmer helt, instämmer del-
vis och instämmer inte. De didaktiska frågorna är påståendena presenterade i en fyr-
gradig värderingsskala med svarsalternativen: Alltid, oftast, sällan och inte alls. De 
kvalitativa resultaten – de öppna frågorna – skriver vi sedan i löpande text utifrån tre 
olika kategorier – lärarnas definition av begreppet individualisering, individualise-
ring i ämnena svenska och samhällskunskap samt fördelar och nackdelar med indivi-
dualisering. Vi har sammanfört båda resultaten från ämnena svenska och samhälls-
kunskap för att påvisa likheter och skillnader mellan ämnena.  

4.1 Kvantitativa  

4.1.1 Allmänna frågor 

I tabell 1, allmänna frågor kan vi utläsa att en stor del av respondenterna anser att 
deras klassrum delvis eller helt inbjuder till lärande. Två tredjedelar av responden-
terna har svarat att de delvis anser att deras klassrum inbjuder till lärande medan en 
ett mindre antal respondenter har svarat att de instämmer helt.  Ett fåtal responden-
ter har svarat att de inte känner till sina elevers lärstilar medan resterande respon-
denter har svarat att de delvis eller helt känner till sina elevers lärstilar. På frågan; jag 
vet vilka grupperingar som passar eleverna bäst har 57 % svarat att de instämmer helt 
och 43 % svarat instämmer delvis. Ingen av respondenterna har svarat instämmer 
inte. Utifrån de svaren kan vi tyda att respondenterna har god kännedom om sina 
elevers olika lärstilar samt vilka olika grupperingar som passar varje elev bäst. Två 
tredjedelar av respondenterna anser att undervisningen i skolan skall individualise-
ras. En tredjedel anser att undervisningen delvis skall individualiseras. Endast 10 % 
av respondenterna anser att de har rimligt stora undervisningsgrupper för att arbeta 
med ett individualiserande arbetssätt. Av respondenterna är det 38 % som svarat att 



 
 

de anser att undervisningsgrupperna är för stora för att arbeta med individualisering. 
Lite mer än hälften har svarat att de delvis anser att grupperna är för stora för att 
kunna bedriva ett individualiserande arbetssätt.  

Tabell 1. Allmänna frågor. n=21 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Klassrummet inbjuder till lärande  24 % 67 % 9 % 

Jag känner till mina elevers lärstilar 19 % 71 % 9 % 

Jag vet vilka grupperingar som passar eleverna bäst. 57 % 43 % 0 % 

Undervisningen skall individualiseras 67 % 33 % 0 % 

Undervisningsgrupperna är för stora för ett individua-

liserande arbetssätt.  

38 % 52 % 10 % 

4.1.2 Didaktiska frågor 

I tabell 2, didaktiska frågor kan vi utläsa att lite mindre än hälften av respondenterna 
har svarat att de sällan anpassar undervisningen efter elevernas lärstilar. Resterande 
del av respondenterna har svarat att de oftast anpassar undervisningen. Ingen av re-
spondenterna anpassar alltid eller inte alls undervisningen utefter elevernas lärstilar. 
Majoriteten av respondenterna har svarat att de oftast anpassar instruktionerna till 
varje elevs behov. Endast en respondent anpassar alltid klassrummet efter elevernas 
behov medan resterande respondenter oftast eller sällan anpassar klassrummet ut-
ifrån elevernas behov. På frågan; eleverna erbjuds olika arbetssätt i undervisningen 
har majoriteten svarat att de alltid eller oftast erbjuder eleverna olika arbetssätt i un-
dervisningen.   

Alla respondenter har svarat att de oftast eller alltid ger eleverna möjlighet att arbeta 
i sin egen takt. Sammanfattningsvis kan vi tolka ur det kvantitativa resultatet att re-
spondenterna upplever att undervisningsgrupperna är för stora för ett individualise-
rat arbetssätt samt att nästan hälften av respondenterna sällan anpassar undervis-
ningen efter elevernas lärstilar.  

Tabell 2. Didaktiska frågor. n=21 

 Alltid Oftast Sällan Inte alls 

Undervisningen anpassas efter elevernas lärstilar  0 % 57 % 43 % 0 % 

Instruktionerna anpassas efter varje elevs behov 10 % 81 % 10 % 0 % 

Klassrummet anpassas av läraren efter elevernas 

behov 

5 %  57 % 38 % 0 % 

Eleverna erbjuds olika arbetssätt i undervisning-

en 

24 % 57 % 19 % 0 % 

Eleverna har möjlighet att arbeta i sin egen takt 29 % 71 % 0 % 0 % 



 
 

4.2 Kvalitativa 

4.2.1 Respondenternas definition av begreppet individualisering 
I enkäten hade vi en fråga där respondenterna skulle definiera begreppet individuali-
sering. Lite mer än hälften av respondenterna definierade begreppet individualise-
ring på ungefär samma sätt. Att man som lärare ska utgå från varje enskilds behov 
och förutsättningar i undervisningen. Att lärande ska anpassas utifrån varje enskild i 
individ. En respondent skriver: ” Det är viktigt att varje elev utifrån sina förutsätt-
ningar får möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen”. En annan respondent skri-
ver: ” Det handlar om respekt för varje individs rättighet att vara den man är ”. Tre av 
dessa respondenter som definierade begreppet – att utgå från varje enskilds behov – 
tyckte att nivågruppering är en bra metod. Att man i klassen delar upp eleverna ut-
ifrån vilken nivå de ligger på så att läraren kan anpassa sina föreläsningar och sitt 
syfte med undervisningen utifrån elevernas förmågor. En del av respondenterna po-
ängterar att det är viktigt att läraren är en handledare i individualiseringsprocessen. 
Respondenterna förklarar att det är vitalt att eleverna själva får möjligheten att prova 
och ta reda på sitt egna och bästa sätt att lära sig. Ett fåtal respondenter skriver i att 
de arbetar med de individuella handlingsplanerna (IUP). Respondenterna förklarar 
att deras definition av begreppet individualisering handlar om att de – tillsammans 
med elever och föräldrar – sätter upp individuella mål. De anser att det är viktigt att 
undervisningens utformning anpassas utifrån de enskilda elevernas mål för så att de 
känner sig delaktiga. Det är vikigt att man sedan kontinuerligt följer upp utvecklingen 
tillsammans med föräldrarna.  En av respondenterna definierar begreppet och förkla-
rar att det är betydelsefullt att individualisera men att det kan ske tillsammans i den 
stora gruppen eftersom det tränar det sociala livet. Studieanpassat material pratar en 
respondent om. Att eleven får möjligheten att få det arbetsmaterialet som passar just 
dem.  

