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Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar om sitt arbete med 
individualisering  i förskoleklass och årskurs 1-3, samt att synliggöra deras 
erfarenheter om att individanpassa sin undervisning utifrån varje elevs behov och 
förutsättningar. I studien användes den kvalitativa metoden i form av 
semistrukturerade intervjuer. Åtta lärare på två olika skolor intervjuades. Av 
resultatet kom det fram att lärarnas erfarenheter av individualisering liknade 
varandra, dock hade lärarna olika medel och metoder i arbetet med att 
individualisera och individanpassa den egna undervisningen. Slutsatserna av studien 
var att individualisering innebär individanpassning för deltagarna i studien samt att 
det finns svårigheter vad gäller individualisering i form av att få tid och resurser att 
räcka till.  
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1. Inledning  
Stensmo (2008) skriver att individualisering handlar om att anpassa undervisningen 
efter elevernas behov, erfarenhet, intresse, tänkande och förutsättningar.  Detta 
betyder att läraren ska ha insikt om att varje enskild individ i klassen har olika 
förutsättningar, behov och mål. Det betyder också att lärare ska organisera arbetet så 
att eleverna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Författaren skriver 
även att individualisering handlar om individers olika lärstilar. Intresset för att 
undersöka individualisering grundar sig på att skolan strävar efter att skapa 
möjligheter till elevernas olika behov och erbjuda kunskaper som är nödvändiga i 
elevernas lärande process. Individualisering kan innebära variation av tid där en elev 
behöver för att lösa en uppgift, variation av uppgiftens innehåll 0ch variation av 
arbetssätt enligt (Stensmo, 2008). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lgr 11 står det att undervisningen skall utgå från elevens behov och 
förutsättningar. Individualisering kan även beröra individens olika lärstilar vilket blir 
centrala inslag när det gäller att individanpassa undervisningen. Individualisering 
innebär att lärare skall planera ett varierat lektionsinnehåll där undervisningen 
växlar mellan elevernas olika lärstilar, så med individualisering skapar lärare 
varierande lärandemöjligheter vilket även förklaras i den nya Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011):  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. (Utbildningsdepartementet 2011, s 8) 

Inför det här arbetet har stor inspiration hittats i Stensmo och även från författarnas 
egna erfarenheter kring att elever är olika och att de lär sig på olika sätt. Genom 
tidigare erfarenheter så uppfattar vi att individualisering och individanpassning är 
två olika begrepp. I en artikel skriver Sundén (2011) att individualisering har kommit 
att innebära att enskilda elever och deras föräldrar får ta ett för stort ansvar för sina 
egna studier. Individanpassad undervisning, menar han, handlar istället om att ta 
utgångspunkt i varje elevs unika förutsättningar och behov. Detta är utgångspunkten 
i arbetet med att undersöka lärarnas erfarenheter om individualisering och 
individanpassad undervisning och hur deltagarna uppfattar dessa två begrepp, i 
deras ambition att nå alla elever i klassen.  Därför blev vi nyfikna på hur lärarna 
uppfattar de två begreppen.   

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattningar om sitt arbete med 
individualisering i förskoleklass och årskurs 1-3, samt att synliggöra deras 
erfarenheter om att individanpassa sin undervisning utifrån varje elevs behov och 
förutsättningar. 

1.2 Forskningsfrågor 
1- Hur uppfattar lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 individualisering och 
individanpassad undervisning?  

2-Vilka erfarenheter har lärare i förskoleklass och  i årskurs 1-3 kring 
individualisering och individanpassad undervisning? 

3-Vilka Svårigheter uppfattar lärarna att det finns med individualisering? 
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2. Litteraturgenomgång 
En litteratursökning på olika databaser gjordes i början av arbetet. De databaser som 
användes var, Diva, Libris och ERIC. Syftet med forskningsbakgrunden är att vi ska 
visa kunskaper om det aktuella forskningsfältet och visa resultaten från tidigare 
forskning. De begrepp som söktes var: individualisering, individanpassning, lärstilar, 
individanpassad undervisning, skola och lärare, detta för att kunna öka förståelsen 
kring ämnet.  

Stensmo (2008) skriver att individualisering betyder anpassning, att lärare anpassar 
undervisningen efter varje enskild elevs behov, erfarenheter och förutsättningar i sin 
planering av undervisningen eftersom eleverna varierar i intelligens/förmåga. Detta 
betyder att elever och barn lär och tillägnar sig kunskap och färdigheter på olika sätt.  
Så lärare kan med individualisering möta elever och barn utifrån deras respektive 
olika sätt att erövra kunskap och färdigheter och på så sätt inkluderas alla i 
undervisningen. Författaren skriver att individualisering berör även individens olika 
lärstilar och individualisering innebär även variation i undervisningen, detta kan vara 
variation av tid, innehåll, variation av undervisnings former, elevens lärstil och 
variation med hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Författaren hävdar även att 
individualisering hjälper lärare att skriva individuella utvecklingsplaner (IUP), där 
lärare skriver och dokumenterar elevens kunskapsmål. 
 
Lindkvist (2003) skriver att individualisering handlar om att utgå från elevernas 
intressen, förutsättningar och perspektiv. Individualisering är ett medel att nå 
kunskap och betonar att individualisering sker i olika former som att eleverna får 
olika lång tid på sig att uppnå ett visst mål och att eleverna får bestämma sig för 
innehåll efter intresse och att undervisningen utgår som utgångspunkt från elevers 
olika sätt att lära. 
 
Stensmo (2008) påpekar att eleverna har olika lärstilar, detta innebär att eleverna lär 
sig på olika sätt, det kan vara genom att lyssna (auditiv), läsa (visuell) och göra 
(kinestetisk). Författaren skriver om att lärstilen har samband med funktioner i 
centra i hjärnan, detta betyder skillnader mellan hjärnhemisfärerna så att akademiskt 
lärande, språk, logik och matematik tillhör den vänstra hjärnhalvan, och kreativa 
aktiviteter, musik, bilder och allt med estetik tillhör högra hjärnhalvan. Författaren 
skriver att elever som har vänstra sidan som dominerar lär sig bäst med enskilt 
individarbete däremot elever som har högra sidan som dominerar lär sig bäst med 
konkreta material/laborativ och att arbeta tillsammans med andra.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 står det att 
lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, intresse, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande, och lärare ska ge utrymme för eleverna att själva skapa 
och använda olika uttrycksmedel. Vidare framgår det att undervisningen ska främja 
elevernas kunskapsutveckling och lärande med hänsyn till elevernas olika 
erfarenheter, kunskaper och språk (Utbildningsdepartementet, 2011). 
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2.1 Individualisering och individanpassning  
Vinterek (2006) hävdar att när lärare säger att undervisningen ska individualiseras 
då är det viktigt att tänka på och fråga sig själv vad lärare egentligen menar med 
individualisering i undervisningen för att det finns olika tolkning och det kan 
genomförs på olika sätt. Författaren menar att individanpassning inte bara handlar 
om olika former av individualisering utan innebär att det är vilken grundsyn läraren 
har på elevens behov och elevens förmåga till lärande som ligger i centrum. 
Författaren påpekar att individualisering av olika slag sker och det kan gälla 
varierande företeelser såväl omfattning, material, nivå, innehåll och metod.  Enligt 
författaren Individualisering handlar om anpassning och val av lärmiljö. 
Individualiserad undervisning berör en eller flera av dessa ovan nämnda aspekter och 
i olika omfattning. Författaren påpekar vidare att individualisering handlar om 
individens behov av tillfredsställelse och kunskap. Med elevernas behov menar om att 
utveckla intressen, förmågor och kunskap som kan vara berikande och givande ur 
olika uppfattningar. 

Vinterek (2006) betonar att individualisering kan vara olika företeelser, detta kan 
röra sig om elevens behov av kunskap och tillfredsställelse. Författaren menar att 
undervisningen ska vara rolig, stimulerande och ge möjligheter till fortsatt utbildning 
och arbete i ett framtidsperspektiv.  

Författaren betonar även att individualisering i undervisningen kan vara ett behov av 
att undervisningen anpassas till elevers ork och kognitiva förmåga och även att ta 
hänsyn till fysiologiska aspekter som syn och hörsel.  

Vinterek (2006) skriver om de olika individualiseringstyperna där 
innehållsindividualisering handlar om att innehållet i varje arbetsuppgift formas efter 
elevens kunskaper och intressen. Omfångsindividualisering innebär vilka krav 
läraren ställer på den enskilda elevens presentation och förslag i arbetet och 
uppgifter. Nivåindividualisering som handlar om att läraren ger eleverna olika 
uppgifter som har olika innehåll beroende på elevens kunskapsnivå.  
Metodindividualisering som innebär att läraren utformar arbetet så att eleverna kan 
använda olika arbetssätt som till exempel enskilt, i par eller grupp. 
Miljöindividualisering handlar om att lokalen är anpassad efter elevens behov och 
intressen, även ljud och rörelse i dessa lokaler kan vara anpassade efter elevens 
behov. Materialindividualisering innebär att de material som används av eleverna är 
anpassade efter elevens behov. Värderingsindividualisering innebär att läraren utgår 
ifrån elevens prestationer istället för i förhållande till någon annan elev, målen och 
bedömningen ska ha utgångspunkt i elevens prestation i förhållande till själva 
individen. Hastighetsindividualisering som innebär att tiden ska anpassas efter 
elevens behov, där då eleven kan jobba utifrån ett individuellt schema och egen 
förutsättning. 

