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Syftet med studien var att undersöka hur lärare karakteriserar individanpassad un-

dervisning/individualisering, hur de menar att de kan arbeta individualiserat och om 

de i det tar hänsyn till elevernas lärstilar. Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats och 

metoden som användes för att besvara forskningsfrågorna var semistrukturerade in-

tervjuer som utfördes med sex lärare, verksamma i år fyra till sex. Resultatet som 

framkom var att lärarna definierar individualisering genom läroplanens formulering 

om vilka aspekter som läraren måste ta hänsyn till i lärandet för varje elev. Resultatet 

visade även att lärare som har fått relevant fortbildning på området individualiserar 

på fler plan än övriga lärare, som menar att tiden inte räcker till att individanpassa 

för alla. Där tiden inte räcker till prioriterar lärarna de elever som behöver mest stöd. 

När det gäller elevernas olika lärstilar arbetar lärarna varierat med olika sorters upp-

gifter för att ta hänsyn till olika perceptuella preferenser, men de flesta låter alla ele-

ver göra alla uppgifter, oavsett preferens. Studiens slutsatser är att lärarna har för lite 

tid till varje elev, vilket leder till att de starka eleverna inte får tillräckliga utmaningar 

samt att kompetensutveckling och fortbildning på området skulle ge lärarna bättre 

verktyg för att göra ett bra arbete med individualiseringen.  
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Inledning 
Idag pratas det mycket om att elevernas kunskapsnivå är för låg och att allt för många 

barn går ut skolan med för låga betyg. Tittar man på skolverkets hemsida är den full 

av rubriker som hänvisar till svenska elevers otillräckliga kunskaper. Enligt en rap-

port från skolverket (Skolverket, 2009) beror elevernas försämrade skolresultat del-

vis på den ökade individualiseringen som lett till att eleverna i allt större utsträckning 

fått arbeta enskilt och till färre lärarledda lektioner där eleverna får möjlighet att ta 

del av lärarens kunskaper. Rapporten framhåller att individualiseringsbegreppet fel-

tolkats av lärarna till följd av att dess innebörd inte förklarats tydligt nog. Tanken 

med att inte ange metoder för individualiseringsarbetet i läroplanen var att lärarna 

skulle få större möjlighet att utgå från elevernas olikheter och därigenom anpassa 

undervisningen efter dem. Men rapporten framhåller alltså att detta blev ett miss-

lyckande. Så hur står det då till med lärarnas kunskaper om individualisering? Är de 

verkligen så dåliga? Och vilka verktyg och möjligheter har lärarna för att kunna indi-

vidualisera på ett bra sätt? En annan möjlig orsak till elevernas dåliga resultat skulle 

kunna vara att undervisningssättet inte passar dem, att deras lärstil är en annan än 

lärarens undervisningsstil. Enligt två stora lärstilsforskare, Rita och Kenneth Dunn, 

har lågpresterande barn nästan alltid taktil eller kinestetisk inlärningsförmåga, d v s 

att de lär genom händerna och kroppen, genom att känna och göra. Man kan väl anta 

att dessa barn inte är mindre intelligenta än andra barn utan snarare inte får samma 

chans att lära genom sina starkaste sinnen och därmed inte kan ta till sig kunskapen 

på samma sätt som visuella och auditiva barn. Dessa två forskare är verksamma i 

USA och man vill gärna tro att den svenska skolan är bättre på att tillgodose elever-

nas behov av att experimentera och lära genom att göra. Så hur ser det ut i våra sko-

lor? Vilka kunskaper har lärarna om olika lärstilar och hur gör de för att tillgodose 

elevernas preferenser? Alla dessa frågor, om individualisering och lärstilar, ska denna 

rapport försöka reda ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare karakteriserar individanpassad under-

visning samt i vilken utsträckning de anser sig ha möjlighet att utöva denna typ av 

undervisning. I syftet ingår även att se om och hur lärarna menar att de tar hänsyn 

till elevernas individuella lärstilar som en del av individualiseringsarbetet. 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Vad anser lärarna att begreppet individanpassad undervis-

ning/individualisering innefattar? 

2. Hur tänker lärarna att man kan arbeta individanpassat? 

3. Hur anger lärarna att de tar hänsyn till elevernas olika lärstilar? 

4. Vilka svårigheter ser lärarna med att arbeta i enlighet med deras syn på indi-

vidanpassning? 

1.3 Begreppsdefinition 

Begreppen individualisering och individanpassad undervisning används synonymt i 

rapporten. Begreppet ”individanpassa” finns inte med varken i Svenska akademins 
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ordbok eller i Nationalencyklopedin, men då det är ett vedertaget begrepp inom sko-

lan för att anpassa undervisningen efter individen så kommer jag att använda det sy-

nonymt med ”individualisera”, vilket enligt Svenska akademins ordbok (2010) bety-

der att man inrättar, ackommoderar eller modifierar en metod eller behandling på 

olika sätt efter olika individer. Nationalencyklopedin (2007) förklarar individualise-

ring inom undervisningen med att man anpassar kurser och timplaner till individens 

förutsättningar, behov och intressen. Jag menar att individanpassad undervisning är 

det samma som individualisering i skolan. 

     Lärstilar definieras av makarna Dunn som ”hur varje enskild individ koncentrerar 

sig på, processar och behåller nytt och svårt akademiskt material” (Boström, 2009). 

Det är alltså framför allt när det gäller nytt och svårt material som en person gynnas 

av att få lära genom sin individuella lärstil. Lärstilen är både genetiskt betingad och 

socialt inlärd och bidrar till att olika individer kan förstå samma instruktion eller in-

formation antingen med lätthet eller med svårighet/inte alls (Boström, 2004). 

     Uttrycken ”svaga” och ”starka” elever används i rapporten. Dessa uttryck användes 

flitigt av informanterna för att beskriva elevernas behov av hjälp och stöd för att nå 

målen i skolan. Svaga elever är elever som behöver mycket stöd och starka elever är 

elever som behöver lite eller inget stöd för att nå målen.  Starka elever kan man tänka 

sig skulle behöva mer stöd vid större utmaningar men som kommer att beskrivas i 

rapporten så läggs inte någon större tid på att ge sådana utmaningar till dessa elever. 

2. Bakgrund 
Bakgrunden syftar till att ge en bild av hur individualiseringen ser ut i skolorna idag, 

vilka aspekter som beaktas och varför det är viktigt att individualisera. Allra först pre-

senteras några för skolan viktiga lärandeteorier och vilken roll individualiseringen 

har inom dessa. 

2.1 Centrala lärandeteorier och deras syn på individualisering 

John Dewey ansåg att kunskapande är en aktiv process som sker i samspel med om-

världen. Hans välkända uttryck ”learning by doing” formulerar väl hans ståndpunkt. 

Tanke och handling står i ständig dialog med varandra i lärandet (Dewey, 2004). Vil-

ka kunskaper som är viktiga står för Dewey i relation till deras nytta. Värdefulla kun-

skaper är användbara kunskaper. Han såg därför vikten av att problemen var relevan-

ta för eleverna om de skulle lära något av dem. Han menade att först när en människa 

ställs inför ett problem som hon upplever viktigt och meningsfullt kommer tänkandet 

i gång på allvar. Då anstränger hon sig för att se problemets orsak, möjliga lösningar 

och hon integrerar sina tidigare kunskaper för att bättre förstå problemet. Det är här 

våra teoretiska kunskaper befästs, när de kommer till användning i praktiken. Han 

framhöll även att intelligent tänkande är skapande och flexibelt, varför vårt lärande 

växer ju fler erfarenheter av världen vi får (Phillips & Soltis, 2010). Dewey var i sin 

filosofi influerad av Jean Jacques Rousseau, som redan på 1700-talet talade om de 

stora skillnaderna i barns medfödda förmågor. Han sa:  
 
Varje individ är född med ett specifikt temperament. Utan åtskillnad sys-
selsätter vi barn med olika anlag med samma övningsuppgifter. Under-



7 
 

visningen förstör deras speciella anlag och lämnar grå enformighet efter 
sig. När vi har slösat bort vår möda på att hämma naturens sanna gåvor, 
ser vi därför den kortlivade och illusoriska briljans vi har ersatt dem med 
dö bort, medan de naturliga själsgåvor vi har krossat inte på något sätt 
får nytt liv”. 
                                                                          (Rousseau i Dewey, 2009, s 158)   

Dessa tankar har förmodligen påverkat Dewey i hans starka uppfattning om att barn 

måste ha rätt till fri utveckling. Med detta ska skolan arbeta inte endast genom att 

acceptera och respektera elevernas individualitet utan genom att ha den som ut-

gångspunkt (Dewey, 2004). Med Deweys syn på lärande är individualiseringen alltså 

mycket betydelsefull. I Sverige började Deweys pedagogik bli känd i skolorna runt 

1910-talet och hans pedagogik kom sedan att ge avtryck både i 1919 års undervis-

ningsplan och i 1946 års skolkommission (Dewey, 2004). 

     Lev Vygotskij såg på lärande som socio-kulturell-historiskt.  Han menade att män-

niskan lever i en kultur (social kontext) som påverkar hennes utveckling. Denna kul-

tur är skapad av människan och människan är en del av den kultur hon lever i. Män-

niska och kultur står i ett dialektiskt förhållande till varandra där båda hela tiden ut-

vecklas och påverkar varandra. Genom aktiviteter, praktiska och psykologiska (psy-

kologiska: tänkande, läsande, emotioner, vilja mm.), tillägnar sig individen nya kun-

skaper. De psykologiska aktiviteterna, som är individens inre processer, föregås alltid 

av yttre aktiviteter; interaktion med andra människor, med hjälpmedel och i en spe-

ciell situation/miljö. Lärande sker alltså först utanför och sedan inuti huvudet. I sko-

lan innebär detta att en framgångsrik elev är en elev som aktivt deltar under lektio-

nen genom att t ex samtala och diskutera med lärare och kamrater, anteckna, läsa, 

ställa frågor etc. Dessa aktiviteter är den yttre processen i lärandet. Den inre proces-

sen sker senare, när eleven lämnas ensam för att reflektera och på så sätt befästa det 

lärande som skedde i klassrummet (Strandberg, 2006). 

     Miljön spelar en stor roll för vad barnet lär sig. Eftersom Vygotskij ansåg att inga 

förmågor är medfödda, varken språket, läsförmågan eller annat, utan utvecklas när 

omvärlden ger de rätta förutsättningarna, så kommer miljön att påverka vad och hur 

lätt barnet lär. Det är omöjligt att lära sig läsa i en miljö där det inte finns några tex-

ter och det är betydligt lättare att lära sig tyska i Tyskland än i Ryssland.  

     Vygotskij såg på människans utveckling som indelad i intelligensnivåer. Från det 

första riktigt konkreta till det sista mest abstrakta (Strandberg, 2006). Han menade 

att dessa nivåer är en riktlinje för vad barnet kan klara på egen hand, men om barnet 

får hjälp av en annan vuxen eller en kunnig kamrat kan barnet klara så mycket mer. 

