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Syftet med studien var att undersöka hur några lärare arbetar med individualisering, 
vilka variationer som fanns mellan några klassrum med avseende på 
individualisering samt hur variationerna kunde förstås. Dessutom hade studien för 
syfte att undersöka vilka pedagogiska praktiker som skapades och hur de kunde 
förstås ur ett sociokulturellt perspektiv. Studien hade en kvalitativ ansats där semi-
strukturerade observationer stod till grund för datainsamling. Resultaten av studien 
var bland annat att lärarnas synsätt och åsikt kring fenomenet individualisering 
skapade variation i hur och i vilken mån som individualisering utspelades i klassrum. 
Slutsatsen av studien var att verksamheter arbetar med individualisering på olika sätt 
och att individualisering skapades i större utsträckning i de klassrum som följde ett 
eget arbetssätt snarare än de som arbetade med färdigt undervisningsmaterial. 
______________________________________________ 
Nyckelord: Individualiserad undervisning. 
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1. Inledning 
Under min utbildning har flera föreläsare talat om att lärare ska arbeta för att skapa 
ett lärandeklimat som tar hänsyn till alla elevers olikheter. Vid min 
verksamhetsförlagda utbildning har jag mött ett lärandeklimat där man arbetar för 
att tillgodose elevernas olika förmågor, förutsättningar och kapacitet. Därmed har det 
väckts ett intresse hos mig för hur lärare i andra klassrum arbetar för att skapa en 
undervisning som är individualiserad och ser till elevers olikheter. Riktlinjerna som 
finns i läroplanen för individualisering öppnar upp för olika tolkningar vilket medför 
att individualisering kan gestaltats på olika sätt. I och med detta är det intressant att 
undersöka hur några lärare arbetar individualiserande i sin undervisning och i vilken 
mån detta sker samt vad för variation som kan finnas och hur den variationen kan 
förstås.  
 
Stensmo (2008) skriver att elever är olika och det betyder bland annat att det finns 
en bredd mellan elevernas kunskaper, förmågor och utgångspunkter i lärandet. I och 
med elevers olikheter är det av stor vikt att lärare arbetar för att skapa en 
undervisning som tar hänsyn till varje enskild individ, dennes kunskapsnivå och 
arbetssätt. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 
beskrivs detta; 
 

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, 2011:8) 

 
Individualisering kan enligt Lindqvist (2003) och Vinerek (2006) tolkas och 
uttryckas på olika sätt. Variationen vid individualisering menar Vinerek inte 
uteslutande handlar om innehåll och utformning utan även om omfång, material och 
nivå. Boström (2004) visar i sin studie att grammatikundervisningen kan 
individualiseras med utgångspunkt i lärtilar och att en sådan undervisning bidrar till 
att flera elever lyckas med skolan. Ståhle (2006) problematiserar individualiseringen 
genom att hävda att Kunskapsskolans undervisningsformer resulterar i 
självreglerande elever och styrda lärare. Vidare problematiserar även Granath (2008) 
individualiserade arbetsformer då hon funnit att loggböcker som används i 
kommunikationen mellan lärare och elev kan innebära en disciplinering av den 
enskilda eleven. Individualisering kan således uppnås genom olika strategier och 
undervisningsformer. I denna uppsats undersöks hur tre lärare gör för att skapa och 
arbeta med en individualiserad undervisning. Studien har även för avsikt att 
undersöka vilken variation det finns hos dessa tre verksamma lärarna gällande 
individualisering i ämnet svenska i årskurs 1 samt vilka pedagogiska praktiker som 
skapas och hur de kan förstås ur ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Efter en litteraturgenomgång anser jag att det saknas forskning kring hur lärare 
arbetar med individualisering i årskurs 1 och ämnet svenska. Sammantaget ger detta 
argument för att genomföra studien. Studiens fokus att undersöka individualisering i 
ämnet svenska i årskurs 1 har sin grund i den inriktningen jag har på min utbildning, 
språk och språkutveckling. Uppsatsens rubrik har formulerats med inspiration 
utifrån Ellmin (2011) där författaren beskriver att elever är olika och lär sig på olika 
sätt.    
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1.1 Syfte  
Studien har som syfte att undersöka hur några klasslärare realiserar individualisering 
och vilken variation som är synlig i dessa lärares undervisning. Dessutom syftar 
uppsatsen till att undersöka vilka pedagogiska praktiker som skapas och hur dessa 
praktiker kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur och i vad mån arbetar lärarna i studien med individualiserad 

undervisning? 
• Vilken variation med avseende på individualisering finns mellan de olika 

lärarnas undervisning och hur kan variationen förstås? 
• Vilka pedagogiska praktiker skapas? Hur kan de pedagogiska praktikerna 

förstås utifrån det sociokulturella perspektivet? 

1.3 Begreppsdefinition 
I studien definieras individualisering i likhet med Stensmos (2008) beskrivning av 
begreppet. Stensmo menar att individualisering och individualiserad undervisning 
innefattar en variation av undervisningens innehåll, former, studiesätt, den tid elever 
behöver till sitt förfogande för lärande samt de elever som är i behov av särskilt stöd. 
Stensmos definition av begreppet har valts att stå till grund för studien då studiens 
syfte är att undersöka hur klasslärare realiserar individualisering och hur variationer 
kan förstås i termer av pedagogiska praktiker samt att Stensmos definition stämmer 
överens med min tolkning av individualisering.  

2. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring individualiserad undervisning. 
Forskningen behandlar individualiserad undervisning utifrån alla elever som verkar 
inom skolan ramar.  

2.1 Teorier 
De teoretiska ramarna för denna studie hämtas från det sociokulturella perspektivet 
och Vygotskijs teori om utveckling och lärande. Centrala resonemang i Vygotskijs 
teori, menar Kroksmark (2003), bland annat är att barn utvecklas genom samspel 
och den närmaste utvecklingszonen som innefattar skillnaden mellan vad människan 
klarar av utan hjälp och vad människan klarar av gemensamt med andra. Kroksmark 
(2003) skriver att Vygotskijs teori belyser att erfarenheter och kultur är betydelsefulla 
faktorer för människors utveckling. Ens tankar och föreställningsvärldar är färgade 
av den kultur man lever i. I det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teori 
skriver Säljö (2000) och Säljö (2005) att begreppet artefakter1 (redskap/verktyg) är 
av särskild betydelse vid tal om lärande. Säljö (2000) menar att redskap används för 
att skapa förståelse för omvärlden och hur man agera i den. Inom det sociokulturella 
perspektivet definieras två olika typer av redskap, fysiska och psykologiska (Säljö 
2000 och Säljö 2005). De fysiska redskapen är föremål som är tillverkade av 
människan för att kunna brukas i olika verksamheter och de psykologiska redskapen 
är de vi använder oss av för att tänka och kommunicera. Säljö (2000) menar att 
redskapen förändras och förfinas utefter de behov som existerar i den kultur man 
verkar i. Det medför att människors kunskap och intellektuella förmåga konstant 
utvecklas.  

1 I arbetet kommer begreppet redskap genomgående att användas vid tal om artefakter. 
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Ytterligare ett centralt begrepp enligt Kroksmark (2003) i Vygotskijs teori är 
medierat lärande vilket handlar om hur lärande sker och hur kunskap internaliseras 
i samverkan mellan människor med hjälp av kulturella redskap. Människor hanterar 
omvärlden genom redskapen. Mediering, i det sociokulturella perspektivet, handlar 
enligt Säljö (2000) kring hur redskap används av människor för att verka i världen, 
det vill säga att människor utveckar redskap för att underlätta vardagen. Säljö hävdar 
att människans viktigaste medierade redskap är det psykologiska redskapet, språket. 
 
Ståhle (2006) hävdar att omstruktureringen som skett i skolan öppnar upp för 
möjligheter att skapa en variation i utformningen av pedagogiska verksamheter. Man 
skapar redskap och förändrar arbetsformer för att möta elevernas och verksamhetens 
behov. Ståhle (2006) anser att olika pedagogiska praktiker har olika traditioner som 
i sin tur skapar olika möjligheter att organisera verksamheten på. Därmed har 
redskapen en betydande roll för de förmågor, kunskaper och attityder eleverna kan 
komma att utveckla. De redskap som finns till förförfogande i klassrummen skapar 
möjligheter för elever att lära utöver det ämnesinnehåll som verksamheter erbjuder. 
Genom att delta i en pedagogisk praktik menar Ståhle att ”elever förändras som 
individer i termer av intellektuell repertoar och i behärskning av fysiska redskap” (s. 
37). Genom att samverka i en pedagogisk praktik anser Ståhle med hänvisning till 
Säljö att det skapar möjligheter för att elever tillägnar sig de kunskaper, normer och 
värderingar som finns i kontexten.  
 
Lärande menar Säljö (2000) har en betydelsefull ställning i vår kultur. Lärande är 
sammanknutet med våra tankar kring ekonomisk och social utveckling samt önskan 
om att förbättra levandsvillkoren. Lärande handlar enligt författaren om det som 
enskilda personer och grupper tar med sig från sociala förhållanden och brukar i 
framtiden. Vad, hur och sätten som individer lär sig menar Säljö har förändras 
genom tiden.  

2.2 Tidigare/aktuell forskning 
Här presenteras tidigare forskning kring individualisering som ger argument och 
olika perspektiv på individualisering. Avsnittet presenterar även olika tolkningar av 
individualiseringsbegreppet och elevers arbetssätt.  

2.2.1 Argument för individualisering 
Lindqvist (2003) menar att man utifrån ett utbildningspolitiskt perspektiv har funnit 
två fundamentala mål för skolan: samhällsmålet och det individuella målet. 
Samhällsmålet handlar om att samhället utvecklas i en särskild riktning medan det 
individuella målet har riktning mot individen och dess personlighet. Utbildning och 
förmågan till ett livslångt lärande har kommit att bli en betydande faktor för både 
individens och samhällets utveckling menar Andersen, Dimenäs, Ojala och Ratzki 
(2006). De senaste nationella utvärderingarna i Sverige genomförda av Skolverket, 
2005 (enligt Boström och Svantesson, 2007) visar att det finns ett behov av att 
utveckla undervisningsstrategierna i skolan för att skapa bättre förutsättningar till att 
möta den enskilde eleven. Vidare talar Andersen, Dimenäs, Ojala och Ratzki (2006) 
om lärarens professionalism som att förstå och se eleverna som anpassade och 
skickliga personer samt att ha förståelse för att elevernas utvecklingspotential 
utvecklas genom samarbete med andra elever och läraren.  
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Skolan har enligt Ellmin (2011) ett ansvar att se till att eleverna får en undervisning 
som är utformad utifrån varje individ samt att elevernas utveckling planeras och följs 
upp under utbildningens gång. ”Ingenting föder framgång som framgång” (s.24) 
menar Ellmin (2011) och därmed anser han att det är betydelsefullt att lärare ger 
realistiska och tydliga mål som är utmanar och utvecklar eleverna samt stärker deras 
självförtroende. 
  