2.3 Lärstilar 
Stensmo (2008) skriver att eleverna lär sig på olika sätt, så läraren måste vara 
medveten om elevernas olika lärstilar, detta innebär att eleverna lär sig på olika sätt, 
det kan vara genom att lyssna (auditiv), läsa (visuell) och göra (kinestetisk). Detta 
leder till att lärare kan planera och anpassa undervisningen efter varje elevs behov, 
bland annat elever med annat modersmål, elever med behov av särskilt stöd, elever 
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med läs- och skrivsvårigheter och funktionshinder. Detta kan leda till att lärare 
inkluderar alla elever i gruppen vilket gör att lärare skapar trygghet hos eleverna samt 
utvecklar deras kunskaper och deras lärandeprocess. 

Bolander och Boström (2008) skriver att lärstilar handlar om att alla kan lära men på 
olika sätt. Författarna anser att det som är viktigt och centralt är att skapa glädje, lust 
och insikt hos barnen för att öka deras självförtroende och självkänsla. Författarna 
skriver att lärstilsteorier handlar om enskilda barn och vad som är viktigt just för den 
individen, så att läraren måste vara medveten om hur ett barn lär sig på bästa sätt 
och anpassa undervisningen till den lärstilen med hänsyn till metoderna och 
lärandemiljö. Vilket leder till att läraren utvecklar sitt eget ledarskap utifrån 
elevernas styrkor och behov. Författarna skriver om de olika lärstilarna. Auditiv 
lärstil som handlar om att eleven lär sig bäst genom att höra, detta betyder att de 
eleverna lär sig bäst genom att lyssna, tala, intervjua, debattera och göra muntliga 
redovisningar. Visuell lärstil handlar om att vissa elever lär sig bäst genom att se 
bilder, observera och se film. Kinestetisk lärstil som handlar om att vissa elever lär sig 
bäst genom att göra och uppleva saker, detta betyder att de eleverna föredrar de 
fysiska aktiviteterna. 

Till skillnad från Stensmo (2008) skriver Bolander och Boström (2008) om en till 
lärstil som heter taktil lärstil och denna stil handlar om att elever måste prova och 
känna med händerna/ fingrarna och röra sig till exempel lässpel och pyssla. 

Boström och Svantesson (2007) skriver att lärstil handlar om hur en elev kan 
processa, koncentrera sig och bearbeta svårt och nytt material. Författarna anser att 
det är betydelsefullt att både elever och lärare ska vara medvetna om elevens lärstil, 
för att kunna finna de metoder som passar lärandesituationen. Detta sker genom att 
först identifiera individens starka sidor och ta vara på dem, innan man utvecklar och 
identifierar de svaga sidorna av individens inlärningsprocesser. Författarna skriver 
vidare att lärstilar handlar om olika metoder som lärare använder i undervisningen, 
författarna menar att alla elever kan lära sig fast på olika sätt, med individens 
individuella lärstilar kan lärare använda sig av lämpliga och passande metoder i 
undervisningen samt anpassa varje stil efter enskild elevs behov.  

Boström (1998) uttrycker att det är viktigt att lärare utgår från elevernas 
inlärningsstilar, detta innebär att lärare baserar lärandet på elevernas styrkor och 
skapar positiva attityder till lärande, samt att lärare successivt kan bearbeta 
svagheter. 

Vi har tagit del av Lindkvist (2003) studie som grunder sig på 
individualiseringsaspekter, där författaren förklarar att individualisering handlar om 
anpassning efter elevers intresse och perspektiv, författaren beskriver att 
individualisering är ett medel för att kunna nå kunskapskraven och handlar om hur 
individualisering kommer till formuleringar i olika skolverksamheter. Författaren har 
gjort en forskningsstudie om individualisering med fyra olika lärare i lågstadiet i fyra 
olika skolor. Syftet med undersökningen var att undersöka vad begreppet 
individualisering egentligen innebär, hur läraren individualiserar undervisningen och 
vilken idén är med individualisering. Författaren har utgått från en kvalitativ metod 
och gjorde intervjuer och observationer. Författaren har kommit fram till att 
individualiseringsmedel kan delas i tre perspektiv/former och de är 
hastighetsindividualisering, nivåindividualisering och intresseindividualisering. 
Resultat av Lindkvist studie visar att eleven har förmåga till lärande inom sig, genom 
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att låta eleverna prova och själv välja ett eget sätt till arbete, i undervisningen leder 
detta till att denna förmåga kommer fram med hjälp av att läraren utgår från 
elevernas intressen och perspektiv inom aktiviteterna i undervisningen.  

2.3 Sammanfattning  
I Lgr11 står det att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Utbildningsdepartementet, 2011). 
Stensmo (2008) betonar även att individualisering handlar om anpassning, att 
elevernas behov och förutsättningar ligger i centrum i lärares planering av 
undervisningen. Detta kan leda till att lärare ger eleverna möjligheter till att utveckla 
sina förutsättningar och förmågor. Vinterek (2006) uppmärksammar att 
undervisningen ska vara rolig, stimulerande och ge möjligheter till fortsatt utbildning 
och arbete i ett framtidsperspektiv. Lindkvist (2003) betonar att individualisering är 
ett medel som hjälper till att utveckla elevernas kunskapsnivå. Samtliga författare är 
överens om att läraren ska anpassa undervisningen efter varje enskild individs behov 
och förutsättningar, och att lärare ska variera undervisningen genom att tillexempel 
ta hänsyn till lärstilar i undervisningen för att eleverna är olika och de lär sig på olika 
sätt. Sammanfattningsvis innebär detta att samtliga av författarna skriver att 
eleverna är olika och de lär sig på olika sätt, så eleverna har olika lärstilar där en del 
elever lär sig bättre med den visuella stilen eleverna lär sig bäst genom synen och 
föredrar att se bilder och textbaserad material. Den auditiva stilen: eleverna lär sig 
bäst genom hörseln. Den kinestetiska stilen: eleverna lär sig bäst när hela kroppen är 
fysiskt aktiverad, experiment och dramaspel. Efter vår genomgång kan vi konstatera 
att tidigare forskning inte har betonat några skillnader mellan begreppen 
individualisering och individanpassning. Vi går vidare med att undersöka hur några 
lärare uppfattar begreppen.   

3. Metod  
Arbetet följer den kvalitativa metoden för att få djupare kunskaper och förståelse av 
lärarnas erfarenheter om vad individualisering i undervisningen innebär. Bjørndal 
(2005) skriver att den kvalitativa metoden ger en djupare förståelse av verkligheten. 
Detta innebär att intervju är en kvalitativ metod och att intervjuer kan ge djupare 
förståelse av fenomenet som undersöks. Författaren betonar att en fördel med den 
kvalitativa metoden är att uppläggningen är ostrukturerad och flexibel, detta innebär 
att den ger utrymme för en förändring och att kunna få mer information för studien. 
Studien får även tillgång till en djupare förståelse av den problemställning forskaren 
undersöker. Detta har intervjuarna upplevt under samtalet med intervjupersonerna. 
Informationen från deltagarna är nödvändiga för studien för att kunna analysera och 
dra slutsatser. Patel och Davidson (2003) belyser att med kvalitativa intervjuer kan 
forskaren upptäcka och identifiera egenskaper och uppfattningar hos respondenten 
om något fenomen som leder till nyanserad beskrivning av studien. I studien har vi 
valt att undersöka deltagarnas uppfattningar, i enlighet med Stukát (2011) som lyfter 
fram intervjuer som ett lämpligt tillvägagångssätt. 
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3.1 Datainsamlingsmetod och genomförande 
Två olika skolor kontaktades och totalt åtta påtänkta lärare informerades. De lärarna 
valdes utifrån deras yrkesbefattning. Respondenterna informerades om 
forskningsstudiens syfte. När respondenterna var beredda att delta i studien så 
skickades missivbrev (se bilaga 1) till varje deltagare. Intervjun genomfördes på 
respondenternas arbetsplatser som de valde själva samt på den tid som var lämpligt 
för lärarna. Intervjuerna ägde rum på en lugn plats och skedde enskilt för att kunna 
samtala och diskutera på ett djupare sätt. Respondenterna informerades även om 
tiden att det beräknades ta cirka 30 minuter vilket Denscombe (2009) också anser 
som viktigt, att respondenterna vet hur mycket tid intervjuerna tar.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare, så att intervjuarna kan lyssna 
flera gånger och återuppleva lärarnas svar på nytt, fånga alla detaljer och analysera 
intervjuerna på ett bättre och säkrare sätt och kunna bearbeta materialet i lugn och 
ro. Samt transkribera för att sedan analysera material och dra slutsatser. Intervjuerna 
med lärarna genomfördes genom att intervjuarna ställde frågor (se bilaga 2) för att få 
konkreta svar och djupare förståelse om lärarnas erfarenheter om individualisering, 
och hur lärarna arbetar med individualisering i undervisningen. Intervjuarna satt 
tillsammans efter intervjuerna och transkriberade intervjumaterialet. Bjørndal 
(2005) skriver att transkribera innebär att överföra information från en form till en 
annan. Detta innebär att överföra samtalet från det verbala till text och återberätta 
det som sagts i intervjun. Genom att transkribera kan texten ge tydlig och konkret 
information om olika detaljer som är viktig och nödvändig för undersökningen och 
materialet blir också tillgängligt så att forskaren inte missar små detaljer utan kan 
lyssnas på många gånger för att få ut all information från intervjun innan forskaren 
skriver texten.  