4.2.2 Individualisering i ämnena svenska och samhällskunskap 
I enkäten ställde vi en fråga där respondenterna skulle svara på varför man ska indi-
vidualisera i ämnena svenska och samhällskunskap. Mer än hälften av respondenter-
na menade att individualisering i ämnet handlade om att utgå från varje enskild elevs 
behov och förutsättningar. De flesta svarade att det är stor spridning på kunskaperna 
hos eleverna i svenska. Det går inte att förbigå individualisering eftersom alla elever 
behöver mötas där de är och därifrån utgå hur man ska arbeta vidare. Respondenter-
na förklarar att eleverna måste öva på olika saker beroende på svaga/starka sidor. En 
respondent skriver angående individualisering i ämnet svenska: ”För att eleverna på 
sitt sätt bäst ska ta till sig uppgifterna och på så sätt nå målen i ämnet”. En respon-
dent uttryckte sig att eleverna ligger på så olika nivåer när det gäller läshastighet, läs-
förståelse, skrivteknik, förmåga att jobba i grupp och förmåga att ta instruktioner att 
man måste individualisera. Ett fåtal respondenter har svarat att de arbetar med ett 
individualiserande arbetssätt i samhällskunskap därför att eleverna behöver ett an-
passat arbetssätt och att de skall känna sig delaktiga. En respondent har svarat: ”Om 
inte individen berörs och förstår det vi håller på med så tappar den intresset och mo-
tivationen.”  

Undervisningsformer i ämnet svenska och samhällskunskap 
I enkäten ställde vi en fråga till respondenterna om vilka undervisningsformer de an-
vände sig av i svenska och samhällskunskap. Majoriteten av respondenterna svarar 
att de försöker variera undervisningen i svenska så att alla elevers behov blir tillfreds-
ställda. En respondent skriver: ”Jag blandar undervisningen och på så sätt får alla 



 
 

alltid något som passar dem.” En av respondenterna klargör att undervisningen vari-
erar mellan katederundervisning, grupparbete, pararbete, enskilt arbete, nivågrup-
per, helklass, och undervisning med inslag av film, musik, bild samt studieverksta-
den. En stor del av respondenterna har svarat att de arbetar på ett liknande sätt i äm-
net samhällskunskap. Till exempel varierar de undervisningen med olika arbetssätt 
och läromedel såsom film, text, drama, forska, intervjua, internet, egna böcker och 
tematiskt arbete. Ett fåtal respondenter skriver att de anpassar materialet i undervis-
ningen så det passar alla elevers behov. Det kan handla om att eleverna får läxor som 
ska vara tillbaka beroende på elevens förmåga, bokdiskussioner utifrån elevernas 
egna funderingar, skriva på datorn, arbeta i mindre grupper, jobba tillsammans med 
speciallärare och att eleverna – utifrån nivå i svenska – arbeta i basgrupper. En re-
spondent skriver hon/han för mycket diskussioner med elever som har läs – och 
skrivsvårigheter samtidigt förtydligar respondenten att hon/han ger mycket ”feed-
back” till skrivstarka elever. Ett fåtal respondenter skriver att de låter eleverna ha in-
flytande och vara med och bestämma arbetsformerna inom ämnet svenska. En re-
spondent skriver: ”Vi jobbar med egen planering i svenska för veckan. Lägger in fasta 
aktiviteter och egna”. En av respondenterna förklarar att hon/han försöker att variera 
undervisningsformen i den mån det är möjligt men att det inte är lätt som ensam lä-
rare för 31 elever.  
 
Vidare skriver en respondent att individualisering är vitalt men att individualiserat 
arbete inte endast ska förknippas med enskilt arbete eftersom det kan vara förödande 
i den här åldern (mellanstadiet). Respondenten förtydligar att individualisering ska 
ske men att man kan göra det tillsammans med andra. Vidare skriver en respondent 
att det kan vara svårt att nå alla då de har olika bakgrund och förkunskaper med sig. 
Respondenten menar att gruppsammansättningen måste spela roll hur arbetet går 
till.  En respondent har svarat på frågan på följande sätt: ”Olika barn har olika sätt att 
ta del av mer teoretiska ämnen. Kan vara svårt att individualisera men kan anpassas 
genom att presentera på olika sätt och erbjuda olika arbetssätt/redovisningssätt.” 

Tid som eleven behöver  
I enkäten ställde vi en fråga där respondenterna skulle svara på hur de anpassar tiden 
utifrån elevernas behov. Majoriteten av respondenterna inom ämnet svenska svarade 
att de försöker anpassa tiden beroende på elevens behov. En respondent skriver: 
”Alla ska få den tid de behöver. Hinner de inte så är uppgiften felformulerad för den 
eleven”. En annan respondent hade en helt annan åsikt och svarade att tiden inom 
svenska är densamma för alla elever. Ett fåtal respondenter förklarar att det handlar 
om att sätta upp en rimlig tidsgräns beroende på elevens förmåga. En av responden-
terna förtydligar att möjligheten finns att göra färdigt i egen takt men att de även har 
lagt in olika pass på schemat som kallas för ”göra klart-tid” och läxhjälpstid. Två re-
spondenter förklarade inom ämnena svenska och samhällskunskap att de brukar sät-
ta upp mål för varje enskild elev. Eleverna får därmed göra upp en egen arbetsplan 
och hinner de inte med får de – i samråd med läraren – plocka bort vissa delar i pla-
nen. Alla elever arbetar med samma arbetsområde t.ex. ordklasser men att uppgifter-
na anpassas utifrån eleven. Vidare svarar en respondent inom samhällskunskap att 
alla elever gör en "grundkurs". De elever som hinner klart ”grundkursen” gör uppgif-
ter som är fördjupade men respondenten förklarar de fördjupade uppgifterna inte är 
nödvändiga för att nå uppställda mål för arbetsområdet. Inom svenska förklarar en 
respondent att de elever som behöver extra stöd får gå till en speciallärare. Inom 
samhällskunskapen skriver ett fåtal respondenter att tiden är begränsad och att det 
varierar väldigt från elev till elev hur mycket tid den behöver.  



 
 

 
Studiesätt, elevens lärstil  
I enkäten ställde vi en fråga där respondenterna skulle svara på hur de anpassar un-
dervisningen utifrån elevernas olika lärstilar. En stor del av respondenterna förklarar 
att de försöker variera undervisningen för att eleverna ska kunna hitta sin lärstil. I 
ämnet svenska skriver en respondent; ”Det gäller att ta vara på de starka sidorna. En 
visuellt stark elev behöver mycket bilder etc.” Ytterligare en respondent skriver att 
”Ju fler sinnen som berörs desto bättre.” Respondenterna skriver att de brukar låta 
eleverna arbeta i mindre grupper, arbeta självständigt och arbeta med mer praktiska 
övningar. Nästan hälften av respondenterna inom ämnet svenska förklarar att man 
kan individualisera genom att ge eleverna valmöjligheter och hjälpmedel vid arbetet i 
klassummet. Det kan vara att eleven får välja mellan att skriva på datorn eller för 
hand, arbeta i par eller i större grupper, att redovisa muntligt eller skriftligt. Inom 
ämnet samhällskunskap svarade ett stort antal respondenter att de arbetar med olika 
material för att ta hänsyn till elevernas olika lärstilar samt att nå alla genom att varie-
ra undervisningen. En respondent låter till exempel eleverna tillverka eget material.  
 
En respondent skriver att informationen måste anpassas efter varje elevs lärstil efter-
som vissa behöver information öga mot öga, till exempel. Två respondenter ser svå-
righeter med ett individualiserande arbetsätt eftersom att hon/han inte vet alla sina 
elevers lärstilar samt att det är svårt att tillgodose alla elevers olika lärstilar eftersom 
klasserna är så stora.  
 