I en heterogen klass betonar Stensmo (2008) att det finns en stor spännvidd bland 
elever och de kunskaper, färdigheter och förutsättningar elever har för lärande. 
Författaren menar att elever är olika i sin intelligens vilket innebär att det finns en 
skillnad mellan elevernas förmåga att anamma kunskap och färdigheter. Detta 
innebär även en skillnad mellan elever att bevara kunskapernas och färdigheternas 
kvantitet och kvalitet samt förmågan att omsätta kunskap och färdigheter. 
Individuella aspekter såsom biologiska, fysiska, intellektuella, känslomässiga, social 
mognad, nyfikenhet, lust att lära och energi är enligt Ellmin (2011) betydande för 
lärandet. Den skolkultur som speglas i de svenska skolorna är enligt Dimenäs (2006) 
en kultur som tillåter eleverna att misslyckas. Författaren skriver också att 
undersökning funnit att lärare i svenska skolorna arbetar för att finna varje enskild 
elevs utgångspunkt för utveckling. Individuell feedback till eleverna anser Ferguson, 
Droege, Guojonsdottri, Lester, Meyer, Ralph, Sampson och Williams (2001) skapar 
en motivation till att uppnå lärande hos eleverna och detta bör genomsyra 
undervisningen för att skapa goda möjligheter för utveckling.   
 
2.2.2 Olika tolkningar av individualiseringsbegreppet 
Individualiseringsbegreppet har enligt Lindqvist (2003) historiskt sett ändrat 
innebörd i de olika läroplanerna för grundskolan. Begreppet har gått från att handla 
om olika undervisningsmetoder till att handla om individers sociala bakgrund, 
erfarenheter, intressen samt möjlighet att påverka. Individualiseringsbegreppet 
menar Lindqvist (2003) och Vinerek (2006) är ett svårtolkat begrepp och kan tolkas 
på flera olika sätt, vilket även innebär att det i praktiken kan uttryckas på flera sätt. 
Lindqvist menar dessutom att individualisering vid vissa tillfällen skildras som en 
motbild och som en räddning från förmedlingspedagogiken. I vissa klassrum har det 
därmed skett en skiftning från lärarstyrd undervisning till en undervisning som har 
en tilltro på elever samt utgår från elevernas intressen och perspektiv. Forskare inom 
området hävdar att individualisering inte är en metod utan att det snarare är en 
attityd skriver Dimennäs (2006). Utbildningssystemet enligt Ferguson m.fl. (2001) 
grundas i principen om att varje enskild elev representerar en unik kombination av 
förmågor och pedagogiska behov som under utbildningens gång förtjänar att få 
individuell hjälp vid olika tidpunkter. Vinerek (2006) anser att individualisering inte 
enbart skiljer sig åt i innehåll och utformning utan även i variation i omfattning av 
individualisering i undervisningen genom omfång, material och nivå. Författaren 
menar även att individualisering tar hänsyn till elevernas karaktär, mognad, 
förmågor, förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov. Några av de viktigaste 
faktorerna vid arbete med individuellt lärande hävdar Dimenäs (2006) är att eleverna 
ges möjlighet att få välja uppgift, ha inflytande över tiden de spenderar med 
uppgifterna samt att de ges möjlighet till att arbeta med uppgifter som har olika 
svårighetsgrader.  
 
2.2.3 Elevers olika sätt att lära och arbeta 
Elevers arbete i klassrummet anser Dimenäs (2006) inkluderar frågan om olika sätt 
att arbeta vilket vidare visar att läraren måste organisera arbetet i klassrummet så att 
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eleverna får tillfälle att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ellmin (2011) 
skriver att forskning kring lärstilar 2 har visat att det är betydelsefullt att betrakta 
elevernas personliga lärstilar i undervisningen. Arbete med lärstilar har enligt 
Boström och Svantesson (2007) fokus att se till individens unika sätt att lära sig samt 
hur pedagogerna nyttjar kunskapen för en individualiserad undervisning. Författarna 
hävdar att kunskap om lärstilar skapar en bättre grund för lärare att stå på för att 
kunna ge eleverna möjligheter att verka i det informationssamhälle som vi idag lever 
i.  
 
Lärarens strävan vid arbete med individualisering kombinerat med de krav som 
skolpolitiker och föräldrar ställer menar Ellmin (2011) gör frågan kring lärstilar mer 
aktuell. Utmaningen i undervisningen skriver författaren också ligger i att planera för 
ett lärande där eleven ges tillfälle att använda olika lärandestrategier, att arbeta 
utifrån den lärstil som passar eleven bäst samt ge eleven möjlighet att påverka tiden 
för lärandet. Ferguson m.fl. (2001) hävdar att ju större verktygslåda en lärare har 
desto enklare är det att välja strategier som utmanar och utvecklar alla individer i 
verksamheten. Ett individualiserat arbetssätt innefattar enligt Stensmo (2008) 
organisationsaspekterna kring vilka materiella resurser som finns representerade i 
verksamheten och hur de används. Organisationsaspekten, hur den används, 
innefattar den lärstil som en elev har störst tillämpning av vid kunskapsinhämtning. 
Med vilka materiella resurser menar Stensmo innefattar de material och resurser 
elever är i behov av för att skapa framgång i lärandet. Dessutom anser författaren att 
en skola alternativt ett klassrum bör erbjuda olika lärcentrum som erbjuder material 
som är anpassat utifrån elevernas olika sätt att lära.  
 
Utformningen av en individualiserad undervisning menar Vinerek (2006) ska 
grundas i syftet som lärare har för individualiseringen i undervisningen. Syftet med 
individualisering handlar enligt henne i första hand om elevernas personliga 
utveckling samt att eleverna ska utveckla kunskap i skolans olika ämnen. Författaren 
hävdar att man vanligen tar hänsyn till elevers behov och sätter dem i centrum men 
att man mer sällan problematiserar vad behoven kan gälla, det vill säga vad för behov 
det kan röra sig om och hur dessa behov, i förhållande till varandra, bör prioriteras. 
Vid arbete med heterogena grupper menar Ferguson m.fl. (2001) att det är 
betydelsefullt att man mäter framgång utifrån den enskilde elevens utveckling i 
arbetet.  
 
2.2.4 Kategorier av individualisering 
Beroende på hur skolan utformar uppgifter och instruktioner menar Vinerek (2006) 
att de öppnar upp för möjligheter hos eleverna att arbeta med olika arbetssätt och 
arbetsformer. Författaren lyfter fram att elever kan arbeta enskilt eller i grupp och att 
arbetssätten där emellan kan skiljas åt och att tiden kan variera när eleverna arbetar 
med uppgifterna. Individualiserad undervisning kan bland annat betyda enligt 
Stensmo (2008) att det finns en variation i undervisningens innehåll och form samt 
den tid som varje enskild elev är i behov av för att lära sig. En undervisning som är 
innehållsindividualiserad handlar enligt Stensmo om att den enskilde eleven har 
möjlighet att påverka arbetsuppgifterna i de områden man arbetar med och att eleven 
kan ta sig an uppgifterna i undervisningen utifrån de förutsättningar eleven i fråga 

2 Begreppet lärstilar grundar sig i Howard Gardner teori och handlar om de olika tillvägagångssätten/arbetssätten 
som människor finner lämpligast i sin inhämtning av kunskap skriver Lindström (2005). Exempel på lärstilar är 
visuell, auditiv, taktil och kinestetisk lärstil. 
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har. I litteraturen belyser även Stensmo att innehållsindividualisering innefattar 
organisationsaspekterna vad och på vilken nivå. Aspekten vad innefattar de 
uppgifter som en elev ska arbeta med medan aspekten på vilken nivå handlar om de 
krav och förväntningar som läraren kan ställa på eleverna gentemot uppgifterna. Vid 
tal om tidsindividualisering anser Stensmo att det handlar om att elever får 
möjlighet att bestämma den tidsperiod som de behöver för att genomföra uppgiften 
och nå målen. Motiven för att låta elever styra över tid handlar enligt Dimenäs 
(2006) om att alla elever är i behov av olika lång tid för att skapa idéer, lösa problem 
och uppfylla uppgiften. 
 
Vinerek nämner (2006) att det finns olika karaktärer av individualisering såsom 
ansvarsindividualisering, hastighetsindividualisering, innehållsindividualisering, 
metodindividualisering, miljö- och materialindividualisering samt 
värderingsindividualisering. Den typ av individualisering som vanligast sker i 
svenska skolor är ansvarsindividualisering som har en stark betoning av skyldigheter 
som elever har kopplat till ett individuellt ansvar för genomförandet av 
arbetsuppgifterna. Det betonas att i ansvarsindividualisering kan det komma att ske 
en individualisering utifrån elevers intressen men det snarare är vanligare att läraren 
individualiserar kvantiten eller nivån. Hastighetsindividualisering förfaller sig enligt 
författaren vara det vanligaste individualiseringssätt lärare använder sig av vid försök 
av att anpassa undervisningen till varje enskild elev. Vinerek anser precis som 
Stensmo (2008) att innehållsindividualisering handlar om att finna innehåll som 
motsvarar den enskilda elevens behov av kunskaper samt att innehållet i 
undervisningen är anpassat utifrån elevernas egna intressen. Utöver detta menar 
Vinerek även att aspekten av innehåll kan omfångsindividualiseras och 
nivåindividualiseras. Vid tal om nivåindividualisera innehållsaspekten handlar det 
om olika sätt att möta elevers förmågor och erfarenheter i ett ämnesområde eller 
ämne. Läraren kan enligt författaren individualisera med utgångspunkt i 
värderingsindividualisering som innefattar att värdering och betygssättning av 
elevprestationer sker i förhållande till varje elevs nuvarande utvecklingsnivå.  

2.2.5 Skolor och lärares olika strategier 
Huvudsyftet i Boströms (2004) doktorsavhandling Lärande och metod- 
Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk 
grammatik, var att studera inlärningseffekterna i den traditionella 
grammatikundervisningen jämfört med en undervisning som är baserad på elevernas 
lärstilar. I studien tog man hänsyn till varseblivning, det vill säga hur eleverna tog in 
information exempelvis via syn eller hörsel.  
 
I sin forskning hänvisar Boström (2004) till flertalet olika teorier som är användbara 
vid arbete med lärstilar. Deweys teori och specifikt hans begrepp learning-by-doing 
menar Boström är användbar för de elever som har den kinestetiska lärstilen som 
grund för sitt lärande, det vill säga de elever som lär sig bäst genom att engagera hela 
kroppen. Vidare benämner författaren att Montessoripedagogiken är en lämplig 
pedagogik vid arbete med lärstilar. Grunden i den pedagogiken är att eleven står i 
centrum och likaså konkretion och skapande, vilket är passande för de elever som 
finner den taktila lärstilen mest användbar i lärandet. Den taktila lärstilen innebär att 
man använder sig av händerna för att skapa lärande. 
 
Forskningsstrategin som Boström (2004) har i sin studie är kvasiexperimentell samt 
en kvantitativ forskning. Kvasiexperimentell forskning har enligt författaren ett 
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liknande upplägg som experimentell forskning bara det att den inte är randomiserad 
utan att respondenterna har valts utifrån egenskaper passande till studien. De 
metoder som användes för att samla in data för studiens syfte var prov- och 
enkätundersökningar. Boström jämförde skriftliga prov mellan de deltagande 
grupperna samt genomförde attitydundersökningar för att se om attityderna på de 
deltagande förändrades under forskningens gång. Dessutom genomfördes en 
jämförelse av förståelse för användningen av grammatik och en bedömning av 
momentet som skedde vid en slutvärdering (enkät). Boström använde sig även av en 
kvalitativ analys i sin forskning för att komplettera den kvantitativa metoden. Den 
kvalitativa analysen hade för syfte att ge en djupare förståelse av problemkomplexet. 
För att nå denna djupare förståelse genomfördes intervjuer som var 
halvstrukturerade samt enkäter med öppna frågor. 
 