Bjørndal (2005) skriver att fördelen med intervjuer är att det ger både möjlighet att 
upptäcka detaljer som annars kunde ha glömts, och intervjuer skapar också bättre 
förståelse av deltagarens perspektiv. Författaren skriver vidare att samtalet är det 
bästa sättet att ta del av en annan persons tankar och upplevelser, men nackdelarna 
med intervjuer är att det tar mycket tid till förberedelse, genomförande och 
bearbetning. Fördelen med att använda bandspelare är att den ger en fullständig 
dokumentation av intervjun som intervjuaren kan kontrollera och bearbeta senare för 
att få tag i all information, enligt Denscombe (2009). Ett gott intervjuklimat är att 
föredra därför hade tid och plats bokats i förväg. Önskad personal hade också 
informerats om hur lång tid intervjun skulle ta, intervjuerna startade sedan på utsatt 
tid i ett lugnt rum med syfte att skapa de bästa förutsättningarna. Bjørndal (2005)  
hävdar att ett gott intervjuklimat är nödvändigt för att lyckas.. 

Intervjuerna var semistrukturerade. Denscombe (2009) belyser att 
semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågor finns i en färdig lista som 
intervjuaren har förberett i förväg om det ämne som ska tas upp och besvaras. 
Intervjuaren ska vara flexibel med ämnenas turordning och låta den intervjuade få 
chans att utveckla sina idéer och förklara mer utförligt med mer öppna svar.  

3.2 Urval 
Studiens datainsamling utfördes genom intervjuer med åtta lärare på två olika skolor, 
fyra lärare intervjuades på varje skola. Deltagarna i studien var lärare i förskoleklass 
specialpedagog, klasslärare för årskurs ett, klasslärare till årskurs två och klasslärare 
till årskurs tre i varje skola. 
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Urvalet av lärarna var ett tillgänglighetsurval, med detta menas att intervjun utfördes 
med personer som fanns tillgängliga i närheten och kunde ta sig tid och delta i 
studien. Denscombe (2009) benämner tillgänglighetsurval som handlar om 
forskarens bekvämlighet eller det första som finns tillgängligt. Författaren påpekar på 
vikten av att välja lärare som är lättillgängliga, då man vinner tid när man ska ta reda 
på någonting. 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 
Allt material transkriberades för att intervjuarna skulle kunna se en helhet i det 
insamlade materialet. Vi valde att dela på transkriberingen mellan oss för att 
underlätta arbetet med intervjuerna, vilket Denscombe (2009) påpekar att 
transkriberingsarbete är tidskrävande process. Även Stukát (2011)  betonar att 
transkriberingsarbete kräver mycket tid. Det som gjordes först när intervjuerna 
genomfördes att vi skrev ner vad varje respondenterna har sagt i varje fråga. Sedan 
analyserades de kvalitativa intervjuerna på ett tillfredställande sätt, det vill säga att 
samtliga svar på varje fråga skrevs ner och under varje fråga skrevs vilken lärares svar 
det var. Eftersom lärarna benämndes med a1,b1,c1,d1 och a2,b2, c2, d2 så blev det lätt 
att hålla isär lärarnas svar. Intervjuerna bearbetades först enskilt genom att 
intervjuarna lyssnade på bandspelaren och transkriberade det som var mest 
nödvändigt för studiens syfte och forskningsfrågor på grund av tidsbrist. Denscombe 
(2009) och Bjørndal (2005) framhäver att ljudinspelning är en påtaglig och konkret 
tillgång som väcker samtalet till liv och även ger en möjlighet att gå tillbaka efteråt 
och analysera samtalet när utskriftsarbetet förekommer. Under varje fråga skrev vi 
ner varje lärares svar. Utifrån detta gick vi sedan vidare och tittade på 
forskningsfrågorna. Med hjälp av dessa jämfördes de svar som var kopplade till 
studiens forskningsfrågor, vid genomläsning av intervjuerna framträdde olika 
mönster i utsagorna. Dessa mönster, likheter och skillnader i deltagarnas 
uppfattningar, bildar olika teman och kategorier av uppfattningar och erfarenheter 
som deltagarna gav uttryck för. För att underlätta analysen användes olika färger till 
att markera de svar som gav uttryck för liknande uppfattningar och erfarenheter. Tre 
övergripande teman med två underliggande kategorier framträdde ur intervjuerna. I 
resultat delen kommer lärarnas svar att presenteras utifrån tre övergripande teman 
som är relaterade till studiens forskningsfrågor. Till varje tema finns olika kategorier. 
Dessa kategorier beskrivs löpande i texten och förstärks ytterligare med citat från 
intervjuerna. Under resultatanalysen analyseras intervjuerna utifrån studiens resultat 
och utifrån tidigare forskning.  

3.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) uppger fyra etiska forskningsprinciper som är 
informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
Dessa olika krav ska skydda lärarna som deltog i intervjuerna. Informanternas 
deltagande skedde frivilligt genom att missivbrev skickades till alla deltagare innan 
undersökningen. I förväg hade informanterna meddelats att ingen kan komma åt 
information som deltagarna angett och att de inspelade samtalen endast ska 
användas av intervjuarna. I missivbrevet skrevs också ungefär hur lång tid intervjun 
skulle ta så att deltagarna kunde förbereda sig och ge intervjuarna tillräckligt med tid 
för att kunna genomföra intervjun. Vare sig skolornas eller lärarnas namn nämns i 
syfte att säkerställa deras anonymitet.  
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4. Resultat 
Resultaten av studien kommer att presenteras genom tre olika teman utifrån studiens 
forskningsfrågor, till varje tema finns kategorier som framträtt i intervjusvaren. Varje 
kategori beskrivs i löpande text och med citat ifrån intervjuerna.   

4.1 Lärarnas uppfattning av individualisering och 
individanpassning   
Samtliga lärare beskriver de arbetsformer som de använder då det gäller att 
individualisera den egna undervisningen utifrån deras uppfattningar. Samtliga lärare 
är överens om att bemöta eleverna där de befinner sig i sin utveckling och 
introducera ämnet på flera olika sätt. Det innebär dessutom att se till alla elevers 
olika behov genom att använda olika hjälpmedel och material i undervisningen. 
Samtliga lärare är även överens om att individualisering är att lärare anpassar sina 
undervisningsmetoder och tillvägagångssätten till elevens kunskapsnivå. 
Undervisningen ska vara planerad och konstruerad efter elevens behov och 
förutsättningar. 

 

  

4.1.1 Anpassning 

Samtliga lärare säger och betonar att de för att lyckas med läraruppdraget anser att 
de måste använda sig av individualisering, att anpassa undervisningen till elevernas 
behov och förutsättningar. Samtliga lärare betonar att varje elev har rätt till utvecklig 
utifrån de individuella behoven. Det är lärarens jobb att se till att detta sker genom 
att anpassa undervisningen till elevernas behov, intressen och förutsättningar. 
Samtliga lärare säger att de utformar uppgifter som alla elever kan arbeta med utifrån 
de egna förutsättningarna. Det vill säga att uppgifterna ska anpassa till elevernas 
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kunskapsnivå. Vilket enligt lärarna betyder att resultaten av elevernas arbete kommer 
blir väldigt olika (individualisering). Individualisering kräver inte alltid att extra 
arbetsmaterial tillverkas utan istället att läraren tillåter alla elever att arbeta med den 
gemensamma uppgiften efter de egna förutsättningarna och har ett klimat i klassen 
där man tillåter olikheter och förstärker kreativa och nya sätt att lösa uppgifter på. En 
lärare säger:  

Alla elever har olika förutsättningar och olika förmågor vilket gör att jag inte kan bedriva en 
undervisning som bygger på att alla arbetar med samma uppgifter på samma gång och får samma 
resultat. Vi måste hela tiden se vilka individer vi har i vår grupp och ta reda på var de befinner sig 
och vilka förmågor de besitter. Utifrån det kan vi anpassa vår undervisning för att på bästa sätt ge 
dem ökade möjligheter att utvecklas.  

4.1.2 Medel 
Samtliga lärare anser utifrån de egna erfarenheterna att individualisering är ett 
viktigt medel för att kunna nå alla elever i klassen samt kunna utveckla elevernas 
kunskapsnivå. Lärarna säger att en bra lärare lyckas med individualisering genom att 
ha intresse för att se och bemöta eleverna på deras nivå. Genom att försöka integrera 
andra ämnen som till exempel idrott och musik som förstärkningsmetod lyfter lärare 
fram och visar elevernas starka sidor. Dessutom säger ett fåtal av lärarna att med 
individualisering får eleverna göra saker som passar elevernas kunskapsnivå och de 
kommer känna att det är roligt vilket ökar elevernas intresse och lust till lärande. 
Samtidigt ökar elevernas självförtroende och motivation till att prova nya saker.   