Det kan alltså vara så att två barn befinner sig på samma intelligensnivå men har helt 

olika utvecklingspotential. Denna zon, där barnet kan med hjälp av någon annan, kal-

lade han för den proximala utvecklingszonen. Vygotskij menade att det är mer intres-

sant, och betydelsefullt, att se barnets utvecklingspotential och utmana barnet att 

komma vidare (Phillips & Soltis, 2010). Sammanfattningsvis kan man säga att läran-

de och utveckling enligt Vygotskij handlar om interaktioner, aktiviteter och utveck-

lingszoner och individualisering är en viktig del då alla barns utvecklingszoner ser 

olika ut. 
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     Till Sverige kom Vygotskijs teorier ganska sent. Det var först på 80-talet som man 

började intressera sig för hans pedagogiska tankar (Kernell, 2002). Men de fick ett 

stort genomslag och i betänkandet Grundskola för bildning (SOU 1992:94), som lig-

ger till grund för Lpo 94, kan man tydligt se den syn på lärande och utveckling som 

Vygotskij gav uttryck för (Lagerberg, 2007).   

 

2.2 Syftet med individualisering 

För att på enklaste sätt motivera individualiseringen i skolan vänder vi oss till skolla-

gen som föreskriver: 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elever-
nas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
                                                                                            (Skollagen, kap. 1, 4 §) 

Lärarna är alltså av skollagen ålagda att ta hänsyn till elevernas olikheter. Men varför 

är detta viktigt? En orsak till varför lärare behöver bli medvetna om hur man kan in-

dividualisera utifrån eleverna beskriver Boström (2010) när hon presenterar en stu-

die som visar att lärare många gånger undervisar utifrån sina egna preferenser, vilka 

skiljer sig från elevernas preferenser. Hon fann att skillnaden i lärstil mellan lärare 

och elev är betydligt större än mellan olika elever. De stora skillnaderna låg i behov av 

ljus och värme, anpassningsbarhet, motivation och behov av struktur. Lärarna var 

också mer traditionella på så vis att de valde visuella och auditiva metoder i under-

visningen medan många elever var mer taktilt och kinestetiskt lagda. Detta medför 

rimligen att en lärare som undervisar utifrån sin egen lärstil förbiser många av ele-

vernas behov. 

     En annan fördel med att individualisera, enligt Bergman & Määttä (2006), är att 

läraren, för att kunna anpassa sin undervisning efter varje individ, måste lära känna 

varje individ. Läraren måste känna till varje elevs förutsättningar, behov, intressen 

etc. för att kunna individualisera utifrån det. Detta medför att läraren utvecklar en 

relation till eleven, vilket i sin tur leder till ett tryggare klassrumsklimat. Enligt Eric 

Jensen (1996) är trygghet i klassrummet av största vikt för att främja elevernas lä-

rande. Han förklarar detta med att hjärnan arbetar sämre under hot, ångest, negativ 

stress etc. De delar av hjärnan som styr tänkande, problemlösning, uträkningar, läs-

ning, långsiktig planering m.m., alltså sådant som man mest ägnar sig åt i skolan, 

stängs ner under dessa förutsättningar för att istället koncentrera aktiviteten till de 

delar av hjärnan som ser till vår överlevnad. I skolan innebär det att situationer där 

eleven upplever sig sakna resurser för att kunna göra ett gott arbete, känner rädsla 

för kritik, ängslan om att inte bli belönad, rädsla för att inte hinna färdigt eller inte 

kunna utföra uppgiften etc., i dessa situationer kommer eleven ha mycket svårt med 

inlärningen. Det betyder också att om en person har ett problem som upplevs käns-

lomässigt viktigt kommer hjärnan att fokusera på att lösa problemet och den kommer 

därför hela tiden försöka styra in individens tänkande på just problemet, vilket med-

för att annat lärande blir i det närmaste omöjligt.  
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2.3 Den generella bilden av individualisering i skolan 

I en rapport inom Myndigheten för skolutvecklings serie Forskning i fokus har Moni-

ka Vinterek (2006) granskat individualiseringsbegreppet i styrdokument, utredning-

ar och i forskning kring den praktiska verksamheten i grundskolan sedan dess infö-

rande fram till början av 2000-talet. Författaren tittar på dels hur individualiserings-

begreppet framställts i läroplanerna, dels på hur individualiseringsarbetet utförts i 

praktiken. Hon fastställer att individualiseringen i dagens skola till stor del utgörs av 

enskilt arbete. Här kan individualiseringen bestå av att eleven själv får bestämma när 

och var den vill arbeta, ensam eller ihop med en kamrat, med vilket innehåll och 

framförallt hur fort arbetet ska framskrida. Vinterek hävdar att den främsta individu-

aliseringsfaktorn är just arbetstakten, det hon benämner som hastighetsindividuali-

sering. Detta sätt att individualisera, genom att eleverna får göra enskilda arbeten, 

medför även att de lärarledda passen blir färre. Att denna typ av individanpassning 

har fått så stort genomslag kan mycket väl bero på läroplanens utformning. I vår nu-

varande läroplan (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94) benämns inte just individualisering men den framhåller fort-

farande vikten av att anpassa undervisningen efter eleven:  
 

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 kunskapsut-
veckling  
                                                                                                              (Lpo 94, s 4)  

 

Men där står även mycket om elevens eget ansvar. Lärarna ska utgå ifrån att eleverna 

kan och vill ta eget ansvar och eleverna ska lära sig att planera och arbeta självstän-

digt:  

 
Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges för-
utsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 
problem  
                                                                                                              (Lpo 94, s 6)  

 

Undervisningen ”skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar” (Lpo 94, s 

5) och eleverna ska ”utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Lpo 94, 

s 5). Vinterek (2006) menar att denna fokusering på elevens utveckling av eget an-

svarstagande troligen har lett lärarna till att tolka individualiseringsbegreppet på ett 

sätt som utmynnat i metodvalet eget arbete. En förskjutning har även skett i vem som 

bär ansvaret för individualiseringen. Tidigare läroplaner anger läraren som ansvarig 

för hur undervisningen anpassas till varje individ, medan vår nuvarande läroplan har 

lagt över ansvaret på individen själv, alltså eleven. Läroplanen föreskriver: ”Skolans 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper”(Lpo 

94, s 5) och ”Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig […] (Lpo 94, s 6). Vinterek 

ger även ett exempel från kursplanen för moderna språk som anger som ett strä-
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vansmål att eleven ska kunna ta ansvar för sin egen språkinlärning och använda sig 

av de arbetsmetoder som bäst gynnar den egna inlärningen. I och med detta menar 

hon att man lagt över ansvaret för lärandet på eleven själv och även bäddat för enskilt 

arbete som arbetssätt.  Tidigare läroplaner har även både förklarat och angett meto-

der för individanpassning, vilket den nuvarande inte gör. 

     I sin granskning av tidigare forskning har Vinterek (2006) utrönt nio typer av in-

dividualisering som används i mindre eller större utsträckning i skolorna idag: Has-

tighetsindividualisering, hur mycket tid behöver varje enskild elev till ett visst arbe-

te? Innehållsindividualisering, där stoffet anpassas efter den enskilde individens be-

hov eller intresse. Omfångsindividualisering, som anger hur stort och brett innehål-

let ska vara. Nivåindividualisering, där man anpassar svårighetsgraden på innehål-

let. Metodindividualisering, hur ska stoffet presenteras och bearbetas för att eleven 

på bästa sätt ska lära sig det? Miljöindividualisering, i vilken miljö eller omgivning 

arbetar eleven bäst? Materialindividualisering, vilket material hjälper eleven bäst att 

förstå stoffet? Värderingsindividualisering, hur värderas och bedöms elevens presta-

tioner och bedöms de i förhållande till nationellt fastställda mål eller till sina egna 

tidigare prestationer? Och till sist, ansvarsindividualisering, på vem ligger ansvaret 

för elevens lärande?   

     I sin slutsats summerar Vinterek (2006) graden av individualisering på de olika 

aspekterna. Hon hävdar här att de vanligaste typerna av individualisering är hastig-

hets-, nivå- och omfångsindividualisering. Hon har sett väldigt lite av material- och 

miljöindividualisering och hon slår även fast att sedan enskilt arbete blivit ett veder-

taget arbetssätt så har även individanpassning av metod kommit på skam.  

     Även andra mindre studier har visat att just hastighets- och nivåindividualisering 

är de klart vanligaste typerna av individualisering (Lantto & Nilsson, 2006; Johans-

son & Johansson, 2008). Dessa studier anger att lärarna skulle vilja anpassa även 

metod och material men de upplever inte att tiden räcker till. I en av de studerade 

klasserna har man dock metod- och materialindividualiserat till viss del och där arbe-

tar två lärare tillsammans, vilket ger dem mer tid för varje elev (Lantto & Nilsson, 

2006). 

     Att nivåindividualiseringen är en av de två vanligaste typerna av individualisering 

är kanske inte så konstigt med tanke på den utvecklingspedagogiska teorins syn på 

lärande som bidragit till utformningen av våra nuvarande läroplaner. Här menar man 

att allt lärande måste ha sin utgångspunkt i barnets erfarenhetsvärld. Det som barnet 

aldrig på något sätt tidigare erfarit kan det heller inte förstå.  Till exempel: ett barn 

som aldrig fått uppleva läsning eller ens sett en bok har ingen aning om vad han/hon 

ska göra med en bok när den för första gången presenteras för barnet. Ett barn som 

däremot har blivit läst för många gånger har förstått att boken på något sätt kan be-

rätta någonting för oss och kan själv ”låtsasläsa” ur en bok trots att läsförmågan inte 

är erövrad. På så sätt fungerar allt lärande. För att barnet ska kunna tillägna sig nya 

kunskaper måste man utgå från det barnet redan har en uppfattning om (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). I Lpo 94 kan man, som tidigare angetts, läsa 

att undervisningen ska utgå bland annat ifrån elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper för att främja ett fortsatt lärande. Att nivåindividualisera innebär då att 



11 
 

man utgår från barnets förkunskaper, vilka kan skilja sig mycket mellan alla elever i 

en klass.  

2.4 Individualisering genom lärstilar 

Modeller för arbete med lärstilar lägger stor vikt vid just metoden, materialet och den 

fysiska miljöns betydelse för lärandet. En av de största och mest beforskade lärstils-

modellerna är ”The Dunn and Dunn learning styles model”, översatt till svenska: 

Dunn och Dunns lärstilsmodell. Denna modell har utformats av makarna Rita och 

Kenneth Dunn som under 35 år forskat på hur individer lär. Modellen innefattar 21 

olika faktorer, indelade i fem dimensioner (Boström, 2009): Fysisk miljö: ljud, ljus, 

temperatur, möblering. Vissa barn behöver ha tyst omkring sig för att kunna kon-

centrera sig, andra föredrar när det finns lite bakgrundsljud. Vissa barn blir trötta och 

dåsiga av en dämpad belysning och föredrar därför ett ordentligt upplyst rum för lä-

rande, medan andra barn blir nervösa och överenergiska av för starkt ljus. Vissa barn 

vill ha det svalt i rummet medan andra då fryser och får svårighet att koncentrera sig. 

