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Syftet med denna är att undersöka vilken uppfattning utbildade lärare i årskurs fyra 
till sex har om individualisering och hur de tillämpar begreppet i sin 
svenskundervisning. Vi använt oss av ostrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 
arbetet med individualisering är tidskrävande, men att det ger resultat för 
individerna. Slutsatsen är att lärare verkar kunna redogöra för vad individualisering 
innebar, men att det kan vara svårt att tillämpa en individanpassad undervisning för 
varje individ på grund av flera olika aspekter. 
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1. Bakgrund                 

Att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev finns tydligt beskrivet i den 
gällande läroplanen och alla lärare i verksamheten har det som uppdrag. Men kan det 
vara så att det finns redskap som saknas eller metoder som brister som påverkar 
lärarens möjligheter att skapa en så bra individanpassad undervisning som möjligt? 
Individualisering är ett begrepp som ska ha en framträdande roll i undervisningen 
men vägarna och metoderna för att nå detta är långa och många. 
Begreppet individualisering är något vi ofta möter när vi samtalar om skolan som 
verksamhet. Därför vill vi i vår studie synliggöra de uppfattningar och 
tillvägagångssätt som verksamma lärare använder sig av för att kunna synliggöra de 
begränsningar som även finns. Med forskning, syfte och frågeställningar är vår 
förhoppning med denna studie att kunna få en fördjupad förståelse av vad 
individualisering innebär och hur det tillämpas i svenskundervisningen.  
 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken uppfattning utbildade lärare i 
årskurs fyra till sex har om individualisering och hur de tillämpar begreppet i sin 
svenskundervisning. 

1. 2 Forskningsfrågor 

1. Vilken uppfattning har lärare i årskurs fyra till sex gällande individualisering i 
ämnet svenska? 
 

2. Hur planeras individualisering i undervisningen i årskurs fyra till sex? 
 

3. Hur genomförs undervisning med individualisering? 
 

1.3 Individualiseringsbegreppet  

I denna studie använder vi oss av individualiseringsbegreppet enligt Stensmos 
(2008) definition, vilken innebär att individualisering bland annat handlar om 
lärarens utformning av undervisningen och variation av dess innehåll. Det handlar 
även om att eleverna behöver ges tid och möjligheter att använda sig av olika sätt att 
lära. 
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2. Teoretisk inramning 

Vi har under arbetets gång sökt i litteratur och tidigare forskning om vad 
individualisering innebär och hur det kan användas av lärare i klassrummet. Vi har i 
vår process även använt oss av sökportaler som Eric, Diva och Kodex. Utifrån denna 
kunskap har vi då kunnat skapa oss en grund för att ställa oss frågor inför kommande 
intervjuer som vi vill söka svar på. Med dessa grundläggande kunskaper kan vi även 
skapa oss en djupare förståelse för begreppet och därmed kunna utföra en studie, 
som är relevant för vår kommande yrkesroll. Vi har valt bakgrundslitteratur för att 
kunna fördjupa vår förståelse och visa kunskap för det valda ämnet och framföra 
tidigare forskningsresultat. För att ta fram relevant fakta till vår studie har vi använt 
oss av nyckelorden individualisering, individanpassad undervisning och lärstilar i vår 
sökning.   
 
Vi har under studiens gång funderat på vad individualisering kan innebära och vilka 
påföljder det kan bidra till. Vi anser att begreppen individualisering och 
individanpassad undervisning har samma innebörd likväl som eget, enskilt och 
självständigt arbete i verksamheten. Vi har även funderat över hur elevers olika 
lärstilar påverkar den individanpassade undervisningen i ämnet svenska i årskurs 
fyra till sex.   
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det skrivet 
att:             

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. (Utbildningsdepartementet 2011) 

Med detta menas att skolan har ett ansvar att ta hänsyn till och anpassa 
undervisningen utifrån olika behov och förutsättningar som elever har vid inlärning 
och medvetna om att inlärning sker genom olika tillvägagångssätt. Stensmo (2008) 
menar att individualisering innebär en varierad undervisning där eleverna kan, för 
sin egen kunskapsutveckling, behöva ett varierat innehåll. Eleverna använder sig av 
olika strategier vid inhämtning av kunskap, bland annat kan de behöva olika lång tid 
för att lära och lär sig genom olika metoder.  Stensmo (2008) fortsätter med att 
betona att alla arbetssätt inte gynnar och inte passar alla elever. Individanpassad 
undervisning ska kontinuerligt genomsyra undervisningen på så sätt att alla elevers 
fortsatta inlärning och kunskapsutveckling gynnas. 
 