Elever i behov av särskilt stöd 
I enkäten ställde vi en fråga till respondenterna om hur de arbetar med elever i behov 
av särskilt stöd. Ett stort antal respondenter förklarar att de elever som är i behov av 
särskilt stöd får extra hjälp av speciallärare eller specialpedagog. De har den extra 
kunskapen för att verkligen fånga eleven eftersom att det är svårt att arbeta med in-
dividualisering om man har en stor grupp. En respondent förklarar att det inte enbart 
handlar om de barn i behov av särskilt stöd utan att man som lärare också tillgodoser 
de elever som behöver extra utmaning och stimulans. 
 
Två av respondenterna förklarar att diskussioner med föräldrar och eleven sker innan 
samarbetet med specialläraren börjar. Vidare inom ämnet samhällskunskap så för-
klarar respondenterna i likhet med ämnet svenska att arbetet sker i samarbete speci-
alpedagogen. Undervisningen varierar mellan klassrumsundervisning där specialpe-
dagogen förser eleven med arbetsmaterial eller enskild undervisning tillsammans 
med specialpedagogen. Inom båda ämnena så förklarar majoriteten av responden-
terna att de erbjuder hjälpmedel i klassrummet till de elever som är i behov av sär-
skilt stöd. Eleverna får arbeta med eget anpassat material, lyssna på inspelade skivor 
samt arbeta med datorn. Vid datorn får eleverna arbeta med stavningsprogram och 
lyssna på Daisy-skivor.  
 
En av respondenterna förklarar att eleverna som är i behov av särskilt stöd behöver 
ha mycket ”feedback”. Ett fåtal respondenter förklarar att de upplever att det är kom-
plicerat att ge alla elever de stöd de behöver. En respondent skriver: ” Känns svårt att 
ge alla barn med spec. svårigheter (ADHD, läs- och skrivsvårigheter och sovproblem 
etc.) vad de behöver när man alltid är en vuxen i klassrummet”.  
 
 
 



 
 

Innehåll 
I enkäten ställde vi en fråga till respondenterna om hur de anpassar innehållet i un-
dervisningen. Några respondenter skriver att innehållet i ämnet svenska handlar att 
utgå från målen i kursplanerna. En respondent förklarar att hon/han individualiserar 
innehållet för de elever som behöver det. De mål som känns svåra för en del elever att 
uppnå får istället delmål att jobba utefter. Nästan en tredjedel av respondenterna för-
klarar att de försöker individualisera genom att ”förenkla” vissa saker i innehållet. 
Det kan vara att eleven får lättare läsförståelsetexter, läsa olika mycket beroende på 
förutsättningar, att läraren jobbar extra med vissa elever på rasterna, hitta roliga 
uppgifter på datorn, skrivutveckling utifrån nivå samt välja läsläxa utifrån elevens 
nivå. En respondent förklarar att det är viktigt att välja ut det viktigaste av innehållet 
för de elever som behöver lite extra hjälp. En annan respondent förklarar att hon till-
låter eleverna att välja själva – mellan muntligt och skriftligt – vid t.ex. bedömning.  

Ett stort antal respondenter svarar att de har liknande innehåll i samhällskunskap 
som i svenska. Mindre än hälften respondenterna svarar inom ämnet samhällskun-
skap att de anpassar innehållet efter elevernas förmåga eller ålder. En respondent 
anpassar innehållet i undervisningen utefter vad som händer på hemorten, Sverige 
och eller världen. Vidare skriver en respondent att likhet med svaren i svenska att 
hon/han använder läroplanen som grund men beroende på grupp ändras vissa delar. 
En respondent skriver att eleverna startar på grundkursen när eleverna blir klara 
med den finns det fördjupningsuppgifter att arbeta vidare.   

4.2.3 Fördelar och nackdelar med individualisering 
I enkäten ställde vi en fråga där respondenterna skulle svara på de för- eller nackde-
lar de ser med ett individualiserande arbetssätt.   

Fördelar  
Flera respondenter har inte utvecklat sina svar utan skriver att de bara ser fördelar 
med ett individualiserande arbetssätt. En respondent påpekar att det är lättare att 
följa elevernas arbete det blir enklare att se vad som är gjort och inte. En annan re-
spondent nämner att ett individualiserande arbetssätt kräver att eleverna tar ett eget 
ansvar. Om det ansvaret uppfattas som positivt så är det utvecklande för både elev 
och lärare. Två respondenter skriver att det är roligare och mer utvecklande som pe-
dagog att arbeta med ett individualiserande arbetssätt. Så här skriver en av respon-
denterna: ”Det är roligare att lära ut då du behöver använda olika arbetssätt”. En re-
spondent skriver att det är ett måste för svagare elever. Två respondenter anser att 
med ett individualiserande arbetssätt så sätts eleven i centrum de menar att om ele-
ven sätts i centrum så utvecklas alla elever. En respondent svarar på frågan på följan-
de sätt, ”fördelar är att eleverna på sitt sätt når målen och att de har hittat sin nivå 
och vet vad de har för styrkor och svagheter.” Avslutningsvis skriver en respondent 
följande: ”Fördelarna är många om man arbetar på ett målinriktat och tydligt sätt. 
Man måste hjälpa/stötta/vägleda eleverna i deras utveckling, på deras nivå. Eleverna 
själva tycker att de är bra med nivågruppering så att de utvecklas på sin utifrån sin 
egen nivå.” 
 
Nackdelar  
Mer än hälften av respondenterna svarar att den största nackdelen med ett individua-
liserande arbetssätt är att hinna med tidsmässigt. De påpekar att det krävs mycket 
mer planering och att det är svårt i stora undervisningsgrupper att hinna med att se 
alla elever. En respondent skriver: ”Att jag som lärare inte hinner med att hjälpa alla 
kan vara en nackdel”.  Vidare skriver en respondent: ”Otroligt mycket mer planering. 



 
 

Grupper förändras under tidens gång och du måste hela tiden testa, kolla och stäm-
ma av. Alla ges chansen. Ingen behöver känna att de inte duger”. En tredjedel av re-
spondenterna har tagit upp bristen på resurser, trånga klassrum och få grupprum 
som en nackdel för att kunna bedriva ett individualiserande arbetssätt. En respon-
dent skriver, ”svårt praktiskt ibland med stora klasser, inga grupprum, få spec. lära-
re.” Utifrån dessa svar kan vi tolka att respondenterna anser att de största nackdelar-
na med ett individualiserande arbetssätt är att tiden inte räcker till, det är för stora 
grupper och bristen på resurser och utrymmen. Dessa aspekter gör det svårt för dem 
att arbeta med individualisering. En respondent skriver:  
 

Nackdel kan vara om man låter eleverna planera sitt eget arbete efter behov. Risken är 
att det inte blir så mycket gjort eftersom de inte är riktigt mogna för ansvaret. Risken 
kan vara att det blir lite ”flumskola” då. Tydlighet – konkreta mål att jobba efter behö-
ver alla! Sen behöver vi pedagoger som vägleder/stöttar på olika sätt och olika mycket. 
Det viktigaste är att alla elever känner sig duktiga och att de lyckas, för då kommer även 
resultaten. 
 