Vissa barn vill sitta på en stol vid ett skrivbord och arbeta medan andra hellre sitter i 

en soffa eller ligger på golvet. En obehaglig placering tar energi från koncentrationen. 

Emotionella faktorer: motivation, uthållighet, ansvar, struktur. Vissa barn motiveras 

av nöjet att utföra en rolig uppgift, andra kan behöva en morot för att uppnå tillräck-

lig motivation till att göra uppgiften. Vissa barn kan arbeta länge och uthålligt med en 

uppgift tills att den är slutförd, medan andra tråkas ut av att arbeta med en och sam-

ma sak länge och kanske därför har flera uppgifter på gång samtidigt och tar många 

pauser. Vissa barn kan arbeta under eget ansvar, andra behöver mer handfast väg-

ledning och övervakning. Vissa barn behöver tydliga instruktioner så att de vet precis 

vad de ska göra och hur, medan andra gärna testar sig fram lite med olika strategier. 

Sociala faktorer: ensam, par, grupp, lag, auktoritet, variation. Vissa barn vill arbeta 

ensamma, andra i par eller med fler kamrater. Vissa barn fungerar bäst ihop med li-

kasinnade och vissa barn vill hellre vara ihop med vuxna. Fysiska faktorer: sinnen, 

födointag, tid på dygnet, rörlighet. Olika barn har olika perceptuella preferenser. Vis-

sa tar in och förstår genom synen, andra genom hörseln, ytterligare andra genom 

händerna och en fjärde grupp via kroppen. Många använder en kombination av sin-

nen när de lär. Vissa barn vill äta på något samtidigt som de koncentrerar sig. Olika 

barn lär bäst under olika tidpunkter på dygnet, men få barn har sin bästa koncentra-

tionstid tidigt på morgonen. Forskning har visat att många barn lär bäst mellan 

klockan tio på förmiddagen och klockan två på eftermiddagen. Vissa barn behöver 

röra på sig ofta (ju mindre intresse, desto större behov av rörelse) medan andra kan 

sitta stilla länge. Psykologiska faktorer: holistisk/analytisk, informationsbearbet-

ning, reflekterande/ impulsiv. Vissa barn förstår och arbetar utifrån helheten, de för-

står genom hela sammanhanget och vill planera och veta syftet. Andra barn är analy-

tiska och lär sig bäst när stoffet presenteras steg för steg. Vissa barn tänker efter väl 

och länge innan det tar sig för med något, andra är impulsiva och hoppar snabbt på 

nya uppgifter (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995). 

     Dessa 21 faktorer har olika stor betydelse för olika individer. Alla individer behöver 

inte få alla faktorer tillgodosedda.  Vanligtvis har en individ 6 – 14 faktorer som är av 

betydelse för lärandet (Boström, 2004). De faktorer som är av störst betydelse för 70 
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% av alla människor är ljus, tid på dygnet, sinnena, möblering och informationsbear-

betning (Boström, 2009). Ju starkare preferensen är desto viktigare är det att den blir 

tillgodosedd.  Alla de 21 faktorerna har en statistisk förutsägbar signifikans på 95 %, 

vilket innebär att om en individ har en stark preferens och får den tillgodosedd kom-

mer inlärningen att öka i 95 fall av 100. Den individuella lärstilen är inte beständig. 

Den genetiska delen i lärstilen förändras när vi åldras och mognar. Den socialt inlär-

da delen kan individen själv påverka genom att t ex träna de sinnen som är svagare 

under inlärningen. Detta kan man göra genom att huvuddelen av lärandet sker ge-

nom den perceptuella preferensen, så att lärandet fortfarande upplevs som positivt, 

med inslag av arbete med andra sinnen för att träna dessa (Boström, 2004).   

     Lena Boström, gymnasielärare och fil.dr. i pedagogik, har forskat om och arbetat 

mycket med lärstilar och hon menar att lärstilar beaktar främst den didaktiska hur-

frågan, på vilket sätt eleverna ska arbeta för att lära sig ett visst ämne eller område. 

Den faktor som är viktigast att ta hänsyn till i lärstilsarbete är den perceptuella prefe-

rensen. Alltså genom vilket sinne eleven helst och lättast lär nytt och svårt material. 

De är fyra stycken: visuellt (synen), auditivt (hörseln), taktilt (genom händerna) och 

kinestetiskt (genom kroppen).  Boström har i sin avhandling studerat hur väl elever 

lär in och bibehåller kunskap (i detta fall svensk grammatik) de erövrat med lärstil-

sanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning. Med traditionell un-

dervisning avser hon undervisning som utgår ifrån läroboken, där alla elever arbetar 

på samma sätt och med samma uppgifter.  Hon har i sin studie fokuserat på elevernas 

perceptuella preferenser. Studien inleddes med ett grammatiskt förprov som fick bli 

utgångspunkten när elevernas förvärvda kunskaper under testperioden skulle mätas. 

Man gjorde även test för att fastställa elevernas perceptuella preferenser. Under sex 

veckor arbetade man sedan med grammatik då en fjärdedel av eleverna arbetade ut-

ifrån sina lärstilar, en fjärdedel med traditionell undervisning, en fjärdedel började 

med traditionell undervisning och övergick sedan till sin lärstil och den sista gruppen 

började med sin lärstil och övergick sedan till traditionell undervisning. Under arbe-

tets gång testades elevernas kunskaper samt även fem veckor efter avslutat arbete för 

att se elevernas minnesbehållning. Boström fann att då eleverna fick möjlighet att 

lära via sitt starkaste sinne så förbättrades deras provresultat, minnesbehållningen 

blev större, deras förståelse för grammatikens nytta ökade och deras attityd till ämnet 

blev mer positiv (Boström, 2004).   

     Även Maria Carlsson, utbildad 1-7 lärare, har undersökt möjligheten att arbeta 

med lärstilar som ett sätt att individanpassa undervisningen. Hon har under ett läsår 

genomfört och utvärderat lärstilsarbetet i sin egen klass där hon verkat som lärare 

och deltagande observatör. Också hon valde att begränsa sig till de perceptuella pre-

ferenserna, men hon betonar att dessa endast är en del av individualiseringen. Fler 

aspekter på individanpassning måste beaktas för att läraren helt ska kunna tillgodose 

elevernas behov.  Hon konstaterar att i och med att eleverna började tänka på och 

komma underfund med hur de lär ökade motivationen till skolarbetet. Eftersom ma-

terialet är självrättande behöver inte läraren vara den som kontrollerar eleverna utan 

de kan de göra själva och Carlsson menar att i och med detta upplevde hennes elever 
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att de lärde sig för sin egen skull.  När allas olika lärstilar blev synliga ökade också 

barnens tolerans för varandras olikheter och klassrumsklimatet blev mer tillåtande.  

     Både Boström (2004) och Carlsson (2008) hade i sitt lärstilsarbete särskilt fram-

taget material för att passa elevernas perceptuella preferenser. De anser att materia-

let är en förutsättning för att kunna lära på detta sätt. Carlsson ser dock att detta kan 

utgöra ett hinder för arbetet. Då det inte finns färdigt material att köpa till alla ämnen 

och områden kan läraren bli tvungen att tillverka sitt eget material. Detta är natur-

ligtvis tidskrävande. Andra problem som kan sätta käppar i hjulen för lärstilsarbete 

är ekonomi, utformning av lokaler samt föräldrars och kollegors motstånd till att för-

ändra arbetssättet till något som är främmande för dem. Även i Bergman & Määttä 

(2006) framgår att lärarnas största hinder för individualisering i allmänhet är tids-

brist och kollegors syn på hur undervisningen ska gå till. 

     När det kommer till att redovisa sina kunskaper menar både Boström och Carlsson 

att eleverna gagnas av att även här få använda sitt starkaste sinne för att kunna visa 

sig från sin bästa sida och synliggöra så mycket som möjligt av den tillägnade kun-

skapen. Helena Korp (2003) skriver i sin forskningsöversikt om kunskapsbedömning 

följande i frågan: 

  
[…]att det ur undervisningssynpunkt är mera intressant att veta vad en 
elev kan klara av att göra under optimala förhållanden, än vilken som är 
hans eller hennes mest typiska prestation, får som följd att det är rimli-
gare att läraren i en provsituation hjälper eleven att prestera sitt bästa, 
än undanhåller hjälp för att eleven ska prestera sitt mest typiska.  
                                                                                                    (Korp, 2003, s 70) 

Vidare hävdar hon att det finns många faktorer som påverkar ett provresultat, såsom 

inre motivation, grad av självständighet, inlärningsstil och provängslan. Hon menar 

att om eleven får testas på det sätt han/hon föredrar så kommer dessa faktorers in-

verkan på provresultatet att minska. 

2.5 Olika undervisningsmetoder och deras koppling till lärstilar 

Den traditionellt vanligaste undervisningsformen är förmedlingspedagogiken. Denna 

typ av undervisning är helt lärarstyrd och man menar här att kunskapen överförs från 

läraren till den passivt mottagande eleven, ofta genom föreläsningar. Läraren sitter 

inne med det rätta svaret och eleverna reproducerar kunskapen. Denna typ av under-

visning är framför allt auditiv och kan genom detta gynna lärandet hos auditiva ele-

ver. Frågan är bara vilket slags lärande som sker och om det är önskvärda kunskaper 

eleven får. Metoden lär eleverna att acceptera och foga sig efter auktoriteten samt att 

det alltid finns ett rätt svar, med andra ord, alla andra svar är fel. Detta kan verka 

hämmande på kreativiteten och det självständiga kunskapssökandet. Denna typ av 

undervisningsmetod ligger långt ifrån lärstilsmodellen då förmedlingspedagogiken 

inte tar hänsyn till elevernas olikheter utan mer utgår ifrån läraren snarare än från 

eleverna (Boström, 2004).  

     Deweys pedagogik, learning by doing, kan i jämförelsen med lärstilar ses som en 

kinestetisk metod, då Dewey ansåg att det aktiva görandet var grunden för lärandet. 

Han menade att det bästa sättet att lära är att pröva sig fram i handling, att experi-
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mentera. Elevens aktivitet står i centrum och lärarens jobb är att handleda, stödja och 

stimulera elevens utveckling (Dewey, 2004). 