Boström (2004) kom i sin forskning att finna att elever som arbetar med lärstilar 
tillägnade sig användbara grammatikkunskaper i högre grad än de elever som 
undervisades i en traditionell undervisningsmiljö. Forskningen fann även att 
lärstilsanpassad metodik har en liknande påverkan på ungdomar som vuxna. 
Resultatet som Boström även fann i sin studie var att lärstilsmetodik gentemot 
traditionell undervisningen förde med sig en högre grad av självständighet, egna val 
och möjlighet att arbeta utifrån sin egen takt och mindre prestationsångest. Genom 
att undervisningen utgick från lärstilsmetodik fick eleverna möjlighet att välja 
arbetssätt och metoder utifrån sin sociala preferens.  
 
Ståhles (2006) avhandling Pedagogiken i tiden: Om framväxten av nya 
undervisningsformer under tidigt 2000-tal hade som syfte att undersöka vad för 
olika pedagogiska praktiker som skapas i friskolorna under 2000-talets början. 
Ståhles avhandling har inriktat sig på en av Sveriges största friskolor – 
Kunskapsskolan. Studien tar utgångsläge i det sociokulturella perspektivet gällande 
kunskap och lärande.   
 
För att samla in data till avhandlingen genomförde Ståhle (2006) intervjuer. 
Intervjuernas syfte var att genom skolledarna komma åt vad som händer på skolan, 
undersöka hur olika redskap är tänkta att fungera på den valda skolan och vad skolan 
vill skapa med sin pedagogiska praktik. Ståhles avhandling utgick från det kvalitativa 
synsättet. De genomförda intervjuerna benämnde Ståhle som situerade samtal för att 
belysa att intervjuerna är av en annan karaktär än en normal intervjusituation. 
Denna typ av intervju bygger inte på någon typ av intervjufrågor utan istället utgick 
samtalen på konkreta utgångspunkter. Författaren genomförde även samtal med 
handledare på skolan som ljudbandades. Dessutom har Ståhle fått tagit del av elevers 
loggböcker och studieplaner för att använda som data för studien.  
 
Ståhle (2006) har i sin avhandling funnit att Kunskapsskolans individualiserade 
pedagogik innebär att varje enskild elev synliggörs, skriftspråket får en mer 
framträdande roll i utbildningen samt att valmöjligheterna elevernas ges ger en följd 
av vilket kunskapsinnehåll eleverna tar del av. Vidare fann Ståhle att en konsekvens 
av Kunskapsskolas pedagogik är att eleverna är självreglerande medan lärarna är 
styrda, det vill säga ombytta roller mot hur det ofta ser ut i den traditionella 
pedagogiken. 
 
Syftet i Granaths (2008) studie Milda makter! Utvecklingssamtal och loggböcker 
som disciplineringstekniker var att undersöka hur utvecklingssamtal och loggböcker 
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skapar, utvecklar och influerar elever och elevers föreställningar kring sig själva samt 
omvärlden. I sin studie har Granath en ansats som karaktäriseras som 
poststrukturalism vilket är en reaktion mot strukturalismen och handlar om att man 
har en skepticism mot vetenskap och förnuft. Vidare ansåg man att det inte finns 
någon möjlighet till att finna någon absolut kunskap kring människan eller historien. 
Författaren använder sig av begrepp som är hämtade från Foucault, Bakhtin och 
Butlers teorier.  
 
I sin avhandling har Granath (2008) medverkat vid, observerat och spelat in 
utvecklingssamtal vilket kom att vara en av de metoder som användes som 
tillvägagångssätt för insamling av data. I sin studie fann Granath att 
utvecklingssamtal och loggböcker är betydelsefulla redskap för att influera och stärka 
individualisering av elever och elevernas förhållningssätt till sig själva, skolarbetet 
och framtiden/livet. Studien visade också att användningen av utvecklingssamtal och 
loggböcker kan komma att skapa en disciplinering av eleven.   

2.3 Sammanfattning 
Tidigare forskning kring ämnet visar att det finns olika tolkningar av begreppet 
individualisering men också att begreppet ändrat karaktär genom åren. 
Individualiseringsbegreppet hävdar Lindqvist (2003) har gått från att handla om 
undervisningsmetoder till idag handla om individens sociala bakgrund, erfarenheter, 
intressen samt möjlighet att påverka.  
 
Tidigare forskning har enligt Ellmin (2011) visat att det är betydande att i 
undervisningen ta hänsyn till elevers olika sätt att lära sig, det vill säga deras 
personliga lärstilar. Vid arbete med lärstilar skriver Boström och Svantesson (2007) 
att det har för fokus att se individens unika inlärningsstrategier samt hur 
pedagogerna i omgivningen använder detta för en individualiserad undervisning.  
 
Vid arbete med individualisering menar Vinerek (2006) att syftet är att se till 
elevernas personliga utveckling och att eleverna skall utveckla kunskap i skolans alla 
ämnen. Hon nämner också att det vid arbete med individualisering finns olika sätt att 
individualisera med hjälp av hastighetsindividualisering, ansvarsindividualisering, 
innehållsindividualisering med flera.  
 
Boström (2004), Ståhle (2006) och Granath (2008), visar på att individualisering 
kan åstadkommas via olika strategier och undervisningsformer men ingen av dessa 
belyser hur man arbetar med individualisering i grundskolan, därmed är föreliggande 
studie motiverad. Litteraturen som berörts inför studien är betydande då den 
motiverar olika tolkningar av individualiseringsbegreppet och begreppets utveckling 
samt betydelsen av att individualisera vilket skapar förförståelse kring fenomenet 
som skall undersökas.    

3. Metod 
I följande avsnitt beskrivs studiens metodologiska ansats, urval och material. 
Avsnittet är indelat i underrubriker för att tydliggöra studiens metod. 
 
3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie bygger på det kvalitativa synsättet vilket enligt Stukát (2011) handlar 
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om att tolka och förstå resultaten snarare än att generalisera, förklara och förutsäga. 
Detta synsätt har valts då studien har för avsikt att undersöka hur några klasslärare 
tolkar om individualisering och hur variationen i arbetsuppgifter kan förstås i termer 
av pedagogiska praktiker. Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning bland 
annat associeras till forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observation. 
Detta är ytterligare argument för att benämna studien som kvalitativ då 
observationer genomförts för att samla in data. Styrkan av att ha kvalitativa metoder 
menar Bjørndal (2005) är att man skapar en djupare insikt kring 
problemformuleringen.  
 
Studien inspireras av den etnografiska forskningsstrategin som enligt Denscombe 
(2009) har för syfte att beskriva människor eller kulturer. Studier som har etnografi 
som forskningsstrategi har för fokus att skapa förståelse kring saker ur de 
medverkades utgångspunkt snarare än att skapa förståelse ur en utomståendes 
synvinkel skriver Denscombe. Denna studie har för syfte att skapa förståelse kring 
några klassrum genom att undersöka hur undervisningen faktiskt tar gestalt, istället 
för att enbart till exempel utgå från ett intervjumaterial, vilket innebär vissa likheter 
med etnografisk metod. Vid etnografiska studier skriver Denscombe att man 
spenderar en längre tid ut på fältet. Inom ramen för examensarbetskursen har detta 
inte varit möjligt, men däremot har strävan varit att genom två besök skapa en 
tillräcklig grund för en sådan förståelse. Den naturliga miljön har vid genomförandet 
av observationerna bevarats trots att syftet med observationerna avslöjats till de 
medverkande deltagarna vilket är en nyckelfråga i etnografin.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Vid insamling av data för studiens syfte har semi-strukturerade 
klassrumsobservationer genomförts med fokus på individualisering. Till 
observationstillfällena utformades ett observationsprotokoll som användes som stöd 
för vad som skulle ligga till fokus vid observationerna. 
 
Observation som datainsamlingsmetod valdes utifrån Stukáts (2011) tankar om att 
observationer är en lämplig metod för att se det människor faktiskt gör snarare än att 
förlita sig på det de säger att de gör. Då studien har för syfte att undersöka hur den 
faktiska undervisningen är utformad i förhållande till individualisering är 
observation som datainsamling metod den mest optimala. Denscombe (2009) hävdar 
att observationer bygger på de händelser som observatören ser och hör. Vidare 
skriver Denscombe att man vid observation är där för att skapa sig kunskap om 
situationerna. Stukat (2011) menar att observation har en fördel jämfört med 
intervjuer och enkäter då man genom att observera får kunskap som är hämtat direkt 
ur sammanhanget.  
 
Observationerna som ligger till grund för studien har haft utgångspunkt i det som 
Bjørndal (2005) kallar observation av första ordningen. Observationer av första 
ordningen kan bland annat ske enligt Bjørndal av en utomstående som har som 
primär uppgift att observera den pedagogiska situationen vilket är fallet i denna 
studie. Inför observationstillfällena har jag tänkt på de förberedande faktorerna som 
Bjørndal menar på är de materiella, fysiska och intellektuella aspekterna. Det vill säga 
att jag förberedde det material som användes under observationerna dagen innan, att 
jag mentalt och fysiskt var förberedd samt att jag reflekterat kring viktiga beslut 
gällande genomförandet.  
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Stukát (2011) skriver att observationer kan vara från ostrukturerade och 
osystematiska till hårt strukturerade. De observationer som ligger till grund för 
denna studie är av den semi-strukturerade karaktären. Vid genomförandet av 
observationerna har öppenhet kring syftet med att observationerna förmedlas till 
deltagarna trots att Denscombe (2009) skriver att den huvudsakliga prioriteringen 
vid observationer är att bevara den naturliga miljön. Detta då jag som observatör inte 
fann att det som skulle observeras kunde komma att förändras av att deltagarna 
visste varför jag var där. I rollen som observatör intog jag en roll som inte var delaktig 
i undervisningen utan fokus låg på att observera undervisningen och bland annat 
användandet av redskap.  
 
Det utformades ett observationsprotokoll (bilaga 1) med öppna kategorier som 
användes för att beskriva klassrumsmiljön och individualiseringsperspektivet i 
undervisningen som observerades. Utöver protokollet som innebar anteckningar 
direkt i ett formulär förde jag även löpande anteckningar kring vad som skedde i 
klassrummen. Protokollet utformades utifrån studiens forskningsfrågor och den 
litteratur som berörts i litteraturavsnittet. Utformningen av protokollet inspirerades 
dessutom av hur andra studier som använt sig av observation som 
datainsamlingsmetod utformat sina observationsscheman. Att både miljön och 
material kom att stå till grund för denna studie om individualisering grundar sig i att 
individualisering kan uttryckas både igenom material men även hur miljön är 
uppbyggd. Miljön inkluderar inte endas den faktiska miljön utan också klimatet som 
är i klassrummet. I relation till klassrumsmiljön utformades öppna kategorier om 
möbleringen av bord/bänkar, utrymmen för elever att arbeta enskilt eller i grupp, 
tillgängligt material under lektionen, fokus och uppgift under lektionen samt det 
material som särskilt erbjuds till eleven av läraren. Vid individualiseringsperspektivet 
var de öppna kategorierna; lärandestrategier, inkluderande av elevers erfarenheter 
och perspektiv, variation i undervisningen, redskap samt barn i behov av särskilt 
stöd. Observationsprotokollet har utformats med största noggrannhet för att gynna 
resultatets värde (Denscombe, 2009).  
 
Registeringen av det som observerades skrevs ned både under och efter 
observationerna. Detta val gjordes utifrån att Bjørndal (2005) menar att det är 
fördelaktigt för att få så bred information kring situationen som möjligt. Vidare 
skriver Bjørndal (2005) om två förhållanden, fokus och registrering, som 
observatören bör reflektera kring innan man gör ett val av den struktur 
observationerna ska ha. Fokus handlar om i vilken utstäckning observatören i förväg 
bestämt sig för vad som ska ligga i fokus under observationerna, som i sin tur skapar 
konsekvenser för hur strukturerad man är vid registrering av observationerna. Fokus 
inför observationerna har handlat om att finna olika redskap som användes vid 
individualisering samt miljö, tid och rum. Vid observationerna har video- och 
ljudinspelningar inte använts då jag dels ansåg att det inte var nödvändigt för att 
finna det som studien har till syfte, men även dels för den tid som fanns till 
förfogande. 
  