Samtliga lärare säger att elevernas IUP är ett viktigt instrument både för läraren och 
eleven för att kunna se på vilken kunskapsnivå eleverna ligger och vilket område de 
behöver utveckla vidare för att ta sig till nästa steg. Lärarna säger att de brukar 
samarbeta med speciallärare och föräldrar vid behov och uppföljningar av olika slag. 
En lärare säger: 

Utifrån de erfarenheter jag har anser a jag att individanpassad undervisning och individualisering 
ökar barnens intresse och motivation för att jag ser att barnen är så olika och lär på olika sätt. Det 
fungerar ofta bra att använda enskilda elever till att motivera resten av klassen, det gäller att bygga 
verksamheten på de barn som är positiva till det man vill göra.  

4.1.3 Temaarbete 
Samtliga lärare säger att fördelen med individualisering är att den ger möjligheter till 
att kunna se varje enskild elev som en unik individ med olika behov och intressen. 
Lärarna betonar att det är nödvändigt med individualiserad undervisning, lärarna ger 
exempel på deras arbetssätt med ett tema. Lärarna förklarar teman genom att berätta 
muntligt, rita eller skriva på tavlan för att alla ska få vara med. Sedan när eleverna 
ska arbeta med teman kan läraren dela eleverna i smågrupper eller i par utifrån deras 
förmåga. Gruppen kan bestå av en stark elev och några elever som behöver stöttning 
av den starka eleven, att den starka eleven hjälper sina kamrater. Lärarna anser att 
med individualisering kan man utmana eleverna till att utveckla sina kunskaper och 
lära sig något nytt hela tiden eftersom utan individualisering i undervisningen kan 
eleverna känna att lektionen är tråkigt och att den inte ger motivation till utveckling 
av deras förmågor. 

Samtliga lärare berättade att uppgifterna i olika ämnen som till exempel matematik 
och svenska måste variera mellan lätta och svåra uppgifter inom samma område. 
Lärarna menar att variation av undervisningen är viktig genom att använda bilder 
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och andra multimodala metoder i elevernas lärandeprocesser. Detta innebär att 
eleverna kan använda Ipad eller datorer som är ett bra hjälpmedel för att kunna 
hjälpa eleverna med läs och skriv svårigheter. Samtliga lärare är enade om att de 
varierar deras arbetsformer genom att ha genomgångar i undervisningen, dela 
eleverna i små grupper eller att eleverna får jobba enskilt. En lärare säger: 

Jag tycker att individualisering kan gälla hela klassen genom små skillnader på uppgifterna, om 
eleverna ska jobba med algebra kan uppgifter som två plus tre vara rätt nivå för vissa medan andra 
absolut redan är redo för tolv plus tre, då jobbar alla elever med addition fast med olika uppgifter så 
att eleverna är kvar inom samma område.  

Samtliga lärare tycker även att de utvecklat sitt arbetssätt med individualisering, 
utifrån olika erfarenheter de har fått under åren som lärare har de utvecklats i sin 
yrkesroll som lärare och de strävar efter att hitta nya metoder som kan anpassas till 
varje enskild individ i klassen. Lärarna anser även att med individualisering i 
undervisningen inkluderar lärarna de tysta eleverna och elever med 
funktionsnedsättning och samtidigt utmanar de duktiga elever. En lärare säger: 

Jag tycker utifrån min erfarenhet att det är viktigt att skapa en miljö i klassen där barnen känner sig 
som en del av gruppen och vågar ta för sig och vara sig själv, samt att jag utgår från deras behov och 
förutsägningar.  

4.1.4 Variation av innehåll 
Samtliga lärare är överens om att undervisningen skall utgå från elevers olika behov, 
intressen och olika uppgifter med olika innehåll, detta innebär likadant innehåll med 
olika kognitiva nivåer, fakta, förståelse och analys. Flera lärare har betonat att 
använda datorer och Ipad är ett bra verktyg för att öka elevernas lärande och eleverna 
kan även känna sig motiverade till att arbeta med uppgifterna. En annan lärare som 
är specialpedagog betonar att undervisningen ska vara rolig för att kunna öka 
intresset och motivationen hos eleverna till lärande. Några lärare säger att om 
eleverna arbetar i par kan eleverna reflektera och diskutera över uppgiften vilket gör 
att eleverna diskuterar och med detta kan alla elever inkluderas, även elever som är 
tysta. En annan lärare säger att hon använder en metod där eleverna får hjälpa 
varandra istället för att fråga läraren, detta leder till att eleverna visar deras starka 
sidor när de frågar och hjälper varandra. En lärare säger: 

Jag använder mig av ”Fiffikompis” metod som betyder att eleven kan få hjälp av en kompis istället 
att fråga läraren först. Detta medför att den tillfrågade eleven får känna sig duktigt, den svaga 
eleven får hjälp men kan i sin tur få känna sig stark inom ett annat område där han/hon blir den 
tillfrågade. 

Jag låter barnen välja vad de vill jobba med, först då känner de sig motiverade men det är samtidigt 
ändå jag som håller ordning på det och ser att barnen får en struktur i sitt skoljobb. Det är viktig för 
mig att barnen är medvetna om vad de ska lära sig, och när de vet att det här är viktigt blir de 
motiverade. När barnen använder sig av de olika sinnena, olika arbetssätt kan ge barnen en tro på 
sig själva och då blir de intresserad och motiverad till sitt lärande.  
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4.2 Lärarnas erfarenheter av individualisering och 
individanpassning   
Utifrån det material som vi har fått fram av intervjuerna, har vi kommit fram till sex 
gemensamma kategorier som möjliggör individualisering i undervisningen utifrån de 
erfarenheter lärarna har. Lärarna säger också att det inte finns någon lärare som kan 
arbeta med alla barn på samma sätt utan lärare kan anpassa undervisningen och 
materialet utifrån elevernas behov och förutsättningar. 

 

4.2.1 Inkludering 
Samtliga lärare förklarar att de inkluderar alla elever i klassen genom att ställa frågor 
och på så vis få in dem i samtalet, det kan handla om att visa saker de har gjort eller 
att uttrycka de egna åsikterna om något. Samtliga lärare betonar att det inte är så att 
alla måste prata i helklass, men det är viktigt att läraren ser till att alla elever är 
delaktiga. Det ser lärarna i till exempel grupparbete och pararbete. Detta innebär att 
inkludera eleverna inte betyder att de bara ska vara med, utan det betyder att barnen 
ska förstå det de gör och vara delaktiga i det. Lärarna menar att pararbete är en bra 
metod för att se att alla elever är aktiverade och delaktiga. En lärare säger: 

Jag tycker att jag är bra på att inkludera alla elever i undervisningen och att det är min starka sida 
att jag kan se alla barn i klassen. Det blir naturligtvis svårare ju större klass man har. I min 
förskoleklass handlar mycket om det sociala, att barnen ska känna trygghet, kunna samarbeta och 
kommunicera med varandra. jag anser att det är lärarens ansvar att se alla elever, jag anser att det 
är lätt att se de tysta elever så jag försöker att motivera dem till att prata genom lek och genom att 
dela klassen i små grupper.  

De flesta lärarna använder liknande metoder när de arbetar med inkludering, de 
säger att fördelen med individualisering är att de kan utmana alla elever i 
klassen, de försöker inkludera alla barn så att de hamnar i rätt grupper, tysta 
elever i en grupp och de som har lätt att prata och uttrycka sig i en grupp. 
Lärarna säger också att de hälsar på eleverna varje morgon så att eleverna ser 
att läraren har sett dem. Lärarna tar ögonkontakt med alla elever och de ser till 
att alla elever ska våga prata.  
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Utifrån sina erfarenheter menar lärarna att en framgångsrik metod i att 
inkludera alla elever utifrån deras erfarenheter är exempelvis när de har 
matematik. Att lärarna ger eleverna ett tal, eleverna får prova och skriva talet på 
ett papper, sedan visar alla elever upp sitt papper samtidigt. Lärarna ser då vilka 
som har förstått och vilka som kanske behöver träna den egna förståelsen. Efter 
det frågar lärarna eleverna hur de har tänkt så att eleverna reflekterar över de 
egna svaren. En lärare säger: 

Mitt exempel på ett arbetssätt där lärare kan inkludera alla elever i klassen, genom att jobba med 
sagor så får elever jobba efter sin förmåga med att skriva två ord eller en lång text eller eleverna får 
redovisa för varandra med text eller rita. Jag arbetar med att skapa arbetsformer där alla eleverna 
blir delaktiga och får säga något. Jag anser att man som lärare måste vara öppen för att kunna 
bemöta alla elever på deras nivå.  