     Montessoripedagogiken framhäver sinnenas betydelse för inlärningen, och framför 

allt känseln där händernas bearbetning av olika sorters material stimulerar intellektet 

och främjar inlärningen. Montessoris motto är ”handen är hjärnans redskap”. Maria 

Montessori trodde på barnets egen vilja att utvecklas och lära och att barnet själv kan 

välja redskap, leksaker eller metoder som för tillfället passar barnets syfte bäst. Det 

särskilda montessorimaterialet är ofta gjort för att manipuleras med och ofta självrät-

tande. Metoden passar för taktila inlärare och har i likhet med lärstilsmodellen indi-

videns lärande i fokus (Boström, 2004). 

     Problembaserat lärande, PBL, tar sin utgångspunkt i en fallbeskrivning med ett 

problem som eleverna ska lösa. Eleverna arbetar i denna metod alltid i grupp och de 

tar eget ansvar för sitt lärande och för att arbetet går framåt. Viktiga delar i arbetet är 

identifiering av problemet, analyserande, kunskapssökande, problemlösning, mål-

formulering etc. Elevernas kommunikativa och sociala förmågor tränas. I en jämfö-

relse mellan PBL och lärstilar kan man se att PBL främst är en god metod för elever 

som gärna arbetar i grupp, medan lärstilar tar hänsyn till vilken konstellation som 

passar varje elev bäst, ensam, i par eller i grupp (Boström, 2004). Annars kan meto-

den anpassas väldigt mycket till varje elevs lärstil då arbetet är fritt och varje grupp 

själv väljer hur den vill arbeta med problemet.  

     Gardners multipla intelligenser, som numer är åtta till antalet (sju från början), är 

en teori om lärande som har stora likheter med lärstilar. Gardner menade att en indi-

vid kan lära via åtta olika intelligenser (inlärningskanaler). Dessa åtta olika intelli-

genser är olika utvecklade hos alla individer, några är starkare och några är svagare, 

men alla kan uppnå en tillfredställande färdighetsnivå på samtliga intelligenser. De 

åtta intelligenserna är följande: språklig, logisk-matematisk, visuell-spatial, kropps-

lig, musikalisk, social, självkännedom och naturintelligens. Gardner ansåg att elever 

borde få djupstudera ett litet antal ämnen genom flera av dessa intelligenser för att 

nå en förståelse av ämnet (Gardner, 1994). Denna teori utgår, precis som lärstilar, 

ifrån eleven och dennes förmågor. Dock passar den kanske bäst vid bearbetning och 

redovisning, medan lärstilsmetoden tillämpas när eleverna ska lära in nytt och svårt 

material (Boström, 2004). 

     Efter en genomgång av några vanliga undervisningsmetoder framträder en tydlig 

bild. Nämligen att en lärare som tror på lärstilar som pedagogisk modell inte kan an-

vända sig av en enda undervisningsmetod, som antingen är taktil, auditiv, arbetar i 

grupp etc. Utan en lärare som tror på att olika individer lär på olika sätt måste variera 

bland en mängd metoder och anpassa dessa så att de passar varje elevs individuella 

lärstil.  

3. Metod 
Nedan följer en redovisning av studiens genomförande, val av metoder, hur infor-

manter valts ut och hur de etiska aspekterna beaktats i datainsamling och i rapport-

skrivning. 
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3.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

En vetenskaplig studie kan, enligt Stukát (2005), vara antingen kvalitativ eller kvanti-

tativ. Den kvalitativa ansatsen, vanligt förekommande inom de humanistiska veten-

skaperna, används då forskaren vill beskriva och karakterisera ett särskilt fenomen. 

Syftet med studien är då att gå in på djupet och förstå det studerade genom att tolka 

data. Studien är småskalig och antalet respondenter är litet.  

    Den kvantitativa studien har sin bakgrund i naturvetenskapen. Denna typ av studie 

har många respondenter och samlar in ett stort antal fakta för att finna mönster som 

kan generaliseras. Resultatet ska vara representativt för många. Ofta redovisas en 

kvantitativ studies resultat i siffror. 

     Syftet med den här undersökningen var att ta reda på lärarnas definition av indivi-

dualisering samt hur de tänker att arbetet kan utformas för att passa varje enskild 

individ.  Förhoppningen var att få ett så uttömmande svar som möjligt vad gäller de-

ras syn på vilka faktorer som påverkar elevernas lärande. I syftet ingick även att utre-

da hur stor möjlighet lärarna har att individualisera. Genom intervjuer där frågorna 

kunde följas upp med följdfrågor var förhoppningen att nå en förståelse om lärarnas 

syn på ämnet. Studien utgick ifrån en kvalitativ forskningsansats. 

      

3.2 Datainsamlingsmetod 

När valet att studien skulle utgå ifrån en kvalitativ ansats var klart fanns det olika 

metoder att välja mellan för att samla in data. Valet föll på intervjuer. Tanken på att 

utföra en enkätundersökning fanns, främst för att nå ett större antal respondenter, 

men möjligheten att få tillräckligt uttömmande svar för att kunna se den komplexa 

helheten ansågs vara liten med denna typ av metod. Den tanken avfärdades därför till 

förmån för intervjun. Den ger visserligen utrymme för ett mindre antal informanter, 

då en av dess nackdelar är den stora tidsåtgången för transkribering och samman-

ställning, men den semistrukturerade intervjun, som valet till sist föll på, ger enligt 

Denscombe (2009) forskaren en bättre möjlighet att komma åt djupare tankar kring 

ett fenomen, dels genom att följa upp och be informanten att utveckla sina svar, dels 

genom att se informantens känslor i de aktuella frågorna genom att läsa av dennes 

kroppsspråk.  

     Observation som metod övervägdes också som ett möjligt komplement till inter-

vjuerna men eftersom syftet med studien är att ta reda på lärarnas kunskaper och 

tankar kring individualisering samt vilka möjligheter respektive vilka hinder de ser 

för individualiseringen och för ett lärstilsanpassat arbete ansåg jag att endast inter-

vjuer var nog. Observationer hade visat hur lärarna arbetar i praktiken, men syftet 

var inte att se det. 

     Alltså föll valet på intervju som metod. Att välja semistrukturerad intervju, istället 

för en ostrukturerad eller en strukturerad intervju, kändes självklart. En helt struktu-

rerad intervju liknar i det närmaste ett frågeformulär och detta alternativ har jag tidi-

gare avfärdat. En helt ostrukturerad intervju har inga fasta frågor utan endast ett 

ämnesområde som informanten berättar fritt om (Denscombe, 2009) och med en 
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sådan metod finns risken att många frågor lämnas obesvarade. Jag valde till sist den 

semistrukturerade intervjun.   

     Enligt Stukát (2005) är miljön för intervjun viktig för att informanten ska känna 

trygghet under intervjun vilket då öppnar upp för en mer förtroendefull stämning 

som är en förutsättning för ärliga och utförliga svar. Därför skedde intervjuerna på 

lärarnas respektive skolor där de själva valde plats för intervjun. Då metoden var se-

mistrukturerad intervju hade en intervjuguide i förhand sammanställts med frågor 

som jag önskade få besvarade. Dessa frågor ställdes dock inte i den ordning de var 

skrivna utan utgjorde endast en grund för intervjun och ställdes i den ordning som 

kändes mest naturlig beroende på intervjuns gång. Intentionen var att skapa stäm-

ningen av ett samtal för att minimera utfrågningskänslan då Denscombe (2009) me-

nar att en intervju är en konstlad situation där informanten lätt kan känna sig obe-

kväm. Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning. Denna typ av dokumenta-

tion är att föredra då den objektivt tar upp hela samtalet utan risk för bortfall eller 

feltolkningar, vilket alltid är en risk om intervjuaren måste förlita sig på enbart an-

teckningar. En nackdel med bandinspelning kan vara att informanten känner sig 

hämmad av själva inspelningen (Denscombe, 2009) men detta var inget som märktes 

i de här fallen. 

       

3.3 Urval 

De krav som ställdes på informanterna var att de skulle vara utbildade lärare verk-

samma i år fyra till sex och att skolan de arbetade på inte hade en särskild profilering 

mot individualisering eller lärstilar. Detta för att jag vill se hur lärare på ”vanliga” 

skolor betraktar begreppet, inte hur de med uttalad inriktning mot ämnet ser på det 

samma.  

     Eftersom kravet på informanterna lämnar ett ganska brett urval valde jag inled-

ningsvis att maila ett antal slumpmässigt valda rektorer i kommunen för att få deras 

medgivande till att intervjua deras anställda och för att informera om studiens syfte. 

Enligt Denscombe (2009) kan det vara nödvändigt att få ett godkännande från ”över-

ordnade instanser” före en intervju med en anställd. När rektorerna svarat mailades 

lärarna på dessa skolor med missiv och förfrågan om att ställa upp på en intervju. 

Ingen av dessa lärare hörde dock av sig. Då intervjuerna skulle ske under en hektisk 

tid för lärarna då omdömen ska sättas och utvecklingssamtal hållas så är min miss-

tanke att många kände att tiden inte fanns att avsätta för detta. Genom kontakter 

ordnades istället intervjuer med de informanter som har ställt upp i studien. Dessa är 

alltså sex lärare som undervisar i år fyra till sex på tre olika (kommunala) skolor i 

Mellansverige. Av dessa lärare är det två som fått fortbildning som har relevans för 

just individualiseringsarbetet samt har 22 respektive 10 år i yrket, två som är nyutex-

aminerade tidigarelärare med grundexamen samt två lärare med grundexamen och 

med 8 respektive 4 år i yrket. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna utförts och dokumenterats på band har samtliga intervjuer 

transkriberats och skrivits ut. Utskrifterna har sedan lästs och granskats utifrån 
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forskningsfrågorna och till sist sammanställts i kategorier i resultatdelen. Här be-

skrivs informanternas utsagor samt förstärks med citat. Under varje citat finns en 

referens till den informant som uttalat sig och informanterna benämns här med 

nummer, som lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Detta för att anonymisera lärarna. I resultat-

analysen har resultatet jämförts mot den information som framförts i bakgrunden. 

Många likheter och skillnader har upptäckts och jag har valt att plocka ut några delar 

som jag anser vara centrala och betydande för studiens syfte. När det gäller just lär-

stilar har resultatet stämts av emot Dunn och Dunns lärstilsmodell. 

3.5 Forskningsetiska principer 

För att säkerställa alla deltagandes rättigheter i en forskningsstudie, samt resultatets 

riktighet har Vetenskapsrådet tagit fram fyra etiska principer som alla samhällsfors-

kare bör beakta (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studien har informations- och 

konfidentialitetskravet beaktats genom att missivbrevet, som skickades ut till varje 

informant i förhand, informerat dem om studiens syfte och utformning. Informan-

terna blev i detta även upplysta om att medverkande personer och skolor kommer att 

behandlas anonymt. I syfte att ge informanterna anonymitet har inga namn eller 

närmare presentationer, varken på skolor eller på personer, förekommit i rapporten. 