3.3 Urval 
Studien har en specifik urvalsgrupp då syftet är att undersöka hur och i vad mån 
lärare i årskurs 1 och i ämnet svenska arbetar med individualisering samt att de 
behövde uppfylla kriterium som klasslärare, undervisa i ämnet svenska och årskurs 1. 
Totalt medverkar tre klasslärare i studien, två av lärarna arbetar på samma skola men 
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på olika avdelningar medan den tredje läraren är verksam på en annan skola. Totalt 
observerades fyra klasser då den tredje klassläraren undervisade två klasser. 
 
Två av informanterna valdes utifrån vad Denscombe (2009) benämner som 
bekvämlighetsurval det vill säga att informanterna var personer som fanns i min 
omgivning. Det valet gjordes utifrån den tid som fanns till förfogande för studien. 
Den tredje informanten har strategiskt valts utifrån kriterier som är relevanta för 
studien; undervisa i årskurs 1 och ämnet svenska samt att informanten efter utskick 
om förfrågan till medverkan tackat ja. De berörda skolorna i studien är belägna i 
samma stad men representerar olika områden. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Vid observationstillfällena i respektive klassrum dokumenterades data genom 
observationsprotokollet som formulerats för studiens syfte samt att övriga 
anteckningar skrevs ned i löpande text. För att relevant data för studien skulle 
beskrivas gentemot studiens syfte och frågeställningar bearbetates anteckningarna 
från observationstillfällena samt att anteckningarna lästes flertalet gånger. Irrelevant 
data såsom oviktiga dialoger och vad lärarna berättade för mig om deras 
undervisning togs bort. Data kategoriserades genom att finna gemensamma aspekter 
i respektive klassrum för att det vid resultatavsnittet skulle finnas en genomgångende 
systematik mellan de olika klassrummen.  
 
Genom en tydlig och systematisk beskrivning av data i resultatavsnittet skulle detta 
underlätta när det var dags att analysera data. Vid analysavsnittet valdes studiens 
forskningsfrågor som rubriker för att tydliggöra resultat för respektive fråga. 
Analysmetoden som används vid denna studie innebär att jag har utvecklat eller 
kombinerat kategorier som jag har hämtat från tidigare forskning på så sätt att jag 
har formulerat nya kategoribenämningar kring individualisering. I analysen har jag 
därmed förankrat resonemang från tidigare forskning och använt centrala begrepp 
från teori. 

3.5 Reliabilitet och validetet 
För att stärka studiens tillförlitlighet kommer här begreppen reliabilitet och validetet 
att diskuteras utifrån Stukáts (2011) tolkning av begreppen. Med reliabilitet menar 
Stukát att man diskuterar kvalitén på de mätinstrument som används vid studien och 
validetet handlar om studien mäter det som den är avsedd att mäta.  
 
Att använda observationer som metod vid insamling av data var en väl fungerande 
metod för att finna den information studien var i behov av för att besvara studiens 
forskningsfrågor. Studien mäter det den är avsedd att mäta då undersökningen 
representerar hur och i vad mån lärarna i studien arbetar individualiserat. Studien 
diskuterar också variationen i arbetssätt i klassrummen samt hur denna variation kan 
förstås. Studien tar även upp olika pedagogiska praktiker och hur de kan förstås i 
förhållande till begreppen redskap och mediering som är betydelsefulla begrepp i det 
sociokulturella perspektivet. 
 
För att stärka studiens reliabilitet genomfördes två observationer i varje informants 
klass samt att samma princip användes vid varje tillfälle. Därav utformades ett 
observationsschema, med öppna kategorier om vad som skulle studeras. För att 
stärka tillförlitligheten vidtogs en noggrannhet vid resultatskrivningen genom att 
observationsanteckningarna lästes igenom flertalet gånger och irrelevant data som 
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oviktiga dialoger, hur många arbetsscheman det fanns och det lärarna diskuterade 
med mig som forskare efter lektionerna utelämnades. Data som var relevant för 
studiens syfte valdes ut och resultatskrivningen utgick från den systematik som 
observationsschemat innehöll. Analysen utformades utifrån forskningsfrågorna för 
att stärka och tydliggöra studiens validitet. 
 
Trots den noggrannhet och systematik som genomsyrat studiens genomförande och 
beslut är det inte någon säkerhet att du som läsare skulle erfara liknande tolkningar 
som gjorts i den här studien då det handlar om intresse och den förkunskap forskare 
har kring individualisering. Här i studien tolkas och förstås data utifrån de kunskaper 
jag som forskare har kring ämnet. För att öka observationernas kvalité är det 
betydelsefullt att forskaren är både fysiskt och psykiskt förberedd. Detta kan under 
processens gång ha varierats trots att jag försökt att förbereda mig fysiskt och 
psykiskt likadant inför varje observation. Därmed kan studiens tillförlitlighet ha 
påverkats.  
 
Det som skrivs fram i denna studie kan inte ses som representativ för hur andra 
skolor arbetar med individualisering då studien i dess omfång är minimalt och inte 
representerar olika orter i landet. Dessutom, då det är en kvalitativ studie, är syftet 
inte att skapa ett representativt resultat utan att påvisa ett mönster för hur några 
lärare arbetar med individualisering. Resultatet för studien kan inte heller ses som 
generaliserbart i hur lärare arbetar med individualisering utan studien belyser 
alternativa sätt att arbeta med en individualiserad undervisning genom att beskriva 
hur några lärare arbetar individualiserat. För att studiens resultat skall ses som 
representativ för hela landet behöver den öka markant i både informanter och 
geografisk utsträckning. Om du, som läsare, skulle genomföra studien utifrån den 
metodologiska ansats som ligger för grund är det inte särskilt troligt att du skulle 
erfara samma resultat. Detta då spännviden i hur olika klassrum arbetar med 
individualisering kan skilja sin markant samt att resultatet även är beroende av 
klasslärarnas intresse för att arbeta med individualisering.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
Genom studien har Vetenskapsrådet (2011) forskningsetiska aspekter, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 
tagits i beaktande.  
  
Informationskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2011) kortfattat om att 
informanterna skall upplysas om allt som kan komma att påverka viljan att delta, att 
de blir upplysta om att det är frivilligt att delta, att de har rätten att avbryta sin 
medverkan när som helst samt vem som ansvarar för forskningen. Informanterna för 
studien upplystes redan vid första kontakten om faktorer som kan komma att 
påverka deras deltagande till exempel att det är ett examensarbete och att andra 
personer kommer att ta del av studien. Ytterligare har även informanterna 
informerats skriftligt i form av ett missivbrev (bilaga 2) och muntligt innan 
genomförandet kring deras rättighet att avbryta sin medverkan i studien när som 
helst under processen.  
 
Samtyckeskravet innefattar att informanterna delgivit sitt samtycke till medverkan 
samt att de har rätten att bestämma över tid, plats och villkor för deltagande. 
Informanterna har muntligt och skriftligt delgivit sitt samtycke för medverkan av 
studien (Vetenskapsrådet 2011). Informanterna har inför observationstillfällena valt 
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tillfällen och tid då genomförandet kunde ske då de via mejlkontakt bestämde de 
tillfällen jag kunde komma ut och observera.    
  
Konfidentialitetskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2011) om att forskaren inte 
skall förmedla känsliga uppgifter till personer som är utomstående i forskargruppen. 
Vid både första kontakten per mejl och senare i personlig kontakt har informanterna 
upplysts om att deras medverkan är anonym och att data som insamlades genom 
observationerna inte skall kunna spåras till dem. För att uppfylla detta krav används 
fingerade namn och information som kan kopplas till dessa informanter är 
utelämnade såsom staden och skolornas namn.  
 
Nyttjandekravet inkluderar att den insamlade data enbart får och skall användas till 
syftet för studien enligt Vetenskapsrådet (2011). De berörda informanterna har via 
skrift informerats att den data som samlades in vid observationstillfällena endast 
kommer att användas i studiens forskningssyfte och inte till några andra studier.   
 

4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av observationerna där de olika 
observationstillfällena redovisas var för sig. Lärarna benämns i studien med 
fingerade namn som har valts utifrån alfabetsprincipen, det vill säga att namnen valts 
utifrån bokstävernas ordning i alfabetet. 
 
4.1 Observationsgrupp 1- Agnes 
Här presenteras relevanta data i avseende på individualisering utifrån 
observationstillfällena i Agnes undervisning. Det var halvklasslektioner och båda 
lektionerna var vardera en timme långa. Vid det första tillfället var det totalt 9 elever 
och under andra tillfället var det 10 elever. Under båda tillfällena medverkade SVA-
läraren under 30 minuter.  
 
Fysisk miljö 
Möbleringen av bänkarna i Agnes klassrum var i överlag grupperade där 3-5 elever 
satt tillsammans och det fanns två bänkar som var placerade i rad. På väggarna i 
klassrummet fanns det material som eleverna gjort, alfabetet, siffror och en sol med 
elevernas namn. I taket hängde även ormar som eleverna tillverkat. Andra utrymmen 
som eleverna hade till sitt förfogande för enskilt arbete eller grupparbetet var 
målarrummet, mellanrummet och ett bord utanför klassrummet.  
 
Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter som yttrade sig i Agnes undervisning och som kommer att beskrivas 
nedan är Tor-schemat, bokstavsschemat och stjärnsvenska. I Agnes undervisning 
arbetade de med en bokstav per vecka och vid observationstillfället var bokstaven Ii i 
fokus.  
 
Tor-schemat 
Tor-schemat var ett arbetsschema som utformats av Agnes för att eleverna skulle 
utveckla sin läsförmåga. Arbetet med detta schema skedde enskilt. Namnet för detta 
arbetsschema kom från läseboken Vi läser som stod till grund för de uppgifter och 
redskap som schemat innehöll. Tor-schemat var uppbyggt utifrån olika nivåer vilket 
benämndes som A, B och C. Vilken nivå eleverna hade på sitt schema berodde på 
elevens nuvarande kunskapsnivå. 
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Schemat innehöll totalt fyra bokstäver och fem övningar. Den sista övningen på 
schemat var olika beroende på vilken nivå som eleven hade på schemat utöver det var 
det likadana övningar trots olika nivåer. Dock var en skillnad mellan de olika 
nivåerna att på vissa av elevernas scheman var det kryss över vissa övningar, vilket 
betydde att alla elever inte genomförde lika många övningar. Redskapen och 
övningarna på detta schema var läseboken Vi läser (som fanns med två gånger på 
schemat), Vi läser- övningsbok med extra lästräning och en blå ask där eleverna 
med hjälp av färdiga ord och bilder skulle bilda meningar. Även böcker om Tor eller 
arbetskort med Tor där eleverna skulle skriva i sin skrivbok var material och övningar 
på detta schema.  
 
Bokstavsschema 
När eleverna genomfört alla uppgifter på Tor-schemat som innefattade veckans 
bokstav Ii var bokstavsschemat nästa uppgift att genomföra. Fokus vid arbete med 
bokstavsschemat var att eleverna skulle lära sig och utveckla kunskap om alfabetets 
bokstäver, specifikt veckans bokstav. Arbetet vid bokstavsschemat skedde även det 
enskilt. Eleverna fortsatte att arbeta där de var på sitt schema. En del av eleverna var 
fortfarande på förra veckans bokstav Nn medan andra elever arbetade med veckans 
bokstav.  
 