En respondent tar upp en ytterligare en nackdel med individualisering: 

Många yngre lärare tror att eleverna alltför tidigt klarar att jobba på egen hand och me-
nar att det är att individualisera. Det sättet att arbeta har gjort många barn förvirrade 
(speciellt de som har inlärnings- och koncentrationssvårigheter) Man får inte glömma 
att det goda samtalet är det viktigaste sättet att kommunicera. 

5. Resultatanalys 
Här analyserar vi våra resultat i jämförelse med den presenterade litteraturen utifrån 
två centrala frågor; att arbeta med individualisering och för- och nackdelar med ett 
individualiserande arbetsätt.    

5.1 Att arbeta med individualisering   
Utifrån resultatet och den tidigare forskningen så har vi påträffat olika lösningar som 
kan underlätta arbetet med individualisering. Ett stort antal respondenter svarar att 
de alltid eller ofta erbjuder eleverna olika arbetssätt i undervisningen. Vinterek 
(2006) klargör att nivåindividualisering innebär att eleverna arbetar utefter den för-
kunskap de förfogar över. Uppgifterna anpassas efter elevernas skilda nivåer. Hon 
fortsätter att berätta att undervisningen ska anpassas efter omfattning och svårig-
hetsgrad. Eleverna kan få möjligheten att välja att jobba enskilt, i par eller i grupp och 
inom dessa konstellationer kan arbetsformerna variera. Hon skriver om instruktioner 
och menar att de ska anpassas efter elevernas färdigheter och uppgiftens storlek. Van 
der Berg et al (2001) menar att det kan vara en svårighet för lärare att veta vilken 
nivå instruktionerna ska ligga på. De anser att framgångsrika instruktioner bygger på 
att läraren är flexibel i klassrummet, utvärderar elevernas utveckling och har eleverna 
som utgångspunkt för den didaktiska verksamheten. Detta kan vi koppla till vårt 
kvantitativa resultat där huvudparten av respondenterna skriver att de ofta anpassar 
instruktionerna i undervisningen.  

De kvalitativa resultaten visar också att en stor del av respondenterna använder sig av 
olika arbetssätt i både svenska och samhällskunskap. Respondenterna förklarar att de 
låter eleverna arbeta i mindre grupper, med mer praktiska övningar samt att eleverna 
får möjligheten att arbeta självständigt. Skolverket (2009) poängterar att det är vik-
tigt att arbeta med olika arbetssätt för att på så sätt nå alla elevers olika lärstilar. Men 
de betonar också vikten att läraren styr organisationen i klassrummet. Det är viktigt 



 
 

att läraren bidrar med sin kompetens och är aktiv och pådrivande. Forskning har vi-
sat att läraren är en central faktor för att elever ska uppnå goda resultat. I de kvanti-
tativa resultaten kan vi utläsa att majoriteten av respondenterna delvis känner till 
sina elevers lärstilar. Fortsättningsvis så kan vi dock utläsa att nästan hälften av re-
spondenterna sällan anpassar undervisningen efter elevernas lärstilar. Sternudd-
Groth (2005) anser att lärare ska känna till sina elevers inlärningsstil. Hon menar att 
lärandet ska styras av elevers nyfikenhet och det ställer krav på läraren beroende på 
om eleven lär sig bäst individuellt eller kollektivt. Nästan hälften av respondenterna 
svarar inom båda ämnena svenska och samhällskunskap – lärstilar – att de försöker 
variera undervisning så mycket som möjligt för att eleverna ska hitta sin lärstil samt 
att de använder sig av olika material för att ta hänsyn till elevernas lärstilar.  

Det framgår tydligt att majoriteten av respondenterna anser att klassrummet delvis 
inbjuder till lärande. Bodström och Svantesson (2007) förklarar att miljöns betydelse 
för inlärning har delats in i ljud, ljus, temperatur och möbler/design och dessa ele-
ment kan ha en stor roll för elevers inlärning. Wormeli (2006) har liknande idéer 
men betonar att de är upp till läraren att skapa en miljö som svarar på elevernas ut-
veckling. Han menar att annars är det betydelselöst hur kreativt en lärare undervisar, 
använder sig av olika lärstilar eller olika instruktioner. Van der Berg et al (2001) me-
nar i likhet med Wormelis tankar att läraren måste för att nå framgång med anpassad 
undervisning skapa en miljö som är utmanande, genererar motivation samt utgår 
från elevernas förutsättningar och nivå. Vi kan även utläsa att de kvantitativa resulta-
ten angående miljön i klassrummet överensstämmer med de kvalitativa resultaten. 
Där kan vi se att en tredjedel av respondenterna har svarat att trånga klassrum och få 
grupprum är en nackdel för att kunna bedriva ett individualiserande arbetssätt. Dock 
kan vi utläsa att mer än en tredjedel av respondenterna sällan anpassar sitt klassrum 
efter elevernas behov.  

I de kvantitativa resultaten kan vi utläsa att en stor del av respondenterna ofta låter 
eleverna få möjligheten till att arbeta i sin egen takt. De kvalitativa resultaten påvisar 
samma utfall. Inom ämnena svenska och samhällskunskap – tid som eleven behöver 
– skriver majoriteten av respondenterna att de försöker anpassa tiden beroende på 
elevens behov och förutsättningar. En respondent förklarar att hon/han sätter upp en 
tidsram inom ämnesområdet och inom den går det att anpassa tiden som eleven be-
höver både uppåt och nedåt. Vinterek har liknande uppfattningar och skriver att ele-
ven själv kan bestämma arbetstakten i ämnet. Läraren kan tillgodose elever med 
delmål som de kan arbeta mot. Hon forsätter att förklara att elevernas individuella 
behov kan tillfredsställas genom att anpassa innehållet och/eller tiden. I de kvalitati-
va resultaten inom både ämnena svenska och samhällskunskap – elever i behov av 
särskilt stöd – svarade majoriteten av respondenterna att eleverna får extra hjälp av 
speciallärare eller specialpedagog. Eleverna erbjuds även möjligheten till att använda 
sig av olika hjälpmedel i klassrummet som datorer, stavningsprogram och inspelade 
skivor. Respondenternas svar hör ihop med Van der Berg et al. (2001) rapport att 
lärare måste arbeta med eleverna utifrån deras individuella förutsättningar. Därmed 
måste de också anpassa materialet i undervisningen till elevernas olika behov.  

 

 



 
 

5.2 För- och nackdelar med ett individualiserat arbetsätt 
I resultatet och den tidigare forskningen kan vi utläsa att det finns både för- och 
nackdelar med individualiserat arbetsätt. Svaren kring de för- och nackdelar som 
finns med individualiserat arbetsätt är varierande hos respondenterna. Det kvalitati-
va resultatet visar att ett fåtal respondenter bara ser fördelar med individualiserat 
arbetsätt utan att utveckla sina svar vidare. Övriga respondenter utvecklar sina svar 
och förklarar att fördelarna med ett individualiserat arbetsätt är att det är lättare att 
följa elevernas arbete, roligare och mer utvecklande för både elev och pedagog. Fort-
sättningsvis ser de fördelarna att eleverna får ta mer ansvar samt att eleverna får 
möjligheten att hitta sin egen nivå samt styrkor och svagheter. En respondent poäng-
terar att det är roligt att arbeta med ett individualiserande arbetsätt eftersom då får 
man möjligheten att prova på en hel del olika metoder. Det överensstämmer med Ös-
terlinds (1998) tankar att lärare ska arbeta med olika metoder i skolan för att de olika 
behoven hos eleverna ska bli tillfredsställda och för att eleverna ska få en omfattande 
progression.  