4.2.2 Behov av tid 
Samtliga lärare säger att eleverna behöver olika tid till att arbeta med och lösa sina 
uppgifter. Lärarna säger att några elever är snabbare än andra elever i klassen, det 
kan finnas elever som behöver mer förklaring tills de förstår uppgiften och då krävs 
det att läraren ger mer tid. Samtliga lärare berättade att barnen i de yngre 
årskurserna behöver mycket tid för genomgångar och repetition för att barnen i yngre 
åldrar har lite svårt för att sitta stilla för lång tid och jobba med självständigt arbete. 
Detta betyder att när eleverna sitter i par och jobbar orkar eleverna arbeta mer med 
uppgifterna, då kan eleverna också diskutera uppgiften med varandra och hjälpa 
varandra att förstå uppgiften. En lärare säger att hon ser till att eleverna inte tävlar 
med varandra utan att varje elev jobbar på i sin takt, utifrån de egna 
förutsättningarna och hon ser också till att eleverna ska klara uppgifterna under 
skoltid: 

Jag ser till att det inte blir någon tävling mellan eleverna så att ingen känner sig sämre utan jag ser 
till att lyfta varje barn till lärandemålet, jag anpassar mitt arbetssätt och uppgifterna så att eleverna 
ska hinna med allt i skolan. 

En annan lärare säger att hon varierar uppgifterna i svenskan och matematiken så att 
eleverna får den tid som krävs till att välja strategier och bestämma när uppgiften 
lösts samt varierar uppgifter i samma område mellan svåra och lätta uppgifter för att 
anpassa uppgifterna till elevernas kunskapsnivå. Detta gör även att de duktiga 
eleverna utmanas vilket gör att de inte upplever undervisningen som tråkig: 

Jag ger eleverna möjligheter under svenskalektionen att arbeta med Ipad så lång tid eleven behöver. 
Jag har tillverkat matematikhäften med olika namn och olika nivåer så att eleverna får rätt häfte att 
jobba med så att svaga elever hinner klara häften i sin takt medan duktiga elever får svårare 
uppgifter som kan utmana dem. 

4.2.3 Variation av arbetsformer 
Samtliga lärare varierar sina arbetsformer genom att ha genomgångar i 
undervisningen. De delar också eleverna i små grupper eller låter eleverna jobba med 
enskilt individuellt arbete. Samtliga lärare anser att det är viktigt att använda olika 
material i arbetet, exempelvis bilder för elever med språksvårigheter. Lärarna 
försöker också förklara på olika sätt och använda olika material som kan hjälpa till att 
öka förståelse hos alla elever i klassen. Till exempel skriva på dator om eleverna har 
läs- och skrivsvårigheter.  
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Samtliga lärare använder sig av bilder när de jobbar med olika teman, till exempel 
tema skogen, rymden och bokstäver i svenskan, eftersom samtliga lärare anser att 
bilder förstärker elevernas förståelse.  

Samtliga lärare anser att bilder, musik, Ipad, datorer, film och drama är nödvändiga 
material/verktyg för ämnes integration. En lärare säger att användningen av konkret 
material i undervisningen är hennes starka sida: 

När jag jobbar med matematik använder jag konkret material som hjälpmedel. jag använder bilder 
när jag planerar att jobba med So och tema rymden, att förstärka med bilder är min starka sida.  

En lärare berättade att när det gäller material använder hon drama mycket, hon 
jobbar med att lära eleverna att våga göra och säga saker inför andra. Hon tycker 
eleverna måste ha kul, då hon menar att då kan läraren öka intresset och 
motivationen hos eleverna. Då tycker hon att läraren lyfter fram alla oavsett om det 
finns någon elev med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd. Där blir alla 
inkluderande även elever som är blyga eller tysta. Läraren säger: 

När jag använder konkreta material som bild, drama och musik får eleverna prova själva, då blir 
undervisning roligt och intressant, detta gör att öka elevs motivation till ämnet. 

En annan lärare arbetar mycket med Ipad som hon anser vara ett utomordentligt 
arbetsredskap både för individualisering och lusten att lära. Hon anser att med 
individualisering får eleverna göra saker som passar deras kunskapsnivå och de 
kommer känna att det är roligt och detta ökar deras intresse och lust till lärande. 
Samtidigt ökar elevernas självförtroende och motivation till att prova nya saker: 

Jag ser till att eleverna inte tävlar med varandra så jag har köpt olika läromedel från olika förlag i 
svenskan, på det sättet kan jag se till att alla får uppgifter som är lagom svåra men eleven själv får 
vara med och påverka vilken bok just han/hon vill ha.  

4.2.4 Olika sinnen 
Samtliga lärare berättade att det är viktigt att barnen använder sig av olika sinnen när 
de jobbar med ett område för att barnen kan använda praktisk lärstil, reflekterande 
lärstil samt auditiv lärstil. Samtliga lärare är överens om att använda olika lärstilar 
ger eleverna möjligheter till att bli medvetna om det egna sättet att lära. Detta leder 
till att öka elevernas motivation och intresse till lärande. Samtliga lärare är även 
överens om att individualisering i undervisningen hjälper eleverna att använda olika 
lärstilar. En lärare säger: 

När det gäller olika lärstilar har jag lärt mig en metod från en talpedagog om lärstilar med olika 
färger och bilder där bilderna visar på vilket sätt det passar bäst att lära sig saker exempelvis bild på 
öron, bild på skrivbord och stol att sitta och skriva och en rad med bilder som visar om man vill 
jobba individuellt, i par och i grupp, bilder med att spela och prova saker praktiskt. 

En annan lärare berättar att hon använder bilder, musik, film och tal genom att 
förklara det på olika sätt för eleverna när eleverna har engelska. Samtliga lärare 
berättar också att de använder PowerPoint när de jobbar med ett tema och eleverna 
får se bilder och lätt text för att både kunna läsa och höra temat.  
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Några av lärarna tycker att skogen är ett bra hjälpmedel eftersom att lärarna anser att 
använda sig av skogen som en resurs av konkreta material till lektionerna, till 
exempel matematik eller med det tema som eleverna jobbar med på svenska 
lektionen ger eleverna möjligheter att prova att använda olika lärstilar: 

Av de erfarenheter som jag har haft engagera jag olika lärstilar, Tillexempel när jag jobbar med 
bokstäver, då använder jag olika lärstilar som att skriva, titta på en kort film som handlar om den 
bokstaven, sjunger något som börjar med den bokstav och läser sagor för att barnen ska lära sig den 
på olika sätt. Jag tycker att det är alltid fördel med att individualisera undervisningen för då får 
barnen möjligheter att lära sig på olika sätt.  

När det gäller elevens olika lärstilar ser jag att några elever tycker om att arbeta med plockmaterial, 
några gillar att läsa och några elever föredrar att jag berättar om texten med egna ord tills de kan 
förstå innehållet av texten. Jag anser att jobba med konkret material är bästa sättet att jobba med 
eftersom eleverna får prova själva.  

Alla lärarna är överens om att förstärka med bilder och ljud är viktigt för att kunna 
integrera olika lärstilar där eleverna får prova att använda olika sinnen för att kunna 
hitta den lärstil som passar dem bäst. En lärare säger: 

Jag anser att en bra lärare lyckas med individanpassning genom att ha intresse för att se och 
bemöta eleverna på deras nivå, genom att försöka engagera andra ämnet som idrott och musik som 
förstärkningsmetod lyfter fram och visas elevernas starka sidor.  

När det gäller elevens olika inlärningsstilar berättar specialpedagogen att några 
elever tycker om att arbeta med plockmaterial, några gillar att läsa och några elever 
föredrar att hon berättar om texten med egna ord tills de kan förstå innehållet av 
texten. Läraren anser att jobba med konkret material är det bästa sättet att jobba på 
eftersom att eleverna då får prova själva. Läraren använder drama mycket, hon 
jobbar med att lära eleverna att våga göra och säga saker inför andra, hon tycker de 
måste ha kul och skratta för att hon kan öka intresse och motivation hos eleverna, då 
tycker hon att man lyfter fram alla oavsett om det finns någon med 
funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd. Där blir alla inkluderande även 
elever som är blyga eller tysta. Hon anser att lärare måste våga bemöta och se hur 
självklart det är att barnen är olika, lärare behöver inte bemöta 28 elever eller 
individanpassa till 28 elever utan det räcker med att variera uppgifter på tre olika sätt 
och spara de i en pärm: 

Jag tycker att eleverna är olika och de lär sig på olika sätt så med individualisering och 
individanpassad undervisningen ger eleverna möjligheter och lust till att utveckla sina kunskap så 
man måste använda stor variation i undervisningen, detta ökar elevernas intresse till lärande.  

4.2.5 Särskilt stöd 
Samtliga lärare förklarar att vissa barn behöver helt individanpassad undervisning. 
Lärarna förklarade att dessa elever ofta behöver stöttning och inriktning som passar 
just dem. En lärare säger: 

Jag har haft en del elever med olika diagnoser där jag individualiserat fullt ut så att eleven/eleverna 
haft eget/egna scheman med färger och bilder, där varje färg har representerat olika ämnen och 
aktiviteter. Eleven/eleverna har även haft ett utvärderingskort där de reflekterat över om lektionen 
gått bra eller inte. Hon uppmuntrade dessa elever med belöning när de jobbat bra och ex när de 
klarat fem bra lektioner så får de välja fritt under en stund, kan vara spela data, läsa en bok, leka 
något eller gå ut en stund. Om eleven var duktig på matematik men eleven hade svårt med att läsa 
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och skriva, så hon gjorde så att eleven först jobbade med en svår matematikuppgift och sedan fick 
en liten stunds läsning o.s.v.  