Bokstavsschemat innehöll desamma fyra bokstäver som fanns på Tor- schemat men 
en skillnad mellan dessa två schemana var att bokstavsschemat inte innehöll olika 
nivåer. Totalt innehöll detta schema tre övningar och redskap vilket var spåra och 
skriva den aktuella bokstaven på ett blad och arbetsboken Träna bokstäver. Schemat 
innehöll även vad som benämns som liten grön bok, det vill säga kortare 
bokstavsböcker att läsa.  
 
Stjärnsvenska 
Vid det andra observationstillfället som var senare under veckan hade eleverna 
hunnit längre fram i arbetet med Tor- schemat och bokstavsschemat. Därmed hade 
Agnes arbetsuppgiften stjärnsvenska som en ytterligare uppgift för eleverna att 
arbeta med när de två andra var klara. Uppgiften stjärnsvenska har för fokus att 
utveckla elevernas läsförmåga. Varje elev har sitt eget schema som innehåller böcker 
ur materialet och redskapet stjärnsvenska på en god nivå för elevens nuvarande 
läskapacitet.  
 
4.2 Observationsgrupp 2- Britta 
De två observationerna som genomfördes i Brittas klassrum hade olika 
arbetsuppgifter och fokus. Vid det första observationstillfället arbetade eleverna med 
skrivarverkstad och denna lektion skedde i helklass. Vid det andra tillfället arbetade 
eleverna med bokstavsschema och den lektionen var i halvklass. Lektionen 
skrivarverkstad utspelades sig under en timme och tjugo minuter och 
bokstavsschemats lektion var en timme. Vid det första observationstillfället som var i 
helklass var det totalt 17 elever. Under det andra observationstillfället var det 10 
elever.  
 
Fysisk miljö 
I Brittas klassrum var möbleringen av bänkarna placerade i rader där elever satt 2-4 
på varje rad. Utrymmen utöver klassrummet för enskilt eller grupparbete var 
målarrummet och ett bord utanför klassrummet. På klassrummets väggar satt siffror, 
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alfabetet och bokstavsarbetets uppgifter. Runt om på klassrummets väggar satt även 
bilder som eleverna målat av figuren Spåre. Denna figur hade Britta utformat för att 
stödja eleverna vid spårning av bokstäver. Spåre var ett runt ansikte som gillade att 
åka karuseller, speciellt fritt fall och berg-och-dalbanor. Syftet med denna figur och 
hans karusellåkande var att eleverna skulle tänka till på hur de formar och skriver 
bokstäverna, det vill säga uppifrån och ner.   
 
Arbetsuppgifter 
Vid observationerna i Brittas undervisning har arbetsuppgifterna skrivarverkstad och 
bokstavsarbete yttrat sig och kommer här att beskrivas. 
 
Skrivarverkstad 
Fokus vid skrivarverkstaden var att eleverna skulle utveckla sina skrivkunskaper. 
Uppgiften vid detta observationstillfälle var att skriva en berättelse eller bok kring 
något från elevernas erfarenhet eller vardag. Till förfogande för att skriva hade 
eleverna antingen ett A4 papper med rader eller ett A4 papper vikt som en bok med 
rader. Båda dessa alternativ innehöll också rutor där eleverna skulle rita en 
bild/bilder till sina berättelser eller böcker. Valet om att antingen skriva en berättelse 
eller bok låg hos eleverna att bestämma.   
 
Bokstavsarbete 
Vid bokstavsarbete, vilket var benämningen på denna lektion och arbetsuppgift, var 
fokus att utveckla elevernas kunskap kring alfabetets bokstäver. Vid denna lektion 
har Britta utformat ett arbetsschema som här i studien kommer att benämnas som 
bokstavsschema. Totalt fanns det sex arbetsscheman och varje arbetsschema innehöll 
fem bokstäver och uppgifter. Då eleverna arbetar i egen takt hade eleverna olika 
scheman med olika bokstäver men oberoende på vilket schema eleverna hade 
innehöll alla samma uppgifter.  
 
De uppgifter och redskap som bokstavsschema innehöll var att eleverna skulle spåra 
bokstaven på bänken för Britta, spåra den aktuella bokstaven på en mini White board 
samt övningsboken Bokstavsboken. Dessutom innehöll arbetsschemat att eleverna 
skulle läsa en kortare bok om den bokstav som man arbetar med och ABC-bok där 
eleverna skall träna på att forma bokstaven.     
 
4.3 Observationsgrupp 3- Cecilia 
Vid denna observationsgrupp inkluderas fyra tillfällen och två klasser. De lektionerna 
som står till grund har alla samma fokus och upplägg samt undervisas av Cecilia. Alla 
tillfällena som observerades skedde i halvklass. Varje lektionstillfälle yttrade sig över 
40 minuter. Vid första tillfället var det 9 elever, under det andra och tredje tillfället 
var det 11 elever och under det fjärde tillfället var det 8 elever.  
 
Fysisk miljö 
Möbleringen i Cecilias klassrum var varierande. Borden var dels grupperade där 3-4 
elever satt och dels rader med bänkar för 2-4 elever. Klassrummet var stort och 
framme vid tavlan fanns det en stor matta. Andra utrymmen som eleverna hade till 
förfogande vid enskilt eller grupparbete var ett grupprum utanför klassrummet.  
 
Arbetsuppgifter 
Här kommer de arbetsuppgifterna som stod i fokus vid observationstillfällena i 



18 
 

Cecilias klassrum att beskrivas. Vilket var genomgång och arbete med ett arbetsblad 
som kommer från undervisningsmaterialet Granens ABC. 
 
Rr- som i rönnbärsträd 
Cecilia hade i början av varje lektion en genomgång vars fokus var att introducera 
bokstaven Rr och hur meningar formuleras. Bokstaven Rr och arbete kring vad som 
är en mening genomfördes genom samtal och diskussion om rönnbärsträdet. Som 
redskap vid denna arbetsuppgift användes en projektor, Word med ett dokument där 
tre meningar kring rönnbärsträdet stod samt internet för att visa bilder på 
rönnbärsträd. Vidare genomsyrades genomgången med frågor som Cecilia ställde till 
eleverna såsom hur ser man att det här är en mening? Har ni sett ett rönnbarsträd? 
Och vilken är den längsta meningen?     
 
Granens ABC 
Nästa arbetsuppgift som yttrades sig vid observationstillfällena i Cecilias 
undervisning var ett arbetsblad kring den aktuella bokstaven, Rr, som var hämtat 
från undervisningsmaterialet Granens ABC. Arbetsbladet innehöll flera små uppgifter 
där eleverna skulle spåra bokstaven och skriva bokstaven med både versaler och 
gemener. Arbetsbladet innehöll även att eleverna skulle skriva två av meningarna om 
rönnbärsträdet och klistra in två bilder som börjar på Rr, skriva två ord som börjar på 
Rr samt rita två bilder som börjar på Rr. Fokusen vid denna arbetsuppgift var att 
eleverna fick öva sig på att skriva meningar korrekt det vill säga med stor bokstav, 
mellanrum och punkt samt att de skulle lära sig skriva bokstaven Rr.     
   

5. Analys 
I detta avsnitt kommer resultat som är relevant och intressant för studiens syfte att 
tolkas och analyseras.  
 

5.1 Hur och i vad mån arbetar lärarna i studien med 
individualiserad undervisning? 
I de olika klassrummen, Agnes, Brittas och Cecilias, finner jag olika arbetsuppgifter 
för att skapa och utveckla elevernas kunskap. Man kan tänka sig att lärarna i studien 
utformat och arbetar med dessa olika arbetsuppgifter för att, som Dimenäs (2006) 
skriver, fokusera på varje elevs möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. 
 
I arbetsuppgifterna som yttrade sig vid observationstillfällena i respektive lärares 
undervisning finner och tolkar jag individualisering i lärarnas metoder på olika sätt. 
Arbetsuppgifterna Tor-schema, bokstavsschema och stjärnsvenska i Agnes 
undervisning kan tänkas ha utformats för att tillgodose elevernas olikheter och för 
att skapa en variation i undervisningen. Vid Tor-schemat finner jag individualisering 
genom att schemat har olika nivåer för att ta hänsyn till elevernas olika förmågor, 
förutsättningar och kapacitet medan vid arbete med bokstavsschemat syns 
individualisering i arbetsuppgiften genom att Agnes ställer olika krav beroende på 
elevernas förmågor. Arbetsuppgiften stjärnsvenska tar hänsyn till elevernas förmågor 
då eleverna i Agnes undervisning har ett schema som är anpassat utifrån deras 
läskapacitet. Vidare tar de alla tre arbetssätten i Agnes klassrum hänsyn till den tid 
elever behöver för att genomföra uppgifterna. Arbetsuppgifterna i Brittas 
undervisning, skrivarverkstad och bokstavsarbetet, gentemot Stensmos (2008) 
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begreppsdefinitionen på individualisering som står till grund för denna studie finner 
jag att arbetsuppgifterna skapar variation och individualisering i tid, form och 
innehåll. Arbetsuppgifterna är utformade så att eleverna kan arbeta i sin egen takt, 
bokstavsschemat varierar arbetssätt och uppgifter samt att eleverna vid 
skrivarverkstaden får bestämma kring berättelsernas/böckernas innehåll. 
Arbetsuppgifterna som finns i Cecilias undervisning, Rr-som i rönnbärsträd samt 
Granens ABC, finner jag inte, som i de andra klassrummen, någon direkt konkret 
individualisering med det direkta ögat. Däremot när jag tolkar Cecilias genomförande 
av de olika arbetsuppgifterna finner jag individualisering i genomgången. Detta då 
Cecilia inkluderar elevernas tankar, perspektiv och erfarenheter genom frågor som 
öppnar upp för reflektion och diskussion utifrån elevernas förmåga, förutsättningar 
och kapacitet. 
 
Ser jag till arbetsuppgifterna som de olika klassrummen har i sin undervisning finner 
jag även, i förhållande till lärstilar, att det inte är något som någon av lärarna arbetar 
medvetet kring trots att forskning enligt Ellmin (2011) visar att inkludera elevers 
personliga lärstilar i undervisningen gynnar lärandet. De lärstilar som i alla tre 
klassrum har störst utrymme finner jag är auditiv, visuell och möjligen taktil då 
eleverna använder händerna när de skriver.  
 
Generellt sett tolkar jag att det inte är materialet i de tre klassrummen som skapar 
individualisering utan individualiseringen grundar sig snarare i att lärarna tar hänsyn 
till elevernas förmåga, förutsättningar och kapacitet vid genomförandet av 
arbetsuppgifterna samt lärarnas åsikter/synsätt om individualisering. Det material 
som jag finner öppnar upp för individualisering är de material som används vid 
arbete med stjärnsvenska i Agnes undervisning. Då det undervisningsmaterialet har 
olika svårighetsnivåer (1-11) och varje enskild elev har ett schema anpassat efter deras 
läsförmåga.  
  
Sammanfattningsvis kan man säga att de berörda lärarna har individualisering i sin 
undervisning men att det sker i olika utsträckning. Detta då de arbetsuppgifter som 
Agnes, Britta och Cecilia har i sin undervisning skapar möjlighet för individualisering 
men i olika mån. Genom beskrivningen av arbetsuppgifterna finner jag att 
individualisering lättare och i större utsträckning uppstår när arbetsuppgifterna 
själva utformats av lärare än att man använder färdigt undervisningsmaterial. Jag 
finner även att det inte är materialet i dessa tre klassrum som är individualiserande 
utan att individualisering snarare grundar sig i de tankar, åsikter och synsätt varje 
enskild lärare har kring begreppet. Därmed uppstår individualisering i olika mån i 
olika klassrum och undervisningar.  
  