Synen man har på individualisering är avgörande för undervisningen, menar 
Vinterek (2006). Skolan ska bidra till att kunskaper tillägnas och att en 
individutveckling sker. Meningen med individualisering är, enligt författaren, att de 
ska få kännedom om sitt eget lärande och få känslan av att eleverna själva kan vara 
med och påverka sin inlärning. Utifrån detta kan eleverna själva få välja det som 
anses viktigt för dem i sin individuella kunskapsinlärning. Att arbeta individanpassat 
har under tidens gång bidragit till att lärande- och undervisningsmiljön har 
förändrats, menar Vinterek (2006). Denna förändring anses minska störande 
moment, såsom hög ljudvolym och många uppehåll i undervisningen. Dessa störande 
moment kan anses vara problematiska vid koncentration för både elever och lärare. 
Individanpassning gynnar elevernas inlärning och om eleverna arbetar självständigt 
bidrar det till att deras motivation ökar, påpekar Vinterek (2006). 
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Grahame Moore (1973) beskriver ordet undervisningen, i sin studie, som en form av 
ett isberg. Allting ovanför ytan handlar om skolan, förskolan och utbildning som 
helhet. Med detta menas att denna övre del är synlig för samhället. Under ytan sker 
allt arbete som lärarna lägger ner vid utformningen av undervisningen för att 
eleverna ska tillägna sig nya kunskaper. Under ytan sker även skapandet av material 
och det är där lärarna utvärderar den pågående och avslutande processen för att 
sedan kunna förbättra för elevers ständigt fortsatta lärande. I studien beskrivs även 
individualisering som att eleverna själva har en vilja att inhämta kunskap genom 
olika metoder och detta leder i sin tur till att eleverna blir medvetna om sin egen 
kunskapsutveckling och inlärning på ett djupare plan. 
 

2.1  Individualisering 

Jeter (1980) menar att skolans mål ska vara att individualisera undervisningen. 
Skolan har ett uppdrag som innebär att lärarna formar undervisningen efter de 
individuella olikheterna som finns hos eleverna. Individualisering bidrar till den 
enskilde elevens fortsatta progression och då med fokus på kunskap. Jeter (1980) 
nämner att många läroplaner runt om i världen har utvecklats och i och med detta 
utvecklats till att vara en hjälp för läraren att kunna individualisera i undervisningen 
på bästa och effektivaste sätt. Det skrivs även att läroplanerna ska utgöra en grund 
för läraren och ett stöd till att planera undervisningen till varje enskild elevs behov 
och fördel. 
 
I LGR 11 står skrivet att utbildningen ska bidra till att elevernas fortsatta lärande ska 
gynnas och att utbildningen ska leda till att eleverna vill öka sin kunskap och 
utvecklas. Undervisningen som helhet kan aldrig formas lika, då alla elever har olika 
behov och förutsättningar. I utformningen av undervisningen ska utgångspunkten 
vara elevernas olika tidigare kunskaper, bakgrunder, erfarenheter och även språk. 
Det övergripande uppdraget skolan har som verksamhet är att gagna elevens lärande 
och stödja deras vidare kunskapsinlärning genom att ta tillvara på elevers tidigare 
erfarenheter och tankar. Undervisningen ska även ske utifrån elevens premisser och 
tidigare kunskap. I undervisningen ansvarar även läraren för att alla individer 
uppmärksammar sin egen utveckling och vilka arbetsformer gynnar deras 
kunskapsinlärning. Läraren har även ansvar att framföra varierande sätt att arbeta, 
där alla elevers olika lärstilar ska tas tillvara på, enligt Utbildningsdepartementet 
(2011). 
 