Samtyckeskravet uppfylls då informanterna själva sagt ja till att medverka i intervjun 

samt varit införstådda med att deltagande i intervjun är helt frivilligt. Nyttjandekra-

vet tas hänsyn till genom att data som inhämtats för denna studie används endast till 

denna studie och inte kommer att lämnas ut till någon annan. 

4. Resultat 
Resultatet presenteras här utifrån forskningsfrågorna och har framkommit genom 

min tolkning av intervjusvaren.  

4.1 Lärarnas syn på begreppet individanpassad undervis-

ning/individualisering  

På denna fråga svarar samtliga informanter att individualisering innebär att läraren 

ser alla barns olikheter och anpassar sin undervisning efter det. Alla är även överens 

om att individualiseringen ska gälla samtliga elever, såväl de svagaste som de starkas-

te. Individualiseringen kan tillämpas på flera områden i skolan, t ex självständigt ar-

bete, redovisningar och läxor. 

 

4.2 Så kan individualiseringen gå till 

Här framträder fem tydliga kategorier som informanterna anger som möjliga sätt att 

individanpassa undervisningen. De fem kategorierna är nivå-, hastighets-, miljö-, 

material- och metodindividualisering. Nedan redogörs för informanternas svar i varje 

kategori. 

4.2.1Nivåindividualisering 

Samtliga informanter talar om att eleverna ligger på olika nivåer. De behöver lättare 

eller svårare uppgifter beroende på vilken nivå de är i det aktuella ämnet. Två av in-
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formanterna anger att man utför screeningtest på eleverna för att ta reda på var de 

ligger i ett ämne och sedan kunna individualisera utifrån det. Tre av informanterna 

betonar att nivån på elevens kunskap ska vara avgörande när man väljer material. 

Materialet ska inte väljas utifrån vilken årskurs det är tänkt för. 

 
Om Sverige t ex så gjorde jag arbetsscheman på det, på olika nivåer, inte 
på om man var en trea, fyra eller femma utan kanske på om man var 
duktig på att läsa eller […]  
                                                                                                                   (Lärare 3) 

En informant talar om att det är viktigt att se vilken nivå eleven ligger på för att kun-

na ge rätt uppgifter till just den eleven. 

För det får inte vara för lätt och inte för svårt […] det gäller att hitta pre-
cis den där utvecklingsfasen hela tiden. 
                                                                                                                   (Lärare 2) 

Samma lärare talar om nivåindividualisering inte endast som på vilken nivå eleven 

ligger utan även till vilken nivå eleven vill komma. Denna lärare låter eleverna sätta 

upp egna mål och eleverna fick sedan vara med och bestämma vilken nivå redovis-

ningen eller provet sedan skulle ligga på. 

Om de skulle ta hem och träna till ett prov så kunde man bestämma in-
nan att, ja men vad har du för mål, hur lång vill du komma med det här? 
Man har ju alltid en mininivå men sen kunde de som vill lära sig mer, då 
kunde man göra ett svårare prov till dem. 
                                   (Lärare 2) 
  

4.2.2 Hastighet 

Samtliga informanter anger att de på något sätt låter eleverna arbeta självständigt. Då 

kommer hastighetsindividualiseringen in naturligt. En lärare talar om att eleverna 

har kommit olika långt i matteboken, vilket tyder på att läraren låter eleverna arbeta i 

sin egen takt. Denna lärare påpekar dock att om det finns elever som ligger väldigt 

långt bak måste läraren hjälpa eleven framåt så att hon/han ska hinna med allt som 

krävs för att uppnå alla målen. En annan lärare säger att eftersom eleverna är olika 

snabba med att göra sina uppgifter gäller det att ha extrauppgifter till de som blir kla-

ra fort. Han säger att resultatet då blir att de som har lite svårt i ämnet nätt och jämnt 

hinner klart medan de som har lättare för sig får arbeta väldigt mycket med ämnet, 

med många olika uppgifter.  
 
De får göra extrasaker då, de får göra mer, ja, de får helt enkelt t ex räkna 
mer matte då än de som precis hänger med. 
                                                                                                                   (Lärare 5) 

Två lärare arbetar med arbetsscheman där eleverna, vartefter de blir klara med ett 

steg, går vidare i schemat. Här är hasighetsindividualiseringen som allra tydligast. 

4.2.3 Material 

När det gäller materialet så kan man se två typer av materialindividualisering i in-

formanternas svar. Det första är material utifrån vilken nivå eleven ligger på. Som 
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tidigare nämnts så ser flera av informanterna det som betydelsefullt att eleven får 

uppgifter som är lagom svåra. Det kan betyda att man anpassar svårighetsgraden på 

texter, problemuppgifter, räkneuppgifter etc. 

[…] om man då var en trea som var en duktig läsare så kanske man job-
bade mer på en femmas nivå, medan om man var en svag trea så fick 
man mycket enklare texter. Så anpassade vi jättemycket just i SO. 
                                                                                                                   (Lärare 2) 
 
[…] vi plockar fram material för varje elev, och de som är väldigt duktiga 
får vi försöka hitta lite mer till så det är inte bara de som är svaga som 
behöver annat material. 
                                     (Lärare 3)   

Den andra typen av materialindividualisering är material utifrån lärstil.  Fyra av in-

formanterna tar upp detta sätt att individanpassa materialet. De menar att eftersom 

alla lär olika så kan man även behöva olika sorters material att arbeta med för inlär-

ningen.  

Material. Alltså olika sorters material, datorer för vissa […] man kan 
plocka fram mattetal på smartboarden så de får gå fram och röra och 
flytta […]  de faktiskt kan använda hela kroppen. 
           (Lärare 4) 
 
 
Om barn får på sitt sätt så kan de lära sig mycket mer än vi tror. Det ser 
man ju på det sätt som jag jobbar nu med barn som är jättesvaga. Om 
man anpassar materialet jättemycket, att visuella t ex får lära sig med 
bilder […] han har lärt sig mycket mer än vad jag trodde från början, men 
då har jag anpassat exakt till honom.   
                  (Lärare 2) 
 

4.2.4 Metod 

Det mest individualiserade metodvalet som två informanter anger att de använder sig 

av är arbetsscheman. De tittar då på vad eleverna behöver träna på, på vilken nivå de 

ligger och på vilket material som passar dem. Arbetsscheman är utformade speciellt 

för varje individ. 

Alla ska få jobba med det de behöver. […] Alla har inte knäck läskoden än 
och då har ju de det på sina scheman och det är ju inte alla som behöver 
träna det, vissa slukar ju böcker. 
           (Lärare 3) 

Samtliga informanter anger att de tar hänsyn till elevernas olika lärstilar när de ger 

instruktioner eller har en genomgång. Det är då de perceptuella preferenserna de ta-

lar om.  

Jag förespråkar mycket att jobba med sinnena. Alltså med bilder och 
powerpoints och sådant, inte bara skriva på tavlan utan jag gillar att an-
vända ljud och bild osv. 
           (Lärare 1) 
 
Vissa barn behöver se och läsa själva. De behöver ha ett eget papper att 
läsa på. Står man bara och berättar missar man dem helt. Samtidigt ska 
man veta att vissa barn är auditiva och för deras skull är berättandet vik-
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tigt men för att göra alla barn delaktiga där så brukar jag försöka få igång 
diskussioner så att alla hänger med. Jag tror över huvud taget det är vik-
tigt med diskussioner och samtal för alla barns lärande. 
           (Lärare 6) 

Informanterna säger att de använder sig av flera olika medier för att nå så många 

barn som möjligt. Även när det gäller hur man arbetar med ett ämnesområde så me-

nar de att man bör göra det på många olika sätt så att inlärningen sker genom flera 

olika kanaler. En informant framhäver även vikten av att uppgifterna känns menings-

fulla för eleverna. Däremot anpassar de flesta inte på så sätt att den kinestetiska ele-

ven enbart arbetar med kroppen eller att den auditiva endast har hörövningar och 

diskussioner.  Man gör på samma sätt med alla, men med variation. 

För man måste som lärare göra alla de där sakerna så att alla, någon 
gång i alla fall, får på sitt bästa sätt. 
           (Lärare 2) 

En lärare medger att han tycker det är svårt att hitta bra kinestetiska uppgifter och 

säger att han därför inte gör många sådana uppgifter med eleverna trots att han tror 

att kunskaper eleverna tillägnar sig med en sådan metod blir mer varaktiga.  

     Flera anger att tiden till att planera på olika sätt för olika elever inte finns och en 

anger även att det finns ett värde i att låta alla elever angripa ett ämne på alla sätt: 

Om man får det på olika sätt och från fler perspektiv så förstår man det 
bättre. Ett sätt kanske inte alltid är tillräckligt. När man får det från flera 
olika håll så faller polletten ner. 
           (Lärare 6) 

Fem av sex informanter menar även att det finns en risk i att enbart låta eleverna ar-

beta enligt sin preferens då de inte får möjlighet att utveckla sina andra sinnen. Om 

man inte ger eleven möjlighet att stärka även sina svagare sinnen så har man svikit 

eleven då de i framtida studier och i arbetslivet kommer behöva kunna använda fler 

av sina sinnen. Däremot när eleverna ska redovisa sina kunskaper tycker alla infor-

manter att de lättare kan förmedla vad de kan om de får göra det via sina starkaste 

sinnen. 

Det går ju att ha både muntliga och skriftliga prov. Det går att redovisa 
som teater också. […] lär du t ex in Norges tio största städer och får in 
dem i en teater så är det nog större chans att de finns kvar i minnet två år 
senare än om du lär dig rabbla dem och skriver ner på ett papper. 
           (Lärare 5) 
 
Jag har sett när vi har haft skriftliga prov att vissa elever, som jag vet har 
kunskaperna, inte kan visa dem då. Därför kan det nog vara bra att ha 
muntliga prov också. 
           (Lärare 6) 
 
Hade det funnits tid hade jag gärna velat sätta mig ner med dem och göra 
en personlig examination till var och en, precis det som passar dem. […] 
Skolan handlar ju inte om att sätta dit någon. 
           (Lärare 1) 

En lärare tar upp rörlighet och intag som två faktorer som påverkar elevernas kon-

centration. Hon menar att det inte är rimligt att kräva att eleverna ska kunna sitta 
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rätt upp och ner på en hård stol i en timme och koncentrera sig, och vissa har ju stör-

re rörelsebehov än andra. Hon tycker därför det är bra om de elever som behöver får 

röra på sig emellanåt, kanske genom en kort promenad eller lite pausgympa. Samma 

lärare säger att om eleverna sitter och är hungriga så kommer de inte kunna koncent-

rera sig på något annat än smörgåsen som ligger i ryggsäcken och hon menar därför 

att det är bra om läraren är så tillåtande att eleverna kan få äta under lektionerna.  

     En lärare säger att det är viktigt att tala om för eleverna vad det är man jobbar 

mot, vilket målet är, för att de ska bli motiverade att arbeta. Hon pratar även om att 

vissa barn behöver förberedas innan saker händer, att det är viktigt för dem att veta 

vad som är på gång. Därför har hon alltid en genomgång på morgonen om vad som 

kommer att ske under dagen. 
 