5.2 Vilken variation med avseende på individualisering finns 
mellan de olika lärarnas undervisning och hur kan variationen 
förstås? 
 
I de tre olika klassrummen, Agnes, Brittas och Cecilias, kan man urskilja en variation 
i hur individualisering tar form inom ramen för samma tillfälle och arbetsuppgifter. 
Den individualisering som främst förekommer i de olika klassrummen bygger på 
organisationen, läraren och eleverna snarare än i metoder och material.  
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I Agnes klassrum, utifrån observationstillfällena som genomfördes, finner jag med 
hänsyn till Vinereks (2006) kategorier av individualisering, kategorierna 
ansvarsindividualisering, hastighetsindividualisering, innehållsindividualisering 
samt värderingsindividualisering i Agnes undervisning.  
 
Ansvarsindividualiseringen yttrar sig då det är eleverna som har huvudansvaret för 
genomförande av uppgifterna och utvecklingen. Vidare sker det inte någon 
individualisering vid genomförandet utifrån elevernas intressen, vilket Vinerek 
(2006) menar att ansvarsindividualisering kan innehålla, då uppgifterna är 
förutbestämda av Agnes. Eleverna tillåts också i viss mån att arbeta utifrån sin egen 
takt och därmed speglas hastighetsindividualisering eller vad Stensmo (2008) 
benämner som tidsindividualisering. Eleverna får dock inte på Tor-schemat eller 
bokstavsschemat arbeta längre än till veckans aktuella bokstav. Därmed skulle ett 
bättre kategorinamn för denna aspekt vara uppgiftsindividualisering. Denna 
kategori har jag således konstruerat själv. Den konstruerades utifrån och innefattar 
att elever vid varje specifik uppgift ges möjlighet att arbeta med uppgiften efter den 
tid dem behöver. Vinereks (2006) kategori, innehållsindividualisering, yttrar sig i 
denna undervisning till viss mån då de olika arbetsschemana stödjer och utvecklar 
den kunskap eleverna är i behov av vilket innehållsindividualisering delvis innefattar. 
Däremot tas inte elevernas intressen i beaktande, som är en annan del av 
innehållsindividualisering, då uppgifterna och schemana är utformade av Agnes. 
Underrubriken nivåindividualisering i innehållsindividualisering yttras sig i 
undervisningen genom Tor-schemat och de olika nivåerna som detta schema 
innehåller. Slutligen finner jag även en tendens till Vinereks kategori 
värderingsindividualisering då Agnes genom arbetet ställer olika krav på eleverna 
beroende på deras förmågor och förutsättningar. Då författarens definition på denna 
kategori är att se till den enskilda elevens specifika prestationer istället för en generell 
bedömning. I slutändan blir eleverna ändå bedömda utifrån de centrala målen för 
årskursen och jag skulle därmed jag vilja benämna denna typ av individualisering 
som formativ bedömningsindividualisering. Med formativ 
bedömningsindividualisering syftar och sker det en individualisering i 
undervisningen där elevernas inlärningsbehov tas i hänsyn vid genomförandet av 
arbetsuppgifter.   
 
Ser jag till Brittas klassrum med fokus på Vinereks (2006) och Stensmos (2008) 
olika kategorier på individualisering finner jag desamma kategorier som i Agnes 
klassrum det vill säga ansvarsindividualisering, hastighets/tidsindividualisering, 
innehållsindividualisering samt värderingsindividualisering.  
 
Vinereks (2006) hastighetsindividualisering eller tidsindividualisering som är 
Stensmos (2008) begreppsnamn av samma fenomen finns i båda lektionerna, 
skrivarverkstad och bokstavsschema, då eleverna tillås att arbeta i sin egen takt och 
utveckla kunskap. Dock ges inte eleverna möjlighet att styra kring vilken tid under 
dagen/veckan de kan arbeta med respektive uppgifter, som Stensmo menar är en del 
av tidsindividualisering, utan arbetet med respektive arbetsuppgift styrs av 
schemaläggningen. Eleverna i Brittas undervisning ansvarar själva för att utveckla 
sina kunskaper samt genomföra uppgifterna vilket visar på ansvarsindividualisering. 
Vid skrivarverkstaden tas elevernas intressen och erfarenheter i hänsyn vilket enligt 
Vinerek är en del i ansvarsindividualisering. Då eleverna vid skrivarverkstaden tillåts 
att skriva utifrån sina intressen samt erfarenheter yttrar sig även kategorin 
innehållsindividualisering i detta klassrum, specifikt underkategorin 
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nivåindividualisering. Denna nivåindividualisering yttrar sig i båda lektionerna då 
varje enskild elevs förmåga tas till hänsyn i undervisningen. Även i Brittas 
undervisning sker det, som i Agnes undervisning, en värderingsindividualisering då 
eleverna bedöms utifrån deras enskilda prestationer och förmågor. Men då eleverna 
även här i slutändan bedöms utifrån de centrala målen för årskursen som finns i 
läroplanen anser jag att ett bättre kategorinamn för denna typ av individualisering är 
formativ bedömningsindividualisering som utformats av mig för att bättre 
karaktärisera detta.  
 
I Cecilias klassrum finner jag inte Vinereks (2006) och Stensmos (2008) 
kategorier på individualisering i samma utsträckning som de övriga klassrummen. 
Jag finner att det sker en innehållsindividualisering då eleverna vid arbete med 
arbetsbladet får arbeta utifrån sin förmåga och kapacitet men jag anser att en mer 
passande kategori för detta är värderingsindividualisering eller vad jag beskriver 
som formativ bedömningsindividualisering. Det handlar snarare i Cecilias klassrum 
om att tillåta eleverna att arbeta utifrån sin förmåga och kapacitet än att möta 
eleverna utifrån deras förmåga och kapacitet. Vidare finner jag att genomgången är 
en central del i Cecilias undervisning och där elevernas kunskaper, erfarenheter och 
kapacitet inkluderas. Utifrån detta finner jag att det sker individualisering i 
genomgången och skulle enligt mig kunna benämnas som 
deltagandeindividualisering då varken Vinerek eller Stensmo har en passande 
kategorisering för detta. Deltagandeindividualisering innefattar att elever är aktiva 
deltagare genom att förmedla synpunkter, erfarenheter och andra viktiga aspekter för 
att arbetsuppgiften ska optimaliseras och vara givande för alla deltagare. 
 
Gemensamt i lärarnas undervisning med avseende på individualisering utifrån min 
synvinkel verkar det som att alla tre klassrum har liknande uppfattningar om att 
elevernas prestationer individuellt skall bedömas utifrån förmåga, förutsättning och 
kunskap, det vill säga att alla tre klassrum innehar en formativ 
bedömningsindividualisering. Ser man till undervisningsätten finner jag att Agnes 
och Britta har en större tilltro till eleverna än Cecilia då eleverna själva ansvarar för 
genomförandet och framgången i sin kunskapsutveckling i och med arbetsscheman. 
Vinerek (2006) och Stensmos (2008) individualiseringskategorier 
ansvarsindividualisering, hastighets/tidsindividualisering och 
innehållsindividualisering är för Agnes och Brittas undervisning gemensamt fast 
kategorierna, specifik innehålls- och tidsindividualisering, sker i olika utsträckningar. 
Agnes och Cecilia har i sin undervisning gemensamt att de fokuserar på en bokstav i 
taget vid inlärning av alfabetet.  
 
En variation i underviningen handlade om vilket material och hur man använde 
materialet, om det var läraren eller eleverna som ansvarade för framgång i 
inlärningsprocessen samt arbetsuppgifterna. I alla tre klassrummen, Agnes, Brittas 
och Cecilias, skilde sig materialet och arbetsuppgifterna. Ingen av praktikerna 
använde sig utav samma undervisningsmaterial och fastän både Agnes och Britta 
använde scheman i undervisningen innehöll de inte samma material/uppgifter och 
användes inte heller likadant i undervisningen. Vidare fanns det en variation i 
klassrummen trots att samma individualiseringskategori yttrade sig. Detta kan 
exempelvis ses genom att både Agnes och Britta i sin undervisning hade 
hastighetsindividualisering men i Agnes klassrum fanns en viss begränsning medan 
eleverna i Brittas klassrum fick helt och hållet arbeta utifrån sin takt och förmåga.  
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Vidare finner jag att de olika klassrummen och lärarna har olika utsträckning av 
individualisering i undervisningen samt att individualiseringen sker genom olika 
metoder. Både Agnes och Britta använder sig i sin undervisning av arbetsscheman 
men arbetar i praktiken med dem på olika sätt vilket bidrar till att individualisering 
sker på olika nivåer medan Cecilia snarare individualiserade sin undervisning i 
genomgången samt via sitt synsätt vid arbete med arbetsbladet.  

5.3 Vilka pedagogiska praktiker skapas? Hur kan de 
pedagogiska praktikerna förstås utifrån det sociokulturella 
perspektivet? 
Ståhle (2006) anser att den reform som skett i skolans värld har öppnat upp för att 
utformningen av pedagogiska praktiker kan varieras. Varje verksamhet har enligt 
Ståhle sina traditioner, som i sin tur öppnar upp för olika organiseringar i 
verksamheten, där man skapar och använder redskap/arbetsuppgifter för att möta 
verksamhetens och elevernas behov. De material och arbetsuppgifter som används i 
respektive klassrum kan även benämnas som redskap. Detta då materialet och 
arbetsuppgifterna är tänkt att skapa och utveckla elevernas kunskaper som de är i 
behov av för att verka och förstå omvärlden vilket Säljö (2000) menar är tanken med 
redskap.  
 
Gör man en generell överblick på Agnes klassrum och undervisning finner jag 
att hon har en pedagogisk praktik som tillgodoser elevernas behov. Jag skulle 
benämna Agnes praktik i grund och botten som lärarstyrd men även att den i viss 
mån är elevstyrd då det finns en tilltro på eleverna och att det är eleverna som 
ansvarar för framgång i sin enskilda inlärning. Eleverna står i denna pedagogiska 
praktik i centrum och tillåts att arbeta efter sin förmåga och takt. Eleverna pratar, 
diskuterar och hjälper varandra med det enskilda arbetet. Då eleverna inte ska arbeta 
vidare med bokstäver efter veckans bokstav har Agnes tänkt till och utformat 
uppgifter som ska utveckla elevernas läs- och skrivkunskaper ytterligare. Agnes har 
även i klassrummet placerat material på elevernas nivå så att det är lättillgängligt 
samt att hon försöker se till elevernas behov. Är elever till exempel i behov av tystnad 
vid arbete med uppgifterna finns det hörselkåpor till förfogande eller andra 
utrymmen som målarrummet. Ser man till de redskap som Agnes har i sin 
pedagogiska praktik finner jag att både fysiska och psykologiska redskap finns. Agnes 
har i sin pedagogiska praktik designat scheman med uppgifter som ett redskap för att 
eleverna ska utveckla sina kunskaper kring alfabetets bokstäver, skrivning samt 
läsning. Dessa scheman är enligt mig, vad Vygotskij benämner, ett fysiskt redskap då 
det är tillverkat av människor för att brukas av människor. Då psykologiska redskap 
enligt Vygotskji genom Säljö (2005) är de funktioner som människan använder för 
att tänka och kommunicera finner man att de psykologiska redskapen språket och 
tänkandet speglas genom hela undervisningen. Då eleverna kommunicerar med 
varandra och Agnes via språket samt att eleverna vid genomförandet av 
arbetsuppgifterna använder sig av hjärnas olika funktioner.   
 