4.2.6 Variation i undervisning 
Samtliga lärare strävar efter att variera sitt arbetssätt när de planerar för matematik 
och svenska. Samtliga lärare pratade mest om svenska och matematik lektionerna när 
de gav exempel. En lärare berättar utifrån de egna erfarenheterna:  

Jag anpassar min planering till individualiseringens olika variationer som tid, innehåll och 
arbetssätt. Jag planerar utifrån kunskapskrav och elevernas kunskapsnivåer och tänker mest på vad 
det är som ska uppnås och hur jag ska göra det på olika sätt, så fokus ligger på att jag planerar 
dagarna så att undervisning blir varierande och en blandning av grupparbete och enskilt arbete.  

Några av lärarna säger att de varierar uppgifterna när de planerar i svenska och 
matematik mellan lätta och svåra uppgifter så att eleverna hittar rätt material för den 
egna kunskapsnivån när de sitter och arbetar. När eleverna arbetar med temat till 
exempel rymden berättade en lärare att hon planerar undervisningen så att hon 
använder bild, musik, film, sagor och datorer så att eleverna får konkreta material på 
vad temat handlar om. Detta gör att elevernas förståelse och intresse för temat ökar. 
Samtliga lärare har betonat att variation i undervisningen är central och viktig för att 
kunna anpassas till elevernas behov. En lärare säger: 

Jag som speciallärare måste se vart problemet ligger hos individen så att jag kan anpassa planering 
till undervisningen tillsammans med klassläraren utifrån elevernas behov, svårigheter. Mina 
arbetsformer är olika beroende på antal elever och elevernas special behov.  

 

4.3 Lärares uppfattningar om svårigheter med 
individualisering 
Samtliga lärare har berättat om olika faktorer som påverkar lärarnas arbetssätt med 
individualisering, de faktorerna är brist på resurser/material och tid. 
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4.3.1 Tid 
En Förskoleklass lärare säger att svårigheter med individualisering är att lärare inte 
lyckas varje dag, detta kan leda till att vissa elever kan bli osynliga eller inte visar lika 
stort intresse. En annan lärare säger att hon ser att fördelen med individualisering är 
att lärare kan utmana alla elever men problemet är att lärare inte hinner och inte har 
ork att anpassa och variera uppgifter till 28 elever i klassen. Lärare kan klara av att 
variera tre till fyra nivåer i uppgifterna, mer finns det inte tid och ork till:  

Svårigheter med individualisering är att det kräver mycket jobb, tid, material och tankeförmåga 
från lärare. Jag tycker att eleverna som är aggressiva, pratsamma och de som har behov av särskilt 
stöd tar mer utrymme i klassen än de tysta eleverna.  

En till lärare påpekar att det är viktigt att fördela tiden så att de olika momenten som 
grupparbete, genomgångar och enskilt arbete kan få plats. Men det är inte alltid att 
lärare hinner med allt de har tänkt i sin planering. Lärarna tar upp dokumentation, 
att det tar mer tid nu än vad den brukade ta förut. Förut hade lärare mycket mer tid 
till planering och idag har planeringstiden minskat väldigt mycket trots att det 
nuförtiden finns mycket dokumentation som ska göras i form av till exempel Dexter, 
samtal, individuella utvecklingsplaner, att skriva omdömen och måluppfyllelse och gå 
på möten. Allt detta tar mycket tid: 

 Jag tycker att problemet med individualisering är att det är mycket jobb för lärare att hela tiden ska 
hitta de rätt material som passar alla eleverna i klassen. Det krävs mycket planering för att lärare 
inte kan använda vilket material som helst.  

Specialpedagogen har talat om att hon inte alls ser något bekymmer med 
individualisering. Det är mer bekymmer för klasslärare eftersom att det tar tid och 
det kräver mycket jobb. Som lärare säger man inte att jag ska individualisera utan 
lärare gör det naturligt för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Men det kan uppstå 
problem med hur lärare bemöter eleverna eller problemet, det kräver att lärare måste 
anpassa sig till hur de bemöter problemet hos eleven. 

4.3.2 Resurser 
En lärare anser att hon jobbar mycket med individualisering, hon ser vad som kan 
passa för varje elev. Eftersom att hon just nu har 28 barn i två olika årskurser som 
sitter i samma klass så tycker hon att hon har blivit sämre på individanpassning. Det 
är svårt att hinna med alla elever: 

Jag har gemensamma genomgångar, men alla elever hinner inte och kan inte jobba med samma uppgifter. 
Jag försöker göra svårare uppgifter till duktiga elever, fast jag har mycket tankar att jobba extra med elever 
som har svårigheter med språkstörningar. Jag hinner inte sitta så mycket jag skulle vilja med de elever som 
behöver mig extra. Man kan inte enbart finnas för någon eller några utan måste räcka till för hela klassen. 
Jag får ibland hjälp av en lärarassistent men son klass lärare måste jag planera ensam hela tiden till både 
årskurs två och tre.  

En annan lärare som jobbar i förskoleklass säger att det är svårt med 
individualisering när man jobbar i en mångkulturell skola för att det krävs mycket 
mer tid till planering, och det krävs mycket tid att hitta rätt material och extra 
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resurser till elever som har annat modersmål än svenskan. Detta kräver mycket mer 
jobb från läraren. 

Den skola som jag jobbar i nu är mångkulturell och min praktik under lärarprogrammet var i en 
annan skola där det inte fanns så många elever med annan bakgrund än svenskar. Jag tycker att det 
är stor skillnad i lärarens arbetssätt när det gäller individualisering i undervisningen mellan de två 
olika skolorna så att den kan anpassas efter elevens behov. Jag tycker att det är lättare med 
individualiserings undervisningen i klassen där det inte finns så många olika kulturer 
representerade, eftersom jag tycker att det blir svårt med individanpassad undervisningen när det 
finns många elever i klassen med annan bakgrund än svenskar. 

Sammanfattning  
Utifrån studiens resultat går det att utläsa att samtliga lärare betonar att de inte ser 
någon skillnad mellan individualisering och individanpassad undervisning utan att 
de två begreppen hör ihop. Utifrån sina erfarenheter menar lärarna att 
individualisering är viktig för att kunna individanpassa efter elevernas behov. 
Lärarna säger att de måste se alla individer i klassen och anpassa undervisningen 
efter varje enskild elevs behov, intresse och förutsättningar. Samtliga lärare säger att 
individualisering handlar om att lärare skapar arbetsuppgifter och arbetssätt där flera 
av elevernas förmågor kan och får användas. En utveckling av ett sådant arbetssätt är 
att utöver dessa lite öppnare uppgifter även individanpassa vissa uppgifter, 
exempelvis skapa ett eget arbetsmaterial inom ett ämnesområde för en enskild 
individ som behöver detta, låta någon som har stora motoriksvårigheter använda sig 
av datorn istället för penna och papper och/eller att låta någon med läs- och 
skrivsvårigheter göra sina uppgifter muntligt istället för skriftligt. Lärarna tycker att 
individualisering är viktig för att kunna utgå från elevernas perspektiv och ta hänsyn 
till elevernas olika behov och förutsättningar, och individualisering hör ihop med 
individanpassad undervisning för att utveckla elevernas kunskapsnivå och 
lärandeprocesser. Samtidigt som lärarna uttrycker att det inte är så lätt att 
individualisera på grund av tid och resurs brist. 

5 Resultatanalys och diskussion  

5.1 Metodiskdiskussion  
Studiens resultat grundar sig på den kvalitativa metoden. Resultatet grundas på åtta 
semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i förskoleklass och årskurs ett 
till tre. Metoderna som användes i studien var passande för att vi fick det stöd och 
underlag som önskades och krävdes till studiens frågeställningar och studiens syfte. 
Intervjumetoden valdes för att kunna ta reda på lärarnas uppfattningar och 
erfarenheter kring individualisering och individanpassad undervisning, och vilket 
svårigheter uppfattar lärarna att det finns med individualisering. Vilket vi betraktar 
att vi har fått fram genom den kvalitativa undersökningen. Vi har använt bandspelare 
under intervjuerna. Syftet med användning av bandspelare var att få ett rymligare 
underlag till våra intervjuer, den gav oss även en ökad tillförlitlighet och en stor 
möjlighet att inte missa relevant information. Nackdelen med att använda 
bandspelaren var att det oroade några lärare i början av intervjun, men vi märkte att 
de blev lugn efter en liten stund. Fördelarna med att använda bandspelare även var 
att vi kunde gå tillbaka och citera den intervjuade bokstavligt, vilket även Denscombe 
(2009) skriver om dessa fördelar och nackdelar av att använda bandspelare som 
verktyg och hjälpmedel. Vilket även Stukát (2011) hävdar att kvalitativa intervjuer ger 
en begriplig insikt av materialet. Innan studien påbörjats skickades ett missivbrev ut 
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till deltagarna (se bilaga 1). Deltagarna informerades om studiens innehåll och 
studiens syfte och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Svårigheter med 
intervjuerna var att det tog lång tid för oss att transkribera, däremot var intervju 
resultatet väldigt givande till vår undersökning om studiens syfte vilket Denscombe 
(2009) också hävdar vara en fördel med intervjuer. 