Lindkvist (2003) markerar däremot att eget arbete har fått genomslag i dagens skola 
och klassrum. Hon anser att eget arbete kan generera att eleverna får träna på tanke- 
och handlingsfriheten samt att ta eget ansvar för sitt lärande. James och McCormick 
(2009) menar att slutmålet med eget arbete handlar om att eleverna får lära sig att 
lära vilket frambringar självständighet. De fortsätter med att poängtera att elever 
måste ta ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ska få möjligheten till att utveckla stra-
tegier där de kan lära sig antingen på egen hand eller tillsammans med andra. I resul-
tatet av vår studie kan vi tolka att ett antal respondenter ser elevernas mognad som 
det största hindret för eget arbete. Respondenterna menar att alla elever i mellansta-
diet inte är redo att ta det ansvaret som eget arbete innebär.  

De nackdelar som verkar finnas vid ett individualiserande arbetsätt är främst det 
tidsmässiga perspektivet. En stor del av respondenterna svarar i det kvalitativa resul-
tatet att bristen på tid är den stora nackdelen vid ett individualiserat arbetssätt. Ei-
narssons (2003) undersökning påvisade liknande resultat att lärarna upplever att 
tiden inte räcker till för att arbeta med ett individualiserande arbetsätt. Lärarna i un-
dersökningen ansåg att den största bristen är att den så viktiga interaktionen med 
eleverna inte äger rum på det sätt som önskas. Respondenterna påpekar att det krävs 
en mycket mer utförlig planering och att det är svårt att hinna med alla elever med så 
stora undervisningsgrupper. Vi kan utläsa av resultatet att lärstilar och stora under-
visningsgrupper är en nackdel för respondenterna vid individualisering. Merparten 
av respondenterna anser delvis eller helt att undervisningsgrupperna är för stora. I de 
kvalitativa resultaten så skriver mer än hälften av respondenterna att undervisnings-
gruppernas storlek är ett problem för att bedriva individualiserat arbetssätt. Enligt en 
undersökning som är gjord av Cahen et al som refereras i Einarsson (2003) så åstad-
kommer elever i en mindre klass om 20 personer 60 % bättre än elever som gått i en 
större klass med runt 40 personer. Slavin refereras i Einarsson (2003) och han har en 
helt annan åsikt och menar att även om klassens storlek halveras så har det ingen 
betydelse för elevernas prestation. Han poängterar dock att om gruppen endast är 1-3 
elever så medför det positiva effekter. En respondent tar upp att det krävs mycket 
mer arbete med att stämma av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt. Van der 
Berg et al. (2001) poängterar att det är viktigt att läraren hela tiden utvärderar ut-
vecklingen av den enskilde eleven och att lösningen kan vara att lärarna arbetar med 
handlingsplaner. Österlind (1998) är inne på samma spår att det kan medföra konse-
kvenser om inte lärarna noggrant dokumenterar elevens utveckling. Avslutningsvis så 



 
 

tar en tredjedel av respondenterna upp tre nackdelar med ett individualiserande ar-
betsätt och det är bristen på resurser, trånga klassrum samt få grupprum. Stensmo 
(1997) tar också upp dessa faktorer och menar att klassrummens planlösning och de 
få tillgångar till hjälpmedel och grupprum begränsar utsikterna för ett enskilt arbete, 
pararbete eller grupparbete.  

6. Diskussion 
Syftet med studien var att kunna bidra med kunskap angående begreppet individuali-
sering till framtida och verksamma lärare. Syftet var även att se hur klasslärare i mel-
lanstadiet arbetar med individualisering i ämnena svenska och samhällskunskap 
samt vilka för- och nackdelar de ser med individualiserat arbetsätt.  

6.1 Metoddiskussion 
Vi skickade ut 68 enkäter till 10 olika grundskolor. Alla respondenter är klasslärare i 
år 4 till 6. Vid användandet av enkäter finns alltid ett bortfall därför valde vi att 
skicka ut så många enkäter. Vår förhoppning var att få in minst 50 svar men så vart 
inte fallet och vi fick ett bortfall på 69 %. Trots bortfallet anser vi att det finns en styr-
ka i vår studie då vi fått in svar från 8 olika skolor vilket medför att vi fått en bra 
bredd på respondenter. Ytterligare en styrka anser vi vara att respondenterna har en 
yrkeserfarenhet på i snitt 15 år, detta betyder att respondenterna har god kunskap om 
skolan och yrkesrollen. Att vi använde oss av enkäter som datainsamlingsmetod har 
gett oss ett bra resultat trots att vi inte har fått in så många svar som vi hade önskat 
oss. Fördelen med att använda sig av enkäter är att man når ut till ett stort antal re-
spondenter. Stukat (2005) anser att ytterligare en fördel med enkäter är att respon-
denterna är opåverkade när de besvarar enkäten. Våra respondenter har varit opå-
verkade när de svarat på enkätfrågorna. Med det menar vi att vi inte har varit närva-
rande och kunnat påverka respondenterna när de svarade på enkäten.  Enkätfrågorna 
har varit både kvantitativa och kvalitativa vilket medfört att vi fått ett djup i våra svar. 
Trost (2001) skriver att det är en fördel att kombinera både kvalitativa och kvantitati-
va frågor. Vidare menar Denscombe (2000) att en fördel med kvalitativa frågor är att 
respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar med egna ord och formuleringar. 
Vi upplevde dock ett problem med de kvalitativa frågorna och det var att alla respon-
denter inte svarade på frågorna. Antingen undervisade inte de i svenska eller sam-
hällskunskap eller så har de helt enkelt inte svarat. En del respondenter har även sva-
rat på frågorna som gäller svenska och sedan svarat se svenska eller liknande på frå-
gorna gällande ämnet samhällskunskap. Vi har således fått mer utvecklande svar i 
ämnet svenska än i ämnet samhällskunskap. Det finns nackdelar med att använda sig 
av enkäter och en av nackdelarna kan vara att frågorna misstolkas, eftersom respon-
denterna svarar på enkäterna själva kan vi inte vara där och förtydliga och förklara 
våra frågor. En annan nackdel med enkäter kan vara problemen med att få in svar. 
En anledning till varför vi inte har fått så många svar vi önskade tror vi kan bero på 
att enkäten blev för stor, eventuellt skulle vi ha begränsat vår enkät med färre kvalita-
tiva frågor men om vi hade gjort det hade vi inte fått samma djup i vår studie. Detta 
är en svår balansgång. Ytterligare en anledning till att respondenterna inte svarat kan 
bero på att enkäterna lämnades ut vid en olämplig tidpunkt för respondenterna. Det 
kan bero på att arbetsbördan för respondenterna vid detta tillfälle var hög. Respon-
denternas vilja eller ovilja till att svara på enkäten kan variera kraftigt men alla re-
spondenter har fått samma förutsättningar. Inmatningen av enkäterna har gjorts av 
oss båda i statistikprogrammet SPSS vilket minimerat risken för eventuella fel. 