Vid en allmän översikt av Brittas klassrum och undervisning finner jag en 
pedagogisk praktik som har ett öppet klimat där eleverna tillåts arbeta i sin egen takt, 
utifrån sina erfarenheter och förmågor samt att elever som är i behov av särskilt stöd 
stöttas av Britta. Ett gott klimat yttras också då eleverna tillåts att diskutera, prata 
och hjälpa varandra och att elevernas energi och uthållighet tas till hänsyn vid 
lektionerna. Vidare erbjuder Britta eleverna en alfabetslänga för att underlätta 
skrivandet samt skrivarverkstadspennor för att göra arbetet roligare. Med grund i det 
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ovan beskrivna anser jag att Brittas pedagogiska praktik kan ses som lärarstyrd då 
det är Britta som utformat arbetspuppgifterna men att det finns en tilltro på 
elevernas förmåga att ansvara för framgång i kunskapsutvecklingen. Ser jag till de 
fysiska och psykologiska redskapen som yttrade sig i Brittas pedagogiska praktik 
finner jag precis som i Agnes undervisning att bokstavsschemat är ett fysiskt redskap. 
Detta då det utformats och brukas för att utveckla elevernas kunskaper. Ytterligare 
redskap som skulle kunna benämnas som fysiskt redskap utifrån Vygotskijs 
definition är de papper som används vid skrivarverkstaden. Hjärnans funktioner är 
något som används vid genomförandet i båda lektionerna som observerats och 
därmed finns även psykologiska redskap i denna pedagogiska praktik. Likaså det 
psykologiska redskapet språket som även det yttrar sig i denna pedagogiska praktik 
när eleverna samtalar med varandra men även när lärare och elev samtalar.  
 
Den pedagogiska praktik och det klimat som yttrar sig i Cecilias klassrum och 
undervisning kan, utifrån de fyra observationstillfällena, beskrivas som lärarstyrd 
då det är Cecilia som styr genomgångens riktning och lektionernas arbetsuppgifter, 
arbetsbladet. Men Cecilia visar genomgående under lektionspasset hänsyn till 
elevernas olika förmågor, kunskaper och förutsättningar. Elevernas erfarenheter och 
förmåga inkluderas i undervisningen vid genomgången och till viss mån vid arbetet 
med arbetsbladet. Vid det enskilda arbetet med arbetsbladet arbetar varje elev med 
sitt under en relativ tystnad. Undervisningsmaterialet som ligger för grund vid dessa 
observationstillfällen förser Cecilia eleverna med men i övrigt är materialet som man 
ser i klassrummet lättillgängliga för eleverna. Ser man efter fysiska redskap som 
används i Cecilias pedagogiska praktik vid observationerna finner jag projektorn och 
arbetsbladet. Precis som i Brittas och Agnes pedagogiska praktiker yttrar sig även de 
psykologiska redskapen språket och hjärnans funktioner. Språket används specifikt 
vid genomgången medan hjärnas funktioner används genom både genomgången och 
arbetet med arbetsbladet. I Cecilias praktik används det som Säljö (2005) anser är 
människans viktigaste medierade redskap, språket, i stor utsträckning. En central del 
vid lektionerna som observerades var genomgången där eleverna gavs möjlighet till 
att använda språket och andra psykologiska redskap för att utveckla kunskap kring 
att uttrycka sig och verka i världen. 
 
Redskapen i pedagogiska praktiker menar Ståhle (2006) har en betydande roll för 
vilka förmågor, kunskaper och attityder elever utvecklar. Vidare menar Granath 
(2008) att pedagogiska redskap är betydelsefulla för individualisering. De 
pedagogiska redskapen stärker och påverkar elevernas förhållningssätt till sig själva, 
skolarbetet samt livet och framtiden. De fysiska redskap som yttrat sig i Agnes och 
Brittas pedagogiska praktiker öppnar upp för utveckling av elevernas läs- och 
skrivkunskaper. Vad eleverna utvecklar för förmågor och kunskaper ligger däremot i 
elevernas händer då det är dem som styr över arbetstempot och framgången i arbetet 
med stöd av respektive lärare. I Cecilias praktik har det psykologiska redskapet 
språket en central del vilket skapar möjlighet för eleverna att uttrycka sig och samtala 
för sina ståndpunkter. 
 
Säljö (2000) och Säjlö (2005) beskriver att det sociokulturella perspektivet 
sammanfattande handlar om att lärande sker genom samspel, att språket är ett 
viktigt kulturellt redskap samt om de möjligheter elever har att lära det vill säga den 
närmaste utvecklingszonen. De två pedagogiska praktikerna som framförallt speglar 
ett sociokulturellt perspektiv i undervisningen fann jag vara Agnes och Britta. Detta 
då det i synnerhet har speglats ett samspel mellan eleverna vid arbete med 
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arbetsuppgifterna vilket gett språket en betydelsefull roll samt att elevernas förmågor 
och möjlighet till utveckling tagits i hänsyn genom hela undervisningen i båda 
klassrummen. Ser man till Cecilias pedagogiska praktik finner jag även ett 
sociokulturellt perspektiv men i mindre utsträckning då det inte sker något större 
samspel eleverna emellan. Samspelet yttrar sig snarare i genomgången genom de 
frågor som ställs vid genomgången samt att språket hos eleverna och Cecilia är en 
central del i genomgången. Men vid det enskilda arbetet sker det enligt mig inte 
någon större utsträckning likheter med det sociokulturella perspektivet.    

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens metod val att diskuteras samt att resultatet kommer 
att diskuteras och tolkas. Dessutom kommer studiens slutsats, nya forskningsfrågor 
och studiens pedagogiska relevans att skrivas fram. 

6.1 Metoddiskussion 
Att genomföra observationer visade sig vara en god metod att använda för att finna 
data som besvarar forskningsfrågorna. För att stärka det som observerats skulle 
intervjuer med respektive informant kunnat lyfta studien ytterligare och gett mer 
klarhet i det som observerades. Men då tiden för detta examensarbete inte kändes 
tillräcklig för att genomföra flera metoder valde jag att fokusera på observationer som 
datainsamlingsmetod. Då jag ansåg att det var den metod som skulle fungera bäst för 
att besvara studiens forskningsfrågor.  
 
Tanken, för att samla in tillräckligt med data, var att observera totalt fyra klasser men 
då två av klasserna gav samma data ansåg jag att ytterligare en klass skulle behövas. 
Detta för att få tillräckligt med data samt för att skapa en bättre tillförlitlighet till de 
resultat studien skulle komma att få. En femte klass som skulle medverka 
kontaktades och gav sitt samtycke men var tvungen att avböja sin medverkan före 
några observationer genomförts. Därefter fanns inte tiden till att finna en ny klass.  
 
Att finna två klasser utöver de klasserna som valts utifrån ett bekvämlighetsurval 
fann jag vara tidskrävande. Flertalet förfrågningar per mejl skickades ut utan svar 
och samtal ringdes utan någon större framgång vilket tog upp tid av studien 
ytterligare. Nu i efterhand inser jag att jag borde ha gått vidare snabbare och inte 
väntat på svar för länge. Jag inser även att jag inte borde ha skickat ut mejl som första 
kontaken utan att den första kontakten borde ha skett via telefonsamtal för att snabbt 
få svar och gå vidare. 
 
Att utforma och använda ett observationsprotokoll med öppna kategorier fungerade 
bra vid insamling av data. Genom detta protokoll fick jag med mig bra, relevant och 
ett brett material för att sedan bearbeta och finna relevant data för studien. I och med 
att protokollet hade öppna kategorier snarare än slutna frågor finner jag att jag fått 
ett bredare material och kunnat skapa mig en förtrogen bild av de klassrum som 
observerats. Dessutom fick jag genom protokollet ett material som gjorde det möjligt 
att besvara forskningsfrågorna. För att stärka studiens tillförlitlighet genomfördes två 
observationer i varje klass. Genom dessa två observationer gavs möjlighet att 
komplettera data från den tidigare observationen. Trots dessa två tillfällen i 
respektive klass kan det vara så att det resultat jag funnit inte stämmer överens med 
informanternas tolkning av undervisningen. Detta då det inte förts någon dialog med 
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informanterna samt att informanterna kan ha flera arbetssätt gällande 
svenskundervisningen som kan innehålla individualisering i vidare utsträckning.    
 
Att genomföra semistrukturerade observationer anser jag vad ett gott val för denna 
studie. Då det gav mig möjligheten att synliggöra fler faktorer än vad jag tror att en 
strukturerad observation inte skulle ha kunnat tillföra studien. Dessutom anser jag 
att en helt ostrukturerad observation hade bidragit till alldeles för mycket irrelevant 
data. 

6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur lärare i ämnet svenska i årskurs 1 arbetar med 
individualisering och vilken variation som yttrade sig i lärares undervisning. 
Dessutom var syftet med studien att undersöka vilka pedagogiska praktiker som 
skapas och hur de kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  
 
Som det i inledningen beskrivs visar tidigare empiriska studier att individualisering 
kan uppnås genom olika strategier och undervisningsformer vilket även denna studie 
bekräftar. Lärarna som medverkar i denna studie har i sin undervisning olika 
arbetsuppgifter, strategier, och undervisningsmaterial som medför att 
individualisering yttrar sig på olika sätt i dessa pedagogiska praktiker. Hur de 
berörda lärarna för studien individualiserar och i vilken mån fenomenet sker i 
undervisningen är varierande och kan bero på arbetsuppgifterna och materialet men 
variationen kan även grunda sig i lärarnas personliga synsätt och åsikt kring 
individualisering.  
 
Gemensamt för de tre lärarna och praktikerna som medverkar i denna studie är att 
individualiseringen snarare tar sig uttryck genom lärarnas synsätt om att alla elever 
inte kan prestera likadant på uppgifter då elever besitter olika förmågor, 
förutsättningar och kapacitet. Än att det är redskapen och metoderna som står till 
grund för individualisering vilket Dimenäs (2006) skriver att tidigare forskning även 
funnit. Jag finner att det är lärarnas synsätt till att möta varje enskild elev utifrån 
deras förmåga, förutsättningar och kapacitet som genomsyrar individualisering i alla 
tre klassrummen och att det därmed skapas en formativ 
bedömningsindividualisering.  
 
Cecilia har i sin undervisning ett färdigt undervisningsmaterial till skillnad från 
Agnes och Britta som har utformat eget undervisningsmaterial vilket medför 
variation i vilken mån individualisering förekommer. Genom att utforma ett eget 
undervisningsmaterial finner jag att man enklare kan skapa individualisering till 
skillnad mot att ett färdigt undervisningsmaterial. Detta då ett färdigt 
undervisningsmaterial från något förlag snarare generaliserar elevers förmågor, 
behov och kunskaper medan ett eget utformat undervisningsmaterial kan utformas 
för att gynna den enskilda eleven och dess förmågor, förutsättningar och kunskaper.   
 
I avsnittet tidigare forskning skriver Vinerek (2006) att ansvarsindividualisering är 
den individualisering som är den vanligaste i dagens klassrum och att 
hastighetsindividualisering är det vanligaste individualiseringssättet i klassrum för 
att skapa en undervisning som är anpassad efter varje enskild elev. Dessa påståenden 
stärks av min studie. Detta då det i både Agnes och Brittas undervisning är eleverna 
som ansvarar för framgång i utvecklingen och genomförandet av arbetsuppgifterna 
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samt att det utformats arbetsuppgifter för att eleverna ska kunna arbeta i sin egen 
takt.  
 