4.2.5 Miljö 

Fyra av informanterna talar om miljön som en viktig faktor för elevernas lärande. 

Hur klassrummet är möblerat, t ex om bänkarna står en och en, i små öar eller som 

ett stort U, och vilka kamrater man sitter bredvid. En lärare påpekar att man kanske 

behöver ha skärmväggar för att de elever som behöver sitta lite avskilt. Att ha tillgång 

till flera rum tas även upp som en fördel så att elever som vill kan sitta i grupper på 

olika platser. När eleverna arbetar självständigt har de möjlighet att påverka sin mil-

jö, enligt fyra av informanterna, genom att välja var och hur de vill sitta, ensam eller i 

par eller grupp, med hörselkåpor på eller kanske med musik i lurar. 

Vill någon sitta själv får den göra det, vill någon lyssna på musik får den 
göra det, allt för att det ska fungera på bästa sätt för just den eleven. 
           (Lärare 4) 

Denna lärare (se ovanstående citat) refererar till Gardners teori om multipla intelli-

genser som hon lärde sig om på lärarutbildningen och hon säger att hon brukar ha 

den i bakhuvudet när hon tänker på elevernas olika sätt att lära. 

      Elevernas placering i klassrummet påverkar lätt ljudnivån då vissa tenderar att 

prata mer med varandra och för en del barn kan en hög ljudnivå vara mycket störan-

de för koncentrationen. Fler informanter talar om att det är viktigt med arbetsro och 

för de ljudkänsliga eleverna betyder det att ljudnivån hålls nere. En annan miljöfaktor 

som tas upp är belysningen. Två av informanterna anger att en dämpad belysning har 

en lugnande effekt och att det dessutom ökar trivselkänslan i rummet. En informant 

trycker särskilt på vikten av att trivas i klassrummet och hon säger att hon inrett sitt 

klassrum med smålampor, växter och väggdekorationer för att eleverna ska känna att 

det är trevligt att komma in i klassrummet. 

Jag tror att man blir gladare och har lättare att vilja arbeta om man är på 
ett ställe som man tycker om att vara på. Jag tycker det är viktigt att man 
gör det lite trevligt […] sätter upp lite saker på väggarna, gärna sådant 
som barnen har gjort. 
           (Lärare 6) 

Denna lärare anser att klassrummet kan motivera eleverna till att lära genom att visa 

upp spännande och inbjudande material. Läraren bör därför inreda klassrummet ef-

ter det tema eller ämnesområde man för tillfället arbetar med för att göra eleverna 
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nyfikna. När möjlighet finns bör läraren även använda andra platser än klassrummet 

för lärandet, platser som är bättre anpassade för det ämne man ska lära sig om. In-

formanten berättar att hon i vår planerar att förlägga ett antal biologipass utomhus. 

4.3 Svårigheter med individanpassad undervisning 

Intervjusvaren visar tydligt tre faktorer som lärarna ser som hinder och svårigheter i 

arbetet med att individanpassa undervisningen. De tre faktorerna är tid, resurser 

samt utbildning och dessa presenteras nedan under varsin rubrik. 

4.3.1 Tiden 

Det allra största hindret för individualiseringen, enligt alla informanter, är tiden. Det 

tar väldigt mycket tid att planera för en individanpassad undervisning. Många anger 

att de i första hand individanpassar för de svaga eleverna, de som behöver mest stöd i 

det aktuella ämnet. Tre informanter uttrycker explicit att de litar på att de starka ele-

verna klarar sig ändå. De medger att de är trist att de inte får en större möjlighet att 

utvecklas men menar att läraren i första hand måste fokusera på att alla elever når 

målen, det är lärarens främsta uppgift. 

Man har bara tid att koncentrera sig på de som har svårigheter, det är ju 
de som får alla hjälp, och lite grann på medel. De som är duktiga får klara 
sig för man vet att de fixar det liksom. 
           (Lärare 4) 
                                                                 
Jag kan ju se vad var och en behöver men jag kanske inte hinner på det 
sätt jag skulle vilja och önska. Så det är den känslan av att inte hinna 
räcka till överallt. 
           (Lärare 3) 

4.3.2 Resurser 

Nästa hinder för en ökad individualisering är resurserna. Resurser både i form av pe-

dagoger och i form av material. Fyra av informanterna uttrycker en önskan om att ha 

fler pedagoger på skolan. Antingen att man var fler lärare i en klass eller att det fanns 

en större möjlighet att få hjälp av speciallärare. Två informanter säger att fler lärare 

skulle ge dem tiden att sitta ner enskilt oftare med de elever som behöver det och ar-

beta mer med de svaga eleverna som alltid behöver mer stöd än de har tid att ge. En 

annan informant säger att ytterligare en lärare i klassen skulle ge henne tiden att 

även hinna anpassa för de starka eleverna så de fick de utmaningar som behövs för 

att de ska få utvecklas.   

     När det gäller resurser i form av material så säger tre av informanterna att de sak-

nar material för att kunna individanpassa så som de skulle vilja. De uttrycker en öns-

ka om t ex fler datorer vilket skulle ge dem en möjlighet att låta vissa elever arbeta 

mer med t ex mattespel på datorn eller att söka information på egen hand på internet. 

4.3.3 Utbildning 

Två informanter tycker de har för lite kunskaper om hur de skulle kunna individan-

passa mer än de gör idag. De önskar mer utbildning för att nå alla elever, både hur de 

ska hjälpa upp de svaga eleverna och hur de ska göra för att utmana de starka elever-

na. 
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Och utbildning. Jag skulle vilja ha mer utbildning. […] hur når jag fram 
till de här barnen som behöver det. […] SO har jag ju inga poäng alls i 
och där är det ju jättesvårt att veta hur jag ska undervisa och planera, så 
där känner jag att där räcker jag inte till. 
           (Lärare 4) 

5. Resultatanalys 
I följande avsnitt har delar av resultatet kategoriserats i fem rubriker. De fem katego-

rierna är utvalda för att de lyfter informanternas syn på individualisering och på lär-

stilar och på så sätt besvarar forskningsfrågorna. Den första rubriken, 5.1 Lärarnas 

definition av individanpassad undervisning, tydliggör informanternas syn på vad in-

dividualisering är. Den andra rubriken, 5.2 Kunskapssynen påverkar undervisnings-

metoderna, visar på en möjlig orsak till informanternas benägenhet att individualise-

ra mer eller mindre. Då det visat sig att vissa lärare individualiserar betydligt mer än 

andra så tyckte jag det var intressant att analysera en möjlig orsak till detta. Rubrik 

5.3 Nivåindividualisering, är vald utifrån att nivåindividualisering visat sig vara den 

vanligaste typen av individualisering, både i tidigare forskning och i denna studie. 

Rubrik 5.4 De fem viktigaste lärstilsfaktorerna, visar hur informanterna tar hänsyn 

till de fem viktigaste lärstilsfaktorerna. Jag hade kunnat välja att endast ta upp en 

faktor som var dominerande bland informanternas svar, nämligen sinnen, men då 

tidigare forskning visat att just fem faktorer är av mycket stor betydelse för väldigt 

många så valde jag att titta på hur dessa fem tillgodoses. Den sista rubriken, 5.5 Tid 

och resurser – de stora hindren, belyser informanternas synpunkter på vilka svårig-

heter de jobbar mot i arbetet med individualiseringen.  

5.1 Lärarnas definition av individanpassad undervisning 

Studiens första forskningsfråga, angående hur lärare karakteriserar begreppet indi-

vidanpassad undervisning, fick ett entydigt svar bland informanterna och var väldigt 

samstämmigt med läroplanens formulering. Samtliga anser att individualisering in-

nebär att läraren ser alla elevers olikheter och anpassar sin undervisning efter dem.  

Det som behöver nämnas här är att, förutom definitionen av individualisering, är 

samtliga informanter även överens om att individanpassningen ska tillämpas på alla 

elever. Det framkommer sedan att detta inte sker i praktiken utan på grund av tids-

brist väljer lärarna att fokusera på de svaga eleverna. 

5.2 Kunskapssynen påverkar undervisningsmetoderna 

En informant visar tydligt att hennes kunskapssyn går i linje med Dewey (2004 och 

2009) och Vygotskij (Strandberg, 2006 och Phillips & Soltis, 2010) när hon säger att 

det är viktigt att se elevernas utvecklingsfaser för att kunna hitta bra uppgifter till 

dem och att uppgifterna måste vara meningsfulla för eleverna. Vygotskij menade att 

genom att ge barn uppgifter som ligger inom deras utvecklingszon, inte för lätt och 

inte för svårt, så maximeras lärandet. Det är alltså det informanten refererar till när 

hon pratar om att hitta rätt uppgifter till varje barn. Att uppgifterna även ska vara 

meningsfulla hävdade Dewey var av stor betydelse för lärandet. Han menade att lä-

rande utan nytta inte har något värde och ett lärande som inte resulterar i en nyttig 

och meningsfull kunskap är svår att känna motivation till. Denna informant är en av 
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de två lärarna som arbetar med arbetsscheman och i dessa scheman individanpassar 

hon både nivå, innehåll, hastighet, omfång, material, metod och ansvar. Ansvarsindi-

vidualiseringen kommer in när hon låter eleverna själva vara med och bestämma hur 

mycket de vill lära sig och hur svåra prov de vill ha. Den kunskapssyn hon har driver 

henne alltså att individualisera på väldigt många plan. I likhet med Boström (2004) 

har hon upptäckt att när eleverna får lära via sina perceptuella preferenser kan de 

lära mycket mer än vad det annars gör. Detta stämmer även överens med makarna 

Dunns påstående (Boström, 2009) om att när en stark preferens blir tillgodosedd 

ökar lärandet med stor sannolikhet. 

     Även en annan informant uttrycker en kunskapssyn samstämd med Vygotskij. 

Hon påpekar vikten av att barnen är aktiva bland annat genom deltagande i diskus-

sioner. Den sociokulturella teorin anser att aktivitet är avgörande för att lärande ska 

ske och den trycker även hårt på miljöns betydelse, att miljön måste tillhandahålla 

möjligheter för lärande (Strandberg, 2006). Detta tar informanten upp genom att 

hon pratar om att läraren bör inreda sitt klassrum efter det tema eller ämnesområde 

man för tillfället arbetar med. Barnen blir nyfikna om klassrummet erbjuder spän-

nande material om det man ska behandla. Hon talar även om att använda sig av de 

platser som bäst lämpar sig för det ämnesstoff man ska presentera, t ex uterummet. 