 
 

En aspekt som kan påverkat vår studies reliabilitet är att klasslärarna har uppfattat 
våra påståenden fel. Det vi menar med det är att frågorna i enkäten kan ha misstol-
kats av respondenterna i förhållande till det syfte vi hade. Denna aspekt kunde ha 
stävjas av oss om vi hade varit medverkande när klasslärarna svarade på enkäterna, 
men det är en omöjlighet. Fortsättningsvis kan ärligheten hos respondenterna och 
deras svar ha påverakt studiens reliabilitet. En vidare aspekt som kan ha påverkat 
studiens reliabilitet är – men som vi inte kan förhindra – att klasslärarna kan ha sva-
rat på enkäten i par eller i grupp. Då kan klasslärarnas enskilda åsikter och ställ-
ningstagande försvinna vilket kan medföra att svaren i enkäten inte är personliga.  

Anledningarna till att vi valde oss av enkäter före intervjuer eller observationer har 
varit dels de fördelar vi ser med enkäter vi har nämnt här ovan. Om vi hade använt 
oss av intervjuer eller observationer var våra farhågor att respondenterna hade blivit 
påverkade av vår närvaro och svarat det vi ville höra istället för vad de anser i frågan. 
Till nästa gång kan vi tänka på ett antal olika aspekter. Vi kan till exempel skicka ut 
större antal enkäter, vi kan komplettera enkäter med intervjuer och observationer 
samt att vi kan begränsa antalet kvalitativa frågor i enkäten, samt tänka på tidpunk-
ten för utlämnandet av enkäter.  

6.2 Resultatdiskussion 
Här kopplar vi ihop och diskuterar våra forskningsfrågor med resultatet och den tidi-
gare forskningen. Vi kommer att göra det utifrån tre centrala frågor; Att arbeta indi-
vidualiserande, den ensamma läraren och till sist diskuterar vi om framtidens under-
visning ska grundas på eget arbete eller samarbete.  

6.2.1 Att arbeta individualiserande  

En av våra frågeställningar var att få fram hur lärare arbetar konkret med individua-
lisering i svenska och samhällskunskap i mellanstadiet. Majoriteten av respondenter-
na svarade att de alltid eller oftast erbjuder eleverna olika arbetssätt i undervisning-
en. Flera författare till exempel Vinterek (2006), Österlind (1998) och Skolverket 
(2009) poängterande att det är vitalt att lärare använder sig av olika arbetsätt i un-
dervisningen för att nå alla elevers olika lärstilar. Respondenternas svar överens-
stämmer med författarnas åsikter angående olika arbetssätt i undervisningen. Un-
dervisningen måste varieras för att alla elever ska kunna hitta sin egen lärstil samt för 
att väcka intresse för till exempel ämnena svenska och samhällskunskap. Sen tror vi 
att tiden och kompetensen hos läraren ligger till grund för om undervisningen kan 
varieras eller inte. Vissa lärare kan ha använt samma metod i flera år och känner sig 
då inte engagerade eller säker på att förnya sig. Men det är däremot ingen ursäkt an-
ser vi. Lärare måste följa med i utveckling och ta till sig av den senaste forskning 
kring individualisering och andra skolutvecklingsfrågor. Ett annat fängslande resultat 
som vi kan vi tyda är att huvudparten av respondenterna anser att de delvis eller helt 
känner till sina elevers lärstilar. Vi kan emellertid även tolka att nästan häften av re-
spondenterna sällan anpassar sin undervisning till elevernas olika lärstilar. Hur hör 
det ihop? Om läraren nu känner till sina elevers lärstilar varför utnyttjar de inte den 
kunskapen till att inkludera det i undervisningen? Utifrån den litteratur vi har läst så 
framkommer det att läraren bör känna till sina elevers lärstilar och sedan utgå från 
det i det individualiserande arbetet. Sternudd-Groth (2005) poängterar tydligt att 
elevers nyfikenhet ska styra lärandet och det ställer krav på läraren för att ge dem 
stöd både individuellt och kollektivt beroende på elevens inlärningsstil. I vårt kvanti-
tativa resultat kan vi även utläsa att två av respondenterna förklarade att de inte kän-
ner till sina elevers lärstilar. Vi anser att det är en förutsättning att känna till sina ele-



 
 

vers lärstilar om man ska arbeta individualiserande. Fortsättningsvis så bedömer vi 
att det kan medföra konsekvenser om läraren inte vet om sina elevers olika lärstilar. 
Det kan till exempel medföra att en lärare fortsätter att använda en metod som inte 
passar just den eleven, instruktionerna anpassas inte till elevens behov samt att ele-
ven kanske ofta får arbeta i grupp trots att eleven arbetar bättre i par eller självstän-
digt. Som slutsats anser vi att det är nästan en omöjlighet att individualisera om man 
inte känner till sina elevers lärstilar. Ett annat intressant resultat är att ett par re-
spondenter diskuterar endast de svaga eleverna vid arbetet av individualisering. En 
respondent skriver att individualisering är ett måste för de svaga eleverna. Vi håller 
med respondenterna men anser att individualisering är lika viktigt även för de starka 
eleverna. De starka eleverna behöver utmaning och motivation annars anser vi att de 
kan uppleva att deras utveckling stannar upp. Sammanfattningsvis så anser vi att lä-
raren således inte bara kan fokusera sig på de svaga eleverna utan även inkludera och 
individualisera de starka eleverna i undervisningen.   

I resultatet så kan vi tyda att respondenterna – inom både svenska och samhällskun-
skap – anpassar materialet i undervisningen beroende på elevernas behov. Det kan 
både handla om att läraren anpassar uppgiften till elevernas förutsättningar samt att 
läraren låter en del elever använda sig av olika hjälpmedel för att lösa uppgiften. Vi 
kan även tyda att respondenterna i likhet med Van der Berg et al. (2001)  starkt kopp-
lar anpassat material till elever i behov av särskilt stöd. Det vi kan tyda av resultatet 
och även genom erfarenhet så är det viktigt att läraren har tillgång till olika sorters av 
material. Det kan vara allt från datorer, inspelade skivor, till olika spel. Det vi kan 
konstatera är att elever lär sig olika och har olika förutsättning och därför är detta en 
viktig aspekt för lärare att tänka på. En intressant aspekt som tillkommer i resultatet 
tycker vi är inkluderingsperspektivet. Flera respondenter förklarade att elever i behov 
av särskilt stöd ofta får gå iväg till specialpedagogen/specialläraren och arbeta en-
samma. Det tror vi kan skapa en konflikt mellan begreppen inkludering och individu-
alisering. De elever som går iväg till specialpedagogen är på ett sätt individualisering 
men de eleverna kan även känna sig exkluderade från de övriga i klassen. Vi är splitt-
rade i frågan eftersom det är både för- och nackdelar inom detta ämne. Lösningen 
kan vara att specialpedagogen – istället för att sitta på sitt rum – går in i klassrum-
men och hjälper de elever som är i behov av särskilt stöd. Vi menar då att eleven kan-
ske inte känner sig exkluderad utan mer betydelsefull samtidigt som det ger en extra 
resurs till läraren i klassrummet. Avslutningsvis så anser vi att en blandning av båda 
alternativen är det ultimata, för ibland behöver och önskar elever att få egen tid med 
en lärare eller specialpedagog.  