En intressant reflektion av dessa tre klassrum, som står till grund för denna studie, är 
att det är lärarna som bestämt arbetsuppgifterna samt materialet/redskapen och inte 
eleverna. Därmed anser jag att det skapas en lärarstyrd undervisning i varje 
verksamhet och att elevernas olikheter som Ellmin (2011) nämner utlämnas vid 
planerandet och genomförandet av de olika arbetsuppgifterna. I Agnes och Brittas 
praktiker yttrar sig, trots att undervisningen är lärarstyrd, en tilltro på eleverna då de 
får styra och ansvara för genomförandet och framgången. Man kan tänka sig att om 
elevernas olikheter, intressen och behov tas till hänsyn i undervisningen och 
arbetsuppgifterna skapar en ännu mer kvalitativ individualisering än den som yttrat 
sig. Ytterligare en förändring som kan tänkas gynna elevernas kunskapsutveckling är 
att lärare i sin undervisning tar hänsyn till elevers personliga lärstilar vilket jag inte 
funnit vid denna studie. Då arbete med lärstilar enligt Boström och Svantesson 
(2007) skapar en bättre grund hos lärare för att vägleda elever ut i 
informationssamhället som vi idag lever i men även för att lärstilar kan leda till att 
elever kan hantera och prestera bättre på arbetsuppgifterna.    
 
Man kan tänka sig att alla lärare/pedagoger brinner för olika arbetssätt, 
lärandestrategier, undervisningsmetoder med mera och därmed uppstår det olikheter 
klassrum. Variationen som fanns mellan dessa tre klassrum med avseende på 
individualisering kan tänkas bero på lärarnas syn på och intresse av individualisering 
samt undervisningens utformning. Då utformningen enligt Vinerek (2006) har 
betydelse för vilka arbetsformer och arbetsätt som elever kan arbeta med. Således 
kan den utsträckning som individualisering sker i olika klassrum bero på olika 
faktorer såsom det intresset lärare har för individualisering samt på undervisningens 
utformning.   
 
Variationen i de olika klassrummen kan även förstås genom hur lärarna i studien, 
Agnes, Britta och Cecilia, tolkar begreppet individualisering vilket Lindqvist (2003) 
och Vinerek (2006) menar är ett svårtolkat begrepp. Därmed kan individualisering 
utformas olika beroende på vad respektive lärare tolkar att individualisering innebär, 
de tolkningar som lärare innehar medför att variationer med hänseende på 
individualisering i pedagogiska praktiker uppstår. De skilda tolkningarna som skett 
vid tal om Vinerek (2006) och Stensmos (2008) kategoriseringar kan förstås genom 
att organisationer, verksamheter och klassrum har sin egen syn på arbete med 
exempelvis tid, innehåll och ansvar. 
 
Variationen kan även förstås ifrån det Ellmin (2011) skriver, att skolan har skyldighet 
att se till att eleverna får en undervisning som är anpassad utifrån individerna inom 
klassrummet. Utifrån detta kan man förstå att olika praktiker skapar sin organisation 
för att nå alla elever och att det därmed kan uppstå variationer mellan klassrum och 
undervisning. Ståhle (2006) menar att varje pedagogisk praktik har sina traditioner 
som i sin tur frambringar olika kontexter och möjligheter till att organisera 
verksamheten på olika sätt. Utifrån Ståhles beskrivning kan detta också vara en 
möjlighet till hur man kan förstå att det uppstår variation klassrum emellan.  
 
Lindqvist (2003) skriver att individualiseringsbegreppet har genom åren ändrat 
prägel då det gått från att handla om undervisningsmetoder till att se till elevers 
sociala bakgrund, erfarenheter och intressen samt att elever ska ha möjlighet att 
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påverka. Den prägel av begreppet som står till grund för studien skulle jag beskriva 
som en blandning mellan att handla om undervisningsmetoder och den enskilda 
elevens bakgrund, erfarenheter och intressen. Detta då alla beskrivna aspekter har 
tagits i hänsyn vid undersökning för hur individualisering speglas ute i klassrummen 
och undervisningen hos de tre lärarna. Studien har funnit att undervisningsmetoder 
öppnar upp för i vilken utsträckning individualisering sker men att individualisering i 
klassrum och undervisning främst beror på lärarnas synsätt och åsikt. I grunden 
handlar det inte om att undervisningsmetoderna är individualiserande utan snarare 
att undervisningsmetoderna, specifikt i Agnes och Brittas klassrum, är ett verktyg. Ett 
verktyg för att skapa en individualiserande undervisning där den enskilda elevens 
förmåga, förutsättningar och kunskapskapacitet ligger till grund.  
 
Denna studie styrker Lindqvist (2003) och Vinereks (2006) tankar om att 
individualisering är ett svårtolkat begrepp då inte endast begreppets betydelse kan 
variera mellan lärare utan även i hur individualisering yttrar sig i klassrum. Som 
Boströms (2004), Ståhles (2006) och Granaths (2008) studier visar kan 
individualisering kan uppstå genom olika strategier, vilken även denna studie 
speglar. Oavsett strategi i de tre för studien berörda klassrummen finner man 
individualisering, om än i olika mån. Om individualisering och de olika strategierna 
som individualisering kan uppstå genom är synlig i samtliga tre lärares undervisning 
ställer jag mig frågan om inte det blir för stort fokus på individen medan samspelet 
mellan individer försummas? Just samspelet mellan människor är betydelsefullt för 
människans utveckling som samhällsmedborgare. Hur kan undervisningen 
individualiseras utan att försumma utvecklingen av andra betydelsefulla förmågor 
som en samhällsmedborgare bör inneha? 
 
Studiens resultat representerar de tre klassrummen jag har observerat och därmed är 
det komplicerat att sätta in resultatet i ett större sammanhang. Resultatet är inte 
generaliserbart men illusterar ändå tre skilda lärare med tre olika elevgrupper och 
hur de arbetar med individualisering. Därmed har jag ett resultat som synliggör 
variation i olika typer av individualisering och som också ger mig ett rikare och mer 
trovärdigt resultat kring hur individualisering kan ske i olika pedagogiska praktiker. 
Avslutningsvis vill jag återigen belysa att som Vinerek (2006) och Lindqvist (2003) 
skriver är individualisering ett svårtolkat begrepp därmed kan lärare ha olika 
definitioner på individualisering. Vilket kan har en avgörande roll i hur lärare 
utformar och skapar en individualiserad undervisning.  
 
6.3 Slutsatser 
Denna studie har visat att klassrum skapar individualisering på olika sätt vilket kan 
tänkas bero på lärarnas uppfattning av individualiseringsbegreppet samt intresset för 
individualisering. Alla tre klassrummen karaktäriserade undervisningen som en 
lärarstyrd pedagogisk praktik men i två av klassrummen fanns en tilltro till eleverna 
och deras förmågor och förutsättningar då de ansvarade för framgången i sin 
kunskapsutveckling. Den utsträckning som man i undervisningen arbetar 
individualiserat grundar sig i lärarnas synsätt och åsikter kring individualisering. Då 
lärarnas synsätt och åsikter står till grund för hur och i vilken mån undervisningen 
individualiseras skapar detta även variation i klassrum för arbetet med 
individualisering. Genom att utforma egna arbetssätt i undervisningen visar denna 
studie att individualisering kan komma att utspelas i större utsträckning snarare än 
om man arbetar med ett färdigt undervisningsmaterial som arbetssätt.  
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6.4 Nya forskningsfrågor 
Vid arbete med studien har flera olika intresseväckande frågor och aspekter uppstått 
som kan få nya svar med hänsyn till individualisering. Bland annat vore det 
intressant att undersöka om elevers perspektiv kring hur deras förmågor, färdigheter 
och intressen inkluderas i undervisningen- finner eleverna att dem blir sedda som 
unika individer och att deras förmågor, färdigheter och intressen står till grund för 
undervisningen? Detta för att tidigare empiriska studier och inklusive min utgår från 
vuxnas perspektiv och för att förbättra verksamheten utifrån varje enskild individ bör 
man lyssna och se till elevernas tankar. Att undersöka kring hur kommunala skolor 
respektive friskolor arbetar med lärstilar är också en intressant infallsvinkel för att 
uppmärksamma skillnader och ta lärdom i hur olika koncerner arbetar. Det vore även 
intressant att undersöka kring hur lärare arbetar för att motivera elever till fortsatt 
lärande och lärares synsätt/åsikter kring individualisering.  

6.5 Pedagogisk relevans 
Då jag fann att det saknas forskning som undersöker kring individualisering i de 
tidigare åldrarna fann jag en pedagogisk relevans att undersöka hur och i vad mån 
lärare arbetar individualiserat i sin undervisning i årskurs 1 och ämnet svenska. Som 
tidigare forskning skriver kan individualisering ske genom olika strategier och 
arbetsformer och denna studie visar på exempel hur olika skolor arbetar med 
individualisering i årskurs 1 och ämnet svenska, variationer mellan de olika 
verksamheterna samt vad för pedagogiska praktiker som skapas. Tanken med studien 
var inte att generalisera hur det ser ut på skolor ur ett individualiseringsperspektiv 
utan att belysa hur man på olika sätt kan arbeta individualiserat. Lärare kan, genom 
att använda sig av studiens metodologiska ansats, reflektera kring sin egen praktik 
gällande individualisering och finna perspektiv som lyfter den enskilda individen 
samt vad som kan förbättras i förhållande till individualisering.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Observationsschema för examensarbete 
Öppna kategorier att studera under observationen 
 
Klassrumsmiljö; 
1) Möblering av bord/bänkar i klassrummet 
 
2) Utrymmen för elever att arbeta enskilt och i grupp 
 
3) Tillgängligt material under lektionen 
 
4) Fokus och uppgift för lektionen 
 
5) Material som särskild erbjuds av läraren 
 
Individualiseringsperspektiv; 
 
6) Lärandestrategier 
 
7) Inkluderande av elevers erfarenheter och perspektiv 
 
8) Variation i undervisningen och redskap 
 
9) Barn i behov av särskilt stöd 
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Bilaga 2 
 
Hej! 
Mitt namn är Emelie Gärdehall och jag studerar på lärarutbildningen på Mälardalens 
högskola med inriktning Språk och språkutveckling mot tidigare åldrar. Jag studerar 
nu min sista termin och skriver ett examensarbete i ämnet pedagogik. Då den ena 
eleven är olika den andra har det väckt en nyfikenhet hos mig att undersöka hur 
lärare arbetar för att skapa en undervisning som tar hänsyn till den enskilda eleven. 
Därmed har jag i min studie valt att undersöka om, i vilken mån och hur lärare 
arbetar med en individualiserad undervisning i ämnet svenska och årskurs 1.  
 
För att undersöka hur lärare arbetar för den enskilde eleven vill jag besöka skolor för 
att närvara under två svensklektioner där jag observerar undervisningen för att finna 
om, i vilken mån och hur det sker någon typ av individualisering. Vid observationen 
kommer inget att video- och ljudinspelas utan att kommer att ske via egna 
anteckningar. Undervisningen kommer inte att störas av att jag medverkar då jag inte 
kommer att närvarar i själva undervisningen utan kommer att observera på avstånd. 
Längden på genomförande är beroende på hur långa lektionerna är.  
 
I studien kommer vetenskapsrådets etiska regler att iakttas vilket innebär att det 
material som samlas in observationen är konfidentiellt och endast kommer att 
användas i forskningssyfte för studien. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som 
helst avbryta er medverkan.  
 
För mer information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare för 
studien på nedanstående mejl adresser: 
 
Emelie Gärdehall 
emelie.gardehall@hotmail.com 
Eva Insulander 
eva.insulander@mdh.se 
 
Jag ser fram emot att höra från er 
med vänliga hälsningar 
 
Emelie Gärdehall. 
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