5.2 Resultat analys och resultat diskussion  
Studien påbörjades med att intervjuarna ville undersöka om lärarnas erfarenheter 
kring individualisering och individanpassning i förskoleklass och åk 1-3. Syftet med 
studien är att undersöka några lärares uppfattningar om sitt arbete med 
individualisering i förskoleklass och årskurs 1-3, samt att synliggöra deras 
erfarenheter om att individanpassa sin undervisning utifrån varje elevs behov och 
förutsättningar. Bland de resultaten som kommit fram av intervjuerna har några 
teman valts ut för att analyseras och diskuteras. De teman som valts ut är de delar av 
resultatet som är mest märkbart. Dessa teman är lärarnas uppfattning av 
individualisering och individanpassning, Lärarnas erfarenheter av individualisering 
och individanpassning och lärares uppfattningar om svårigheter med 
individualisering. 

Studiens resultat visar att individualisering utifrån lärarnas uppfattningar och 
erfarenheter handlar om individanpassad undervisning, det vill säga att lärarna 
arbetar med individualisering utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. 
Samtliga lärarna har samma uppfattning och åsikter om individualisering och detta 
påpekar också Stensmo (2008), att individualisering handlar om att anpassa 
undervisningen efter elevers behov, erfarenhet, intresse, tänkande och 
förutsättningar. Detta betyder att lärare bör möta eleven där den befinner sig, utgå 
från de kompetenser eleverna har, att ta hänsyn till olika lärstilar för att eleverna är 
olika och lär sig på olika sätt och skapa en variation av möjligheter samt utmana varje 
elev. Det vill säga att lärarna arbetar med individualisering utifrån varje enskild elevs 
behov, intresse och förutsättningar. Vilket gör att varje enskild individ ges möjlighet 
till att uppleva sin skolgång som rolig och meningsfull, vilket i sin tur påverkar 
elevens utveckling och lärande positivt. Av respondenternas svar framkommer att 
individualisering är en viktig och nödvändig aspekt för dem, för att lärare genom att 
individualisera undervisningen kan bemöta alla elever där de befinner sig, det vill 
säga på deras kunskapsnivå. Även Vinterek (2006) lyfter upp att individualisering 
handlar om lärarens grundsyn på elevens behov och elevens förmåga till lärande där 
dessa aspekter ligger i centrum. Detta kan uppfattas som att författarna menar att 
individualisering i undervisningen ska leda till utveckling i lärandeprocesserna för 
eleverna.  

Från deltagarnas intervjusvar framkommer det att de inte uppfattar att det är någon 
skillnad mellan individualisering och individanpassad undervisning utan att dessa 
begrepp kompletterar varandra. Lärarna menar att de inte kan individualisera utan 
att individanpassa, och att de inte heller kan individanpassa utan att individualisera. 
Så resultatet visar att samtliga lärare har samma uppfattningar om vad begrepp 
individualisering och individanpassad innebär. Lärarna menar att individualisering 
sker i olika former och omfattningar. Enligt intervjuerna möter lärarna eleverna där 
de befinner sig i sin utveckling och ser till alla elevers olika behov genom att anpassa 
sin undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. Detta bekräftas också av 
Vinterek (2006) att individualisering kan förekomma av olika slag och kan gälla såväl 
omfång, arbetstempo, material, innehåll och metod. Lärarna påstår att när en lektion 
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anses vara individanpassad, så måste målet och syftet med undervisningen vara lika 
för alla elever i klassen. Lärarna i studien behandlar individualisering och 
individanpassad undervisning på samma sätt. Bland resultaten framgår det att 
individualisering för lärarna också innebär variation av arbetsformer, inkludering, 
behov av tid, användning av olika sinnen och behov av särskilt stöd. Samtliga lärare 
betonar att de strävar efter att variera sina arbetssätt och uppgifter för att detta gör 
att elevernas förståelse och intresse ökar, vilket även står i Stensmo (2008).  

Samtliga lärares svar stämmer med Stensmo (2008) och Bolander och Boströms 
(2008) åsikter där de tar upp att varierad undervisning främjar elevernas lärande och 
förutsättningar. Variation i undervisningen bör innebära en självklarhet då de flesta 
eleverna nås då lärare använder olika metoder i lärandesituationerna. Utifrån 
lärarnas svar framkommer det att det är viktig att se alla individer i klassen och att 
inkludera alla elever genom att alla elever är delaktiga i undervisningen. Samtliga 
lärare betonar att det är viktig att lärare anpassar verksamheten så att alla individer 
ska vara med. Stensmo (2008) betonar att genom att inkludera alla elever, når lärare 
även individualisering då den enskilda eleven som inkluderas får förutsättningar, 
behov och intressen tillgodosedda. Flertalet lärare säger att eleverna behöver olika tid 
till att arbeta med och lösa sina uppgifter. Detta hävdar också Stensmo (2008) och 
Vinterek (2006), att eleverna behöver olika lång tid för att lösa en viss uppgift och 
arbeta i sin egen takt. Detta har samtliga lärare också betonat att eleverna kan nå de 
högsta målen förutsatt om de får tillräckligt med tid och stöd. Samtliga lärare har 
även betonat att de varierar sina arbetsformer och även tar hänsyn till elevernas olika 
behov. Vilket gör att eleverna har förutsättningar att utvecklas och lära. Samtliga 
lärare anser att variation i undervisningen är nödvändig och att vissa av eleverna 
behöver helt individanpassad undervisning. Detta leder till att lärarna ökar elevernas 
självförtroende och motivation till lärande. Vilket Boström (1998) hävdar då hon 
menar att många elever som har olika svårigheter signalerar en omfattande otrygghet 
och en bristande tillit till sin egen förmåga att lyckas och de signalerar också en 
bristande tillit till vuxna. Så vi uppfattar det som att det är viktigt att lärare genom 
individanpassad undervisning ger trygghet till eleverna som i sin tur gör att de elever 
som har behov av särskilt stöd inkluderas samt att deras självförtroende ökar. 

Stensmo (2008) betonar att individualisering berör individens olika lärstilar, att 
eleverna lär sig på olika sätt, så samtliga lärare betonar att de måste vara medvetna 
om elevernas olika lärstilar samt hjälpa eleverna att hitta och uttrycka den stil som 
eleven lär sig bäst av. Eleverna lär sig på olika sätt för att de är olika individer, det 
kan vara genom att lyssna (auditiv), läsa (visuell) och göra (kinestetisk). Lindkvist 
(2003) och Vinterek (2006) lyfter även upp att genom variation i undervisningen 
hjälper läraren sina elever att hitta sina egna lärstilar och bli motiverade och 
engagerade för sitt arbete i skolan. Även de flesta lärarna strävar efter att anpassa 
läromedel och material utifrån elevers kunskapsnivå.   

Resultaten visar att lärarnas uppfattningar om sitt arbete är olika när det gäller 
individualisering. De använder sig av olika metoder och de jobbar utifrån elevers 
behov och anpassar undervisning så att eleverna får den hjälp som de behöver på 
olika sätt. Det framkommer att några av lärarna försöker att utforma uppgifter så att 
det ska anpassas till alla elevers kunskapsnivå. I intervjuerna nämner lärarna ofta hur 
viktigt det är att lyfta fram elevens starka sidor för att stärka deras självförtroende 
och motivation. Under temaarbetet, några lärare arbetar tematiskt, vilket hjälper 
eleverna att lära sig på olika sätt då lärarna använder olika metoder för att presentera 
teman. En lärare säger att hon använder sig av sagor, bilder, musik och sånger och 



22 
 

 
 

text för att presentera teman.  Detta ger oss insikt i att lärarna vid sin planering har 
möjligheter att få in olika arbetssätt som kan hjälpa läraren med individualisering i 
undervisningen. Vilket Bolander och Boström (2008) hävdar att om läraren låter 
eleverna att använda olika sinnen så aktiverar lärare olika inlärningskanaler 
samtidigt.  

Lindkvist (2003) förklarar i sin studie att individualisering är ett medel och handlar 
om anpassning efter elevers intresse och perspektiv, detta bekräftas med att samtliga 
lärare är överens om att individualisering är ett medel och verktyg för att kunna ge 
eleverna möjligheter att nå kunskapskraven. Lindkvist studie visar att eleven har 
förmåga till lärande inom sig, genom att låta eleverna prova och själv välja ett eget 
sätt till arbete i undervisningen leder det till att denna förmåga kommer fram. Detta 
överensstämmer med lärarnas svar i studieresultatet, att det är viktig att ge eleverna 
möjligheter att själva prova olika metoder då detta kan hjälpa eleverna att hitta den 
metod och stil som passar bäst samt att detta ökar elevernas intresse och 
självförtroende, detta leder till stor utveckling i elevernas lärande process.  
 