5.3 Nivåindividualisering 

Nivåindividualisering är den uttalat vanligaste individualiseringstypen bland alla in-

formanterna. Detta är helt i linje med vad tidigare forskare kommit fram till, t ex Vin-

terek (2006). De talar om att det är viktigt att titta på vad just det här barnet behöver 

och att göra det utan att låta barnets ålder spela in. Två lärare gör screeningtester på 

eleverna för att se deras kunskapsnivå i ett ämne. Om man analyserar ett sådant test 

utifrån Vygotskijs teori (Strandberg, 2006) så ger det testet endast svar på vad en elev 

klarar av på egen hand. Med stödstruktur skulle eleven förmodligen prestera bättre 

resultat. Testet kan dock vara användbart beroende på vad man ska använda resulta-

tet till. I de här fallen var det till att utforma arbetsscheman som eleverna jobbar med 

självständigt och då är naturligtvis testet relevant. Hade testet syftat till att se elevens 

hela kunskap i ämnet så skulle metoden passat sämre. 

     Nivåindividualisering förespråkas starkt av läroplanen för skolan som framhåller 

följande:  
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 kunskapsut-
veckling  
      (Lpo 94, s 4) 

Om man stannar upp och tittar lite närmare på det citatet så kan man se att av de sex 

faktorer läraren ska ta hänsyn till i arbetet med eleverna så syftar tre till att nivåindi-

vidualisera, nämligen förutsättningar, tidigare erfarenheter och kunskaper. Elevens 

förutsättningar kan förstås innebära att eleverna har olika typer av svårigheter, men 

man kan även tolka det som vilka förutsättningar eleven har att lära utifrån vilka tidi-

gare erfarenheter eleven har. Erfarenheterna har gett eleven kunskaper, vilka blir 

förkunskaper i den nya lärandesituationen. Sammantaget bildar de tre den kun-
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skapsnivå eleven ligger på och vilken läraren ska ta hänsyn till för att främja det fort-

satta lärandet. 

     Slutsatsen att nivåindividualisering är den vanligaste typen av individualisering 

stämmer väl överens med tidigare forskning (Vinterek, 2006; Lanttoo & Nilsson, 

2006; Johansson & Johansson, 2008) som kommit fram till liknande resultat och 

med tanke på läroplanens formuleringar så är det föga förvånande att det förhåller 

sig på detta sätt. 

5.4 De fem viktigaste lärstilsfaktorerna 

Enligt Boström (2009) är fem av de 21 faktorerna i lärstilsmodellen viktigare än de 

andra för att flest människor är beroende av att få någon eller fler av dessa tillgodo-

sedda för sitt lärande. De fem faktorerna är ljus, sinnen, möblering, informationsbe-

arbetning och tid på dygnet. Eftersom dessa fem är av så stor betydelse för så många 

människor är det intressant att här sammanfatta hur lärarna tar hänsyn till just dessa 

faktorer. 

     Den faktor som alla informanter anger att de tänker på i undervisningen är sinnen. 

Denna faktor är också enligt Boström (2004) den faktor som är den allra viktigaste 

att ta hänsyn till i undervisningen. Informanterna är medvetna om att barnen lär oli-

ka bra genom olika sinnen och de försöker därför låta eleverna lära genom så många 

olika sinnen som möjligt. Dock verkar det vara vanligast att man använder sig av vi-

suella och auditiva metoder. En lärare säger uttryckligen att han har svårt att hitta 

just kinestetiska metoder och i ytterligare tre andra informanters svar kan man se att 

de talar mest om visuella och auditiva metoder, de använder ljud och bild, diskussio-

ner och instruktioner via både tal och skrift. Fler av informanterna medger att det 

inte finns tid till att göra fler planeringar med olika uppgifter till barnen utifrån deras 

preferenser. De försöker istället att väva in så många sinnen som möjligt i den plane-

ring de har, vilken alltså är samma för alla elever och mestadels med synen och hör-

seln som aktiva perceptionskanaler. Fler av informanterna menar att eleverna bör få 

arbeta med fler sinnen än enbart deras bästa eftersom de måste få utveckla även sina 

svagare sinnen. Informanternas tankar kring att man kan utveckla sinnena genom 

träning bekräftas av Boström (2004) som skriver att lärstilen är föränderlig och de 

delar som är socialt betingade kan en individ påverka genom träning. 

     Vid redovisningar är samtliga informanter eniga om att eleverna bättre kan visa 

sin kunskap om de får göra det via ett starkt sinne. Särskilt en informant menar att 

läraren ska hjälpa eleverna att på bästa sätt visa vad de kan, inte försöka sätta dit 

dem. Dessa synpunkter har medhåll dels av lärare som forskat i lärstilar (Boström 

2004; Carlsson, 2008), dels av Korp (2003), som menar att när vi vill veta vad en 

elev har lärt sig måste det vara mer intressant att se elevens hela kunskap i ämnet, det 

som eleven kan visa under optimala förhållanden, än att se elevens mest typiska pre-

station. Därför borde läraren hjälpa eleven genom att optimera förhållandena i prov-

situationen så att de passar just för den eleven. Med kunskaper om Vygotskijs teori 

(Strandberg, 2006) som många lärare anammat idag verkar detta det mest rimliga. 

     Nästa faktor som två av informanterna tar upp är ljuset, hur belysningen påverkar 

eleverna. Dessa två informanter har gärna en dämpad belysning i klassrummet och 

menar att det gör eleverna lugnare. Tittar vi på detta påstående utifrån Dunn och 
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Dunns lärstilsmodell (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995) så har de visserligen rätt i att 

eleverna blir lugnare, och det är bra för dem som behöver det för lärandet, men andra 

elever kan bli trötta och dåsiga av en dämpad belysning och för dem gynnas inte lä-

randet på det sättet. 

     Möblering tar några informanter upp så till vida att de pratar om hur eleverna sit-

ter. Tre informanter säger att vid självständigt arbete får eleverna välja själva hur och 

var de vill sitta, så länge de gör vad de ska. Däremot kunde det konstateras vid inter-

vjuerna, som utfördes i dessa informanternas klassrum, att det inte finns så många 

alternativa sitt- eller liggplatser. Eleverna är i de flesta fall, trots lärarens tillåtande 

inställning, hänvisade till att sitta på en stol vid ett bord. Enligt Dunn, Dunn & Tref-

finger (1995) är det viktigt för många elevers lärande att få välja hur de ska sitta eller 

ligga för att koncentrationen inte ska störas. Att sitta på ett sätt som känns jobbigt 

eller obehagligt tar mycket energi som istället kunde läggas på att koncentrera sig på 

lärandestoffet. 

     Informationsbearbetning är det endast en informant som nämner. Hon talar om 

att eleverna behöver veta syftet för arbetet och vilka mål de jobbar mot. Därför är hon 

alltid noga med att gå igenom detta med eleverna. Vid en jämförelse med lärstilsmo-

dellen kan man se att detta är viktigt för den globale inläraren. Att veta syfte och mål 

hjälper denna elev att se helheten och planera sitt arbete (Dunn, Dunn & Treffinger, 

1995). Informanten säger även att vissa barn behöver förberedas på vad som kom-

mer, t ex få veta vad som kommer att hända under dagen och vilka uppgifter som 

kommer att utföras. Detta kan man förstå är viktigt för den reflekterande eleven som 

behöver lite tid på sig innan han/hon kan sätta igång med en uppgift. 

     Den sista faktorn, tid på dygnet, är det ingen av informanterna som talar om. Det 

kan kanske bero på att skoldagen är schemastyrd och möjligheten att påverka tiden 

för skoldagen är liten. Däremot kunde man tänka sig att med kunskap om att de fles-

ta elever har svårt att koncentrera sig tidigt på morgonen (som Dunn, Dunn & Tref-

fingers forskning visat) kunde man förlägga tungt teoretiska pass till senare på för-

middagen. Möjligheten finns naturligtvis också att informanterna visst tänker på det-

ta men att det helt enkelt inte framkom i intervjuerna. 

5.5 Tid och resurser - de stora hindren 

Vid en närmare titt på resultatet ser man att två av de sex intervjuade lärarna indi-

vidanpassar sin undervisning väldigt mycket. De gör t ex arbetsscheman individuellt 

för varje elev där de anpassar såväl innehåll som nivå, material och metod för arbetet, 

de låter eleverna sätt upp egna mål och de anstränger sig för att hitta material som 

passar elevernas lärstilar. Det gör väldigt mycket för att individualisera och de båda 

medger att det tar mycket tid. Dessa två lärare har båda fått någon form av fortbild-

ning som gett dem utvecklade kunskaper i hur barn lär och hur man kan individan-

passa undervisningen. Resterande lärare har planer för hur de skulle vilja individuali-

sera men menar att tid och resurser är en bristvara som försvårar individualisering-

en. Två av dessa lärare säger även att de tycker det är svårt att veta hur man ska indi-

vidualisera och önskar sig mer utbildning inom detta område. Ytterligare två av lä-

rarna (varav en är en av dem som individualiserar mest) säger att med fler lärare 

skulle de ha tid att arbeta mer med varje elev och även kunna utmana de starka ele-
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verna. Detta bekräftas av en tidigare undersökning där lärarna i en klass menar att de 

kan individanpassa mer nu när de är två lärare i klassen än tidigare när de var en-

samma (Lantto & Nilsson, 2006).  

     På grund av att tiden inte räcker till satsar lärarna på att individanpassa för de 

svaga eleverna för att de ska få en chans att nå målen. Fler av lärarna uttrycker att 

skolans styrdokument fokuserar på vikten av att alla barn når målen, att man ska fo-

kusera på de svaga eleverna. Kan det verkligen vara så? Det kan vara av intresse att 

analysera skollagens formulering i frågan. Skollagen säger att ”alla elever ska ges 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt” (skollagen, kap. 1, 4§). Detta betyder 

alltså att även de elever som redan nått målen ska få fortsätta att utvecklas. Så långt 

är allt bra. I kommande mening framhåller skollagen att skolan ska ”uppväga skillna-

der i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (skollagen, kap. 1, 

4§). Att uppväga skillnader måste väl betyda att svaga elever ska stödjas och hjälpas 

upp för att så långt som möjligt närma sig de starkare eleverna. Meningen kan väl 

inte vara att de starka eleverna ska tryckas ner och hållas kvar för att invänta svagare 

elever. Alltså skönjas en liten motsättning här i skollagens utformning kring detta. 

Det är förståeligt att lärarna tolkar det som att de ska koncentrera sig på att hjälpa de 

elever som har det lite svårare. Frågan är bara vad som händer med de starkare ele-

verna. 

6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metod och resultat för studien under varsin rubrik. Metod-

diskussionen tar upp faktorer i metoden som kan ha påverkat resultatet och vilken 

inverkan det i så fall hade. Under nästa rubrik diskuteras resultatet utifrån ett vidare 

perspektiv, med bland annat orsaker och konsekvenser.  