6.2.2 Den ensamma läraren 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att alla respondenterna instämmer delvis eller 
helt att undervisningen ska individualiseras. Det tycker vi är en bra förutsättning att 
respondenterna vill att undervisningen ska vara anpassad utifrån elevers olika behov. 
I likhet med vad som står i Lpo94 så bör läraren utgå från elevernas behov och förut-
sättningar men vi kan däremot tyda i respondenternas svar att det finns faktorer som 
utgör hinder för ett individualiserat arbetsätt. Dahlöf (1989) konstaterade att grup-
pens storlek kan vara en ramfaktor som utgör ett hinder i undervisningen för lärarna. 
Respondenterna förklarade att det tar mer tid för planering samt att de anser att un-
dervisningsgrupperna är för stora vilket gör att de inte hinner med alla elever. Ei-
narssons (2003) undersökning visade – i likhet med respondenternas svar – att lära-
re upplever att tiden inte räcker till samt att klasserna är för stora för att man ska 
kunna tillgodose elevernas olika behov. Ett intressant resultat visade att endast två 



 
 

respondenter anser att de är tillfredställda med gruppens storlek för att kunna 
genomföra ett individualiserat arbetssätt. Av den erfarenhet som vi har så upplever vi 
också storleken på klasserna i mellanstadiet är ett stort hinder. Utifrån responden-
ternas svar kan vi tolka att de inte hinner med att se alla elever och planera undervis-
ningen utifrån alla elevers olika behov. Vad är då lösningen på frågan? Några av re-
spondenterna klargjorde att det behövs fler resurser och fler utrymmen i klassrum-
met. När vi har varit ute på vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) så har våra 
handledare ansett att det har blivit lättare att arbeta individualiserande eftersom att 
vi har varit som en extra resurs i klassrummet. Att vi var två i klassrummet medförde 
även att vi kunde individualisera på ett helt annat sätt. Lärarna berättade även för oss 
att de saknade den viktiga interaktionen med eleverna eftersom de ansåg att det är en 
av de viktigaste och roligaste delarna i yrket. Interaktionen eller samarbete är en av 
de mest centrala delarna i det sociokulturella perspektivet. Vygotskij refereras i Her-
bert och Bergstedt (2008) och han ansåg att interaktionen mellan barn och vuxna är 
en unik förmåga och som är vital för barnets utveckling. Vi anser i likhet med lärarna 
på praktiken och Vygotskij att goda relationer och gott samarbete med barnen är vik-
tiga aspekter för ett livslångt lärande. Utifrån de kvalitativa resultaten kan vi tolka att 
respondenterna anser tidmässiga perspektivet är en stor nackdel för ett individualise-
rat arbetsätt. Vi har under vår VFU upplevt att lärarna känner sig otillräckliga. Lära-
rens arbete omfattar inte bara undervisning utan de har även andra tidskrävande 
uppgifter. Lärarna går konstant på olika möten, föreläsningar samt har olika ”sido-
uppdrag”. Något som är väldigt viktigt men även tidskrävande är föräldrakontakten 
och utvecklingssamtalen. All den tid som läggs på dessa uppgifter upplever vi tas 
ifrån lärarens planering av undervisningen vilket kan medföra att undervisningen 
inte blir individualiserad utifrån elevernas olika behov. Utifrån resultatet kan vi tyda 
att det krävs mer planering för att tillgodose elevernas behov och utgå från deras för-
utsättningar. Vi anser att många av dessa uppgifter är vitala men att undervisningen 
måste ha högsta prioritet!  

6.2.3 Framtidens undervisning – elevens eget arbete eller samarbete? 

Vi kan fastlägga att elevens eget arbete är omdiskuterat ämne i både den lästa littera-
turen och i resultatet. En del av respondenterna svarade att det finns både för- och 
nackdelar med eget arbete inom ämnena svenska och samhällkunskap. Fördelarna 
handlade främst om att elever – redan i mellanstadiet – ska få möjligheten till att ta 
eget ansvar och därmed får de ta ansvar för sitt eget lärande. Det hör ihop med James 
och McCormick (2009) och Lindkvist (2003) tankar att eget arbete frambringar 
självständighet samtidigt som det gynnar tankefriheten hos eleverna. Två av respon-
denterna ansåg att elever i mellanstadiet inte är mogna för att planera sitt eget arbe-
te. Vi förstår respondenternas oro men vi anser ändå att man i mellanstadiet kan in-
troducera eleverna till eget arbete men det ska således vara en del av flera undervis-
ningsmetoder. Skoogh (1981) anser att det är viktigt att läraren är tydlig vid introduk-
tionen till eget arbete. Att läraren tydligt förklarar syftet med uppgiften och inte bara 
använder metoden eget arbete för att underlätta planeringen.  

James och McCormick (2009) förklarar att eget arbete kan bidra till självständighet 
och kan medföra att eleverna utgår från sin egen lärstil i sitt arbete men vi anser att 
det även kan orsaka att den så viktiga interaktionen med andra elever försvinner. En 
respondent är inne på samma spår och förklarade att det goda samtalet är det vikti-
gaste sättet för att kommunicera. Vi menar att dagens samhälle – och kanske framti-
dens samhälle – kräver att människor är självständiga men samtidigt samarbetsvilli-
ga. Läraren är en av de personer som ska fostra våra elever till goda världsmedborga-



 
 

re och en del av det är varierad undervisningen. Vi anser att läraren således till exem-
pel bör variera mellan föreläsningar, eget arbete, pararbete, grupparbete och film för 
att tillgodose elevernas skilda behov. Det genererar dessutom att eleverna får träna 
på att vara självständig samt att de får lära sig att samarbeta. Skolverkets (2009) se-
naste rapport visar att läraren förhållningssätt är en starkt bidragande orsak elevers 
utveckling och resultat. En respondent svar var i likhet med Skolverkets rapport och 
förklarade att arbetet ska vara målinriktat och tydligt samt att läraren måste vägleda 
eleverna – utifrån deras förkunskaper – till ett livslångt lärande.  

Vår slutsats är att vi kan konstatera att individualiseringsarbetet eller likvärdig ut-
bildning är ett dilemma hos lärare i mellanstadiet. Att tiden inte räcker till, att lära-
ren inte räcker till, att lärarna inte kan sina elevers olika lärstilar är bara några av de 
punkter som respondenterna tog upp. Utifrån våra resultat kan vi även tolka att re-
spondenterna tycker att det är betydelsefullt att individualisera utifrån elevernas oli-
ka behov i svenska och samhällskunskap men vi kan även konstatera att visionen 
ibland inte är samma sak som verklighet.  