Innan den här studien trodde vi att vi skulle få olika svar från lärarna, eftersom de 
lärare som vi valde för vår studie hade olika lång erfarenhet. Men det var inte så som 
vi trodde, utan lärarna gav uttryck för liknande sätt att arbeta med individualisering 
fast de framkom att de gjorde detta arbeta på olika sätt. 

Den läraren som hade ett års erfarenhet som hade den kortaste erfarenheten av 
lärarna påpekade att behovet av individualisering är större hos invandrarelever för 
att de har ett annat modersmål. Hon använder sig av bilder och olika sinnen för att 
hjälpa eleverna i deras lärande och förståelse av undervisningen. I Lgr 11 står det att 
alla barn har rätt till skolgång, att alla barn är lika värda och att läraren ska stimulera 
och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter eller annat modersmål. Ytterligare 
står det att undervisningen ska främja elevernas kunskapsutveckling och lärande med 
hänsyn till elevernas olika erfarenheter, kunskaper och språk. 

Det som är utmärkande i studien att alla lärarna tyckte att det är viktigt med 
individualisering i undervisningen och att de ständigt jobbar med att individanpassa 
undervisningen. Men de tog upp också att det inte går att individualisera alla 
lektioner. Från resultaten framkommer att de flesta lärarna har svårt med att hinna 
se alla eleverna eftersom de har stora grupper av elever och tiden räcker inte till att 
kunna hjälpa alla. Vilket Vinterek (2006) uppmärksammar att undervisning i 
helklass försvårar för många elever att förstå, så författaren påpekar att de flesta 
lärare föredrar att undervisa i minde grupper eller enskilt.  Andra problem som vi 
tolkar från intervjuerna är att de elever som är pratsamma eller är i behov av särskilt 
stöd tar mest utrymme och tiden räcker inte till att se alla.  

En av lärarna påpekade att planeringstiden har minskat på grund av att det finns 
mycket annat som ska göras i form av dokumentation. Utifrån det här svaret så kom 
vi fram till att det kan uppstå konsekvenser när planering för individualisering 
minskar och att dokumentationer istället får den mesta tiden. Konsekvenserna blir 
utifrån vår tolkning att läraren inte kan individualisera flera lektioner och det 
traditionella mönstret i undervisningen kan uppstå på flera lektioner vilket även 
betonas av lärarna också. Det har visat sig att bristen på resurser är en faktor som 
påverkar lärarnas arbete med individualisering. Det behövs mer personal, särskilt i 
de klasserna där det finns elever med annan bakgrund och språk än svenska eller 
barn som är i behov av särskilt stöd.  
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5.3 Nya forskningsfrågor 
Denna studie har gett djupare insikt i och förståelse för individualiseringsbegreppet 
hos lärare som arbetar från förskoleklass till årskurs tre. Vidare vore det intressant 
att studera hur lärare i mellanstadiet, det vill säga årskurs fyra till sex, ser på 
individualisering och hur de arbetar med att individualisera och individanpassa 
undervisningen. Är det någon skillnad jämfört med lärare i de lägre årskurserna eller 
inte? En annan sak som skulle vara intressant att undersöka är individualisering ur 
elevernas perspektiv. Upplever elever att lärare lyckas med att individualisera och 
individanpassa undervisningen efter varje elevs enskilda behov eller inte? Om inte, 
på vilket sätt skulle lärarna kunna lyckas bättre med individualiseringen enligt 
eleverna?  

5.4 Slutsatser 
Utifrån denna studie, i relation till tidigare forskning, kan vi konstatera att lärarnas 
uppfattningar om sitt arbete med individualisering i lågstadiet och när det gäller 
deras erfarenheter om individanpassning i undervisningen, handlar om anpassning 
efter varje elevs behov och förutsättningar.  Lärarna är medvetna om att det står 
formulerat i Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011), att undervisningen ska 
anpassas efter elevernas olikheter. Lärarna påpekar att det är viktigt att bemöta 
eleverna där eleverna befinner sig i kunskapsnivå, samt eleverna får lära sig på det 
sättet som han/hon lär sig bäst på, men att de oftast individualiserar utifrån det 
material de har utifrån olika lärstilar och den tid som de får över till planering. 
Lärarna i studien menar att individualisering är ett begrepp som innehåller 
svårigheter då deras tid och resurser inte alltid räcker för att kunna planera för och 
genomföra en undervisning där lärarna i praktiken klarar av att bemöta barnets 
individuella behov. Det i sin tur får konsekvenser för eleverna som ges sämre 
förutsättningar i lärandet under de lektioner som lärarna inte hinner/lyckas 
individanpassa. I Lgr 11 står det att skolan ska anpassas till eleven 
(Utbildningsdepartementet, 2011), vilket den inte gör under de tillfällen då alla elever 
tvingas arbeta med likadana uppgifter på ett likadant sätt.  

5.5 Pedagogisk relevans 
Denna studie är relevant för att det i dagens skola krävs att undervisningen är 
anpassad till individens behov och förutsättningar. Därför att det i dagens skola finns 
en stor mångfald av sociala och kulturella bakgrunder och elever med olika särskilda 
behov. Utifrån studien framgår det att lärare idag inte kan låta bli att individualisera 
undervisningen. Studien är relevant för andra lärare och blivande lärare eftersom att 
individualisering är någonting som lärare måste ta hänsyn till och dagligen arbeta 
med. Studien kan också bidra med att lyfta olika sidor av 
individualiseringsbegreppet, inklusive svårigheterna med individualisering. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev  
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som skriver examensarbete på grundnivå inom 
kunskapsområdet pedagogik under höstterminen. Examensarbete handlar om 
individualisering i undervisningen. Vi är intresserad av att veta hur lärare på 
lågstadiet arbetar med individualisering. Syftet med arbetet är att undersöka 
individualiseringen i undervisning, hur läraren arbetar med individanpassad 
undervisning i klassrummet och ta del av lärarnas syn, åsikter och erfarenheter. Vi 
kommer att genomföra undersökningar i form av intervjuer med lärare som arbetar i 
årskurs ett till tre. Vi önskar att få spela in intervjuerna därför vill vi be er om 
tillstånd att använda bandspelare under samtalet. Vi kommer ställa några frågor och 
intervjun kommer att ta cirka 30minuter och det är frivillig att vara med och delta. 
Anledningen till att vi vill spela in intervjuerna är dels att det underlättar för oss att få 
ett bra grund till vår studie och dels för att säkerhetsställa bearbetningen av 
informationen som vi får fram från intervjuerna. Den information som vi får fram av 
intervjuerna kommer enbart att användas av oss. 

Med vänliga hälsningar 

Lana Sabri Slewoa 

ZakiaGholamMuhayuddi 

Handledare: Annette Eriksson(annette.eriksson@mdh.se) 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

Berätta lite om din bakgrund? 

Vad har du för erfarenheter kring individualisering?  

Vad innebär individanpassad för dig? 

Beskriv dina arbetsformer när det gäller individualisering?  

Kan du ge några exempel från din egen erfarenhet där eleverna hade fått arbeta med 
något område där olika inlärningsstilar engageras? 

Vilka fördelar ser du med individualisering? 

Vilka hinder/svårigheter ser du med individualisering 

Hur arbetar du för att se alla elever och inkludera eleverna som är tysta i 
undervisning? 

Har du några speciella metoder som är bra, där alla elever i klasser är inkluderade? 
 
Hur fördelar du tiden mellan genomgångar, grupparbete och enskild individarbete?  
 
Hur anpassar du din planering till individualiseringens olika variationer tid, innehåll 
och arbetssätt? 
 
 Anser du av dina tidigare erfarenheter att individualisering och individanpassad 
undervisning ökar elevernas intresse och motivation till lärandemålet? 
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Bilaga 3 
 

Skola 1 inriktning erfarenheter Klasslärare 

Lärare a1 Lek, lär och 
utveckling 

1 år Förskoleklass 

Lärare b1 Svenska, 
samhällskunskap 

40 år Årskurs 1 

Lärare c1 Svenska, 
samhällskunskap 

13 år Årskurs 2 

Lärare d1 svenska 20 år Årskurs 3 

 

Skola 2 
 

Inriktning Erfarenheter Klasslärare 

Lärare a2 
 
 

förskollärare  11 år Förskoleklass 
 

Lärare b2 
 
 

Svenska, Samhäll, 
Engelska 

19 år Årskurs 1 

Lärare c2 
 
 

Svenska, Matematik 15 år Årskurs 2 och 3 

Lärare d2 
 
 

Specialpedagog/lärare 25 år F-3 
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Bilaga 4  
Arbetsfördelning: 

Vi har arbetat med våra examensarbete genom att sitta och planera tillsammans om 
hur skall vi arbeta med så att vi hinner lämna arbetet i tid. Vi har skrivit vårt PM 
tillsammans och delat arbetet så att vi både ska jobba lika mycket med det, Vi har 
kommit överens att vi både ska vara delaktiga och aktiva lika mycket. Vi satt och 
skrev hela tiden tillsammans och vi bytte våra erfarenheter och samarbetade med att 
samla kurslitteratur och andra forskningar som är relevanta till vårt arbete. Det har 
varit ett intensivt arbete och givande arbetet som vi har lärt oss själva mycket om att 
samarbeta och samverka i grupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