6.1 Metoddiskussion 

Så här i efterhand kan jag se att intervjufrågornas utformning kan ha hindrat infor-

manterna från att berätta sin fulla kunskap i ämnet. Frågorna som ställdes var väldigt 

öppna. Detta var ett medvetet val för att inte styra och påverka informanternas tan-

kar för mycket. Exempelvis: för att få svar på hur lärarna tar hänsyn till elevernas oli-

ka lärstilar ställdes frågan Vilka olika faktorer finns det som kan påverka elevernas 

möjlighet till att koncentrera sig och lära nytt? Hur kan man hjälpa eleverna att upp-

nå bästa möjliga koncentration? I de fall informanten svarade väldigt kort bad jag 

denne utveckla sitt svar, t ex Du nämnde sinnen och ljudnivån i klassrummet som två 

faktorer som påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Vad kan det mer finnas för 

faktorer som påverkar dem? Jag försökte få informanterna att berätta så mycket som 

möjligt och endast styra lite när jag kände att det behövdes, men jag frågade aldrig 

direkt om en faktor, t ex Tror du att belysningen i klassrummet påverkar elevernas 

koncentrationsförmåga? Sådana frågor hade förmodligen lett till att samtliga infor-

manter svarat jakande och därför undvek jag det. Valet att ställa frågorna på det här 

sättet kan alltså ha påverkat resultatet. 

     Eftersom det var svårt att finna lärare som ville ta sig tid att ställa upp på intervju-

er valdes dessa informanter ut genom kontakter. Detta sätt att finna informanter kan 
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naturligtvis ha påverkat resultatet med tanke på att två av de som rekommenderade 

lärare för intervjuer kände till ämnet för undersökningen vilket kan ha påverkat dem 

till att rekommendera lärare som de anser är duktiga på att individualisera. Denna 

påverkan skulle i så fall gälla två av de sex informanterna. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på ganska skilda uppfattningar om vilka möjligheter lärarna 

anser sig ha att individualisera. Två lärare har tagit till sig individualiseringsuppdra-

get och individanpassar sin undervisning på många olika plan. Dessa två är de enda 

som fått utbildning på området, vilket visar hur viktigt det är att lärarna rustas med 

kunskaper för att kunna göra ett gott arbete. Frågan är nu om dessa typer av lärare är 

sällsynta i skolorna. I ovanstående avsnitt berättade jag att dessa lärare hittades ge-

nom rekommendationer av bekanta som kände till studien syfte och som därmed kan 

ha drivits till att rekommendera lärare som de anser gör ett bra individualiseringsar-

bete. Om detta är fallet torde det vara så att de övriga lärarna i studien är mer repre-

sentativa för den stora lärarkåren, än dessa två. I så fall kan det konstateras att lärar-

na i allmänhet vet hur de skulle kunna och vilja individanpassa undervisningen, men 

de finner inte tiden och de saknar resurser. Men det är ju inte så att de som fått ut-

bildning i frågan också har mer tid till individualiseringen. Det måste snarare handla 

om hur man fördelar den tid man har och kanske även hur mycket av sin fritid man 

är villig att lägga ner. När det gäller just detta kan det vara så att den extra utbild-

ningen antingen ger lärarna kunskaper om hur de kan effektivisera och nyttja tiden 

på bästa sätt för att hinna med, eller så ger den lärarna sådana kunskaper om hur vik-

tigt det är att anpassa sin undervisning för varje elev att engagemanget hos lärarna 

driver dem till att lägga ner mer tid än de övriga. För även de två som individualiserar 

mycket anger att tiden aldrig räcker till. 

     Kunskapen om att alla lär på olika sätt kräver en individualiserad undervisning 

och därför borde lärarutbildningen förse blivande lärare med de kunskaper de behö-

ver för att kunna ge eleverna just detta. Att lärarutbildningen brister på den punkten 

är uppenbart med tanke på de resultat som framkommit här. Speciellt metoder för 

kinestetiska inlärningssätt borde läras ut i större utsträckning då många elever lär 

och förstår bättre på det viset, och många lärare verkar tycka det är svårt att finna och 

använda sådana uppgifter. Även läroplanen har svikit lärarna då den inte gett några 

som helst förslag till hur metoder för individualisering kan utformas. Då rapporter 

kommit med information om att lärarna har svårt för den här delen av uppdraget, 

och att det dessutom ses som en möjlig orsak till elevernas låga prestationer i skolan 

hade man hoppats att den nya läroplanen (Lgr 11), som börjar gälla hösten 2011, skul-

le ha förtydligat den delen. Efter en granskning konstateras dock att så inte är fallet. 

Rapporterna framställer individualisering genom enskilt arbete som boven till ele-

vernas låga prestationer och i den här undersökningen visar det sig att de som indivi-

dualiserar mest, och har bäst lämpad utbildning för det, gör det bland annat genom 

arbetsscheman som eleverna arbetar enskilt med. Så hur ska det vara då, för att ele-

verna ska läras sig det som skolan kräver? Ska läraren, som läroplanen framhåller, 

utforma undervisningen efter varje individ, med hänsyn till individens tidigare erfa-

renheter, kunskaper och förutsättningar? Eller är helklassundervisning och föreläs-
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ningar att föredra, så som rapporterna antyder? I den kommande läroplanen (Lgr 11) 

finns formuleringen som hänvisar till individualisering kvar så frågan är bara hur 

lärarna ska arbeta med den för att eleverna ska nå en önskvärd kunskapsnivå. Härom 

råder tydliga meningsskiljaktigheter.  

     För att återkoppla till inledningen där det påstods att lärare feltolkat individualise-

ringsbegreppets innebörd kan denna studie visa att lärarna har mycket klart för sig 

vad individualisering innebär, men de har inte resurserna för att utöva denna typ av 

undervisning i den utsträckning de önskar. De känner en otillräcklighet när de endast 

ser sig hinna stötta de elever som har svårt att nå målen, och därmed lämnar de star-

kare eleverna att klara sig själva. Och frågan är ju hur väl dessa elever klarar sig i 

längden. Utan utmaningar och vidare mål att sträva mot kan skolan lätt bli tråkig och 

kännas meningslös. Det har varit på tal bland politikerna att skolan ska få fler lärare 

och mindre klasser. Detta verkar vara en förutsättning för att även de starka eleverna 

ska få utvecklas i skolan och med sittande regering som vill satsa på de starka och 

duktiga eleverna genom olika spetsutbildningar borde det ses som en prioritet att inte 

tappa dessa duktiga elever under grundskoletiden. 

     En annan intressant fråga är om kinestetiska och taktila metoder skulle hjälpa de 

svaga eleverna att förstå och prestera bättre. I inledningen nämndes att svaga elever 

ofta är taktila eller kinestetiska inlärare och att de på grund av det har det jobbigare i 

skolan, eftersom läraren ofta undervisar med visuella och auditiva metoder. I resulta-

tet av den här studien bekräftades det då man kunde se att även informanterna här 

använder sig mest av visuella och auditiva metoder i undervisningen. Det skulle i så 

fall vara viktigt att upptäcka då det skulle göra lärandet både enklare och roligare för 

dessa elever. Kanske det även skulle betyda att läraren fick lite mer tid över till övriga 

elever. 

      

6.3 Pedagogisk relevans 

Som bidrag till den pedagogiska utvecklingen i skolan har denna studie belyst svårig-

heterna med att individanpassa undervisningen. Detta bör vara av intresse för skolle-

dare som bär ansvaret för lärarnas kompetensutveckling och för att det pedagogiska 

arbetet i skolan hela tiden förbättras i linje med det uppdrag läroplanen ålägger lä-

rarna och skolan. Lärarna uppfattar att kravet på att individualisera har ökat genom 

åren men de har inte fått tillräckliga verktyg för att klara den uppgiften. Rektorer 

brukar vara väldigt mån om att deras elever ska prestera goda resultat och det har 

även uppkommit fall där rektorer uppmanat lärare att sätta högre betyg än eleverna 

förtjänar för att höja skolans anseende. Att göra det lättare för eleverna att klara må-

len och ge dem en större möjlighet att komma längre i kunskapsutvecklingen borde 

därför vara en prioritet för rektorerna. Med den kunskap som denna studie bidragit 

med är det uppenbart att rektorerna måste göra något för att förändra läget för lärar-

na, ge dem mer resurser, både i form av kunskaper, material och i andra lärare att 

dela ansvaret med. Detta är naturligtvis en ekonomisk fråga och en önskan vore att 

politikerna kunde ta till sig detta och ge skolan större anslag. Men om skolan tittar 

lite närmare på sin ekonomi och vad pengarna egentligen går till finns det kanske 
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möjligheter att omprioritera och omfördela resurserna så att de i första hand gynnar 

eleverna. 

6.4 Slutsatser 

Slutsatsen som dras av studiens resultat är att lärare är mycket medvetna om vad 

uppdraget att individualisera innebär. De vet vad läroplanen uttrycker i frågan och de 

beskriver tydligt individualiseringsbegreppet samt hur de skulle kunna arbeta med 

det. Problemet är att tiden inte räcker till. Lärarna har alldeles för många elever för 

att kunna individanpassa undervisningen efter allas förutsättningar och behov. Ett 

sätt att lösa problemet skulle vara att ta in fler lärare i skolan, att varje klass hade åt-

minstone två lärare på samma antal elever som en lärare nu har, detta ansvar vilar på 

rektorerna.  Det skulle ge lärarna mer tid för varje enskild elev, och då skulle även de 

starkare eleverna kunna få de utmaningar de behöver. För det är också något som 

framkommit i studien, att de starkaste eleverna i skolan är något försummande. Då 

lärarna inte har tid att enskilt stötta och utmana varje elev är det de som mest behö-

ver hjälpen för att klara skolans minimikrav som tiden går till. De elever som lätt och 

snabbt uppnår målen ges inte mycket vidare utmaningar.  

     Relevant utbildning har också visat sig vara betydande för lärarnas benägenhet att 

individualisera. Kanske är det kunskapen om hur viktigt det är för elevernas lärande 

att metoder, material, innehåll osv. anpassas till varje individ som tenderar att driva 

lärarna till att individualisera mer.  

     Sammanfattningsvis dras slutsatsen att individualiseringen i skolan idag inte fun-

gerar på ett tillfredställande sätt, varken för eleverna eller för lärarna. För att det ska 

fungera bättre krävs det fler lärare i skolan samt att lärarna får fortbildning som ger 

dem större kunskaper på området.  

6.5 Förslag till nya forskningsfrågor 

Utifrån slutsatsen att de starka och framstående eleverna i skolan inte får tillräckliga 

utmaningar skulle det vara intressant att forska vidare på det området, kanske ur ett 

elevperspektiv. Hur ser dessa elever på sitt eget lärande, sin egen utveckling och på 

vilka möjligheter skolan erbjuder? En annan fråga som skulle vara intressant att titta 

på, då studien visat att det är stor skillnad i graden av individualisering om läraren är 

utbildad inom detta eller inte, är hur många lärare som faktiskt har relevant utbild-

ning för individualiseringsarbetet samt titta lite närmare på hur dessa lärare planerar 

och lägger upp arbetet för att få tiden att räcka till. 
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