6.3 Nya forskningsfrågor  
Vår studie har bara gett oss en inblick i arbetet kring individualisering i ämnena 
svenska och samhällskunskap i mellanstadiet. Vi har även tagit del av de fördelar och 
nackdelar respondenterna och litteraturen ser med individualisering. För vidare 
forskning så skulle det vara intressant att se hur elever upplever arbetet kring indivi-
dualisering. Vet eleverna vilken lärstil de har, uppfattar de att läraren varierar under-
visningen samt ser de några fördelar och nackdelar med ett individualiserat arbets-
sätt? 
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Bilaga 1 - Enkäten 

 

Examensarbete om individualisering 

Vänligen uppge: 

 

Ålder: _________ 

 

Kön:___________ 

 

Yrkeserfarenhet (antal år Du varit lärare):_________ 

 

Vilket år är du klasslärare för?__________________ 

 

Här följer några påståenden om individualisering. I vilken grad stämmer dessa påståenden in 

på hur Du arbetar? 

  

Instämmer 

helt 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer 

inte 

  Klassrummet inbjuder till lärande. 

 

      

 

   Jag känner till alla mina elevers lärstilar. 

 

      

 

        Jag vet vilka grupperingar som passar eleverna bäst. 

(enskilt-, par- eller grupparbete) 

 

  

 

  

 

  

 

   Undervisningen skall individualiseras. 

 

  

 

  

 

  

 

        Undervisningsgrupperna är för stora för ett individua-

liserande arbetssätt. 

 

  

 

  

 

  

 

   

  

Alltid Oftast Sällan Inte alls 

Undervisningen anpassas efter elevernas lärstilar. 

 

  

 

  

 

  

 

  

         Instruktionerna anpassas efter varje elevs behov. 

 

  

 

  

 

  

 

  

         Klassrummet anpassas av läraren efter elevernas be-

hov. 

 

  

 

  

 

  

 

  

    Eleverna erbjuds olika arbetssätt i undervisningen. 

 

      

 

  

         Eleverna har möjlighet att arbeta i sin egen takt. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 
 

 

 

Använder du dig av ett individualiserande arbetssätt i svenska? (ringa in ditt svar) 

 

Ja, alltid        Oftast        Då och då        Sällan 

 

Om du använder dig av ett individualiserande arbetssätt vänligen besvara följande frågor: 

  Varför individualiserar Du? 

 
                

                

                

                

                

                

 

              

                

 

Hur arbetar du individualiserande i svenska utifrån följande rubriker? 

Undervisningsformer: 

 
                

                

                

                

Tid som eleven behöver: 

 
                

                

                

                

Studiesätt, elevens lärstil: 

 
                

                

                



 
 

 

 

Elever i behov av särskilt stöd: 

 
                

                

                

Innehåll: 

 
                

                

                

   

Använder du dig av ett individualiserande arbetssätt i samhällskunskap? (ringa in ditt svar) 

 

Ja, alltid        Oftast        Då och då        Sällan 

 

Om du använder dig av ett individualiserande arbetssätt vänligen besvara följande frågor: 

  Varför individualiserar Du? 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hur arbetar du individualiserande i samhällskunskap utifrån följande rubriker? 

 

Undervisningsformer: 

 
                

                

                

                

Tid som eleven behöver: 

 
                

                

                

                

Studiesätt, elevens lärstil: 

 
                

                

                

 

 

Elever i behov av särskilt stöd: 

 
                

                

                

Innehåll: 

 
                

                

                

   

 



 
 

Vänligen svara på dessa frågor oavsett om du arbetar med ett individualiserande  

arbetssätt eller ej. 

 

  

 
Vad är individualisering för dig?               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Finns det några för- eller nackdelar med ett individualiserat arbetssätt?               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  

  Tack för din medverkan! 

 



 
 

Bilaga 2 – Missivbrev 
 

Examensarbete om individualisering 

Hej! Vi heter John Forssman och Magnus Edbom och studerar på lärarprogrammet 
på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi läser vår sista termin och det innefattar att 
vi skall skriva ett examensarbete och det är därför vi kontaktar Er. Vi behöver Er 
hjälp med att besvara en enkät som kommer att ligga till grund för vårt examensarbe-
te.  

Vi har valt att studera om hur lärare i år 4-6 arbetar med individualisering i ämnena 
svenska och samhällskunskap samt vilka för- och nackdelar det finns med ett indivi-
dualiserat arbetssätt. Vi anser att detta ämne är viktigt i dagens skola för att kunna ge 
alla elever en så framgångsrik och intressant utbildning som möjligt. Vi vill också lära 
oss mera om hur man arbetar med individualisering i skolan. 

Vi har slumpmässigt valt ut mellanstadieskolor i Eskilstuna med omnejd och hoppas 
att ni skulle vilja hjälpa oss genom att svara på enkäten. Den riktar sig till klasslärare 
i skolåren 4-6. 

Vi kommer att utgå från de forskningsetiska principerna som utarbetats av Veten-
skapsrådet  www.vr.se. Enkäterna besvaras anonymt. All information kommer att 
behandlas konfidentiellt dvs. inga skolor eller namn kommer att publiceras i rappor-
ten.  Enkätsvaren kommer bara användas i examensarbetet. Det är frivilligt att ställa 
upp och besvara enkäten men vi är naturligtvis mycket tacksamma om ni ville hjälpa 
oss. 

När enkäten är besvarad vänligen lägg den i det bifogade svarskuvertet. Vi önskar 
svar på enkäterna senast fredagen den 23 oktober.  

 

På förhand tack för din medverkan.  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta någon av nedanstående.  

Kontaktuppgifter: 

Magnus Edbom  John Forssman 
070-99 56 122   070-44 23 570 
mem06003@student.mdh.se  jfn05003@student.mdh.se 

Carina Carlhed 
Vetenskaplig handledare  
Mälardalens Högskola 
021-10 13 96 
carina.carlhed@mdh.se 



 
 

Bilaga 3 - Informationsbrev 
 

Informationsbrev – Examensarbete om individualisering 

Hej! Vi heter John Forssman och Magnus Edbom och studerar på lärarprogrammet 
på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Vi läser vår sista termin och det innefattar att 
vi skall skriva ett examensarbete och det är därför vi kontaktar Er. Vi behöver Er 
hjälp med att besvara en enkät som kommer att ligga till grund för vårt examensarbe-
te.  

Vi har valt att studera om hur lärare i år 4-6 arbetar med individualisering i ämnena 
svenska och samhällskunskap samt vilka för- och nackdelar det finns med ett indivi-
dualiserat arbetssätt. Vi anser att detta ämne är viktigt i dagens skola för att kunna ge 
alla elever en så framgångsrik och intressant utbildning som möjligt. Vi vill också lära 
oss mera om hur man arbetar med individualisering i skolan. 

Vi kommer att lämna ett personligt brev i ert fack på Er skola. I brevet kommer det 
att ligga ett missivbrev, enkäten om individualisering samt ett frankerat och adresse-
rat svarskuvert.  

Deltagandet sker anonymt och är naturligtvis frivilligt men vi skulle vara väldigt tack-
samma om ni skulle ta er tid och besvara vår enkät. 

Tack på förhand!  

Vid eventuella frågor vänligen kontakta någon av nedanstående.  

 

 

Kontaktuppgifter: 

Magnus Edbom  John Forssman 
070-99 56 122   070-44 23 570 
mem06003@student.mdh.se  jfn05003@student.mdh.se 

Carina Carlhed, fil dr, lektor i pedagogik   
Vetenskaplig handledare  
Mälardalens Högskola 
021-10 13 96 

carina.carlhed@mdh.se 

 

 
 

 