Vinterek (2006) ser individualisering utifrån många olika synvinklar och har även 
undersökt detta fenomen på ett djupare plan. Hon anser att det finns två olika sätt att 
se på individanpassad undervisning. Den ena vinkeln riktas emot elevens egna val 
och den andra gäller lärarens sätt att göra innehållet och metoderna individuellt 
anpassningsbara för de enskilda eleverna. Genom att se till de olika aspekterna inom 
individualisering kan man därmed bemöta elevernas olika behov. Genom att låta 
eleverna göra egna val bidrar det till att eleverna motiveras i sin kunskapsinlärning. 
Detta kan innebära att den enskilde individen har olika behov vid olika tillfällen som 
bör individualiseras. Detta medför ibland en förvirring för läraren att kunna anpassa 
undervisningen för varje enskild individ, menar Vinterek (2006). 
 
Talmage (1980) nämner att Hunt och Sullivan (1974) beskriver en modell som de 
kallar för BPE-modellen. Här står B för beteende eller inlärning, P står för personen 
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och enskilde individen och E står för miljön eller uppgiften. Enligt Hunt och Sullivan 
är BPE ett genomförbart tillvägagångssätt för att vika ifrån det normativa synsättet av 
inlärning. Det vill säga vad som förväntas av undervisningen som helhet. Denna 
metod anser Hunt och Sullivan bidrar till analys och grundläggande förståelse för 
svårigheter i undervisningen och därmed fungera som en redskap vid 
individualisering. 
 
Vinterek (2006) nämner att individanpassad undervisning ska få en mer tydlig plats i 
verksamheten och detta beskrivs i styrdokumenten och framhålls i läroplanen. 
Elevens ansvar för den egna kunskapsinhämtningen och lärande beskrevs tydligt i 
den tidigare läroplanen, Lpo94. Att individualisera undervisningen ha många olika 
tillvägagångssätt och kan även ha många olika aspekter. Vinterek (2006) fortsätter 
med att framhålla åtta olika individualiseringsaspekter som man som lärare behöver 
ha i åtanke vid planering av sin undervisning. Vinterek (2006) har nämnt dessa typer 
av individualisering som har mer eller mindre stor utsträckning i dagens skolor. 
Innehållsindividualisering tydliggör det innehåll som anpassas till den enskilde 
individens behov eller intresse. Som pedagog bör man därför försöka hitta ett 
lämpligt innehåll som stämmer överens med individens behov, tidigare kunskap och 
intressen. Uppgifterna kan även behövas omfångsindividualiseras och 
nivåindividualiseras, vilket innebär att uppgifterna varierar på storlek och nivå från 
elev till elev. Utifrån elevernas olika behov kan även metoden individualiseras vilket 
Vinterek (2006) nämner som metodindividualisering, då eleverna har olika lärstilar. 
Eleverna kan även behöva olika material och läromedel, materialindividualisering, 
som innebär att det är anpassat och utformat så att det på ett bra sätt 
överensstämmer med individens behov. Uppgiften kan även 
hastighetsindividualiseras beroende på elevernas olika tid de behöver för att slutföra 
uppgiften, menar Vinterek (2006). Till sist nämner Vinterek (2006) 
ansvarsindividualisering, det vill säga att man här ställer sig frågan om vem som bär 
ansvaret för elevens kunskapsinhämtning. Miljöindividualisering innebär att man bör 
ha i åtanke om miljön runt om eleven för bästa möjliga inlärning. 
 
Nivåindividualisering, nämns, utöver hastighets-, omfång, och nivåindividualisering, 
som en av de vanligaste formerna att skapa en individanpassad undervisning på. 
Fokus på kunskapsnivåerna idag är väldigt vanlig, benämner Vinterek (2006) med att 
här har synen ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv lagt grunden för de läroplaner 
som är utformade idag. Detta, menar Vinterek (2006), visar på vikten av att utgå 
ifrån elevens tidigare erfarenheter, och därmed skapa förståelse utifrån den nivån 
eleven befinner sig på. 
 
Kling (2013) menar att individanpassning och individualisering handlar om att 
bemötande ska ske på varje enskild elevs nivå. På så sätt bevaras elevens lust att lära. 
Kling (2013) fortsätter med att betona verksamhetens roll och påpekar att om 
verksamheten inte är motiverande nog för eleverna, blir eleverna i sin tur 
omotiverade att lära. Däremot kommer det alltid finnas individer som är 
omotiverade, menar Kling (2013). Lärare måste låta varje enskild elev få mer tid till 
att slutföra uppgiften, vilket i sin tur leder till att elevernas lust att lära och viljan att 
söka ny kunskap finns kvar. 
 
Talmage (1980) nämner att eleverna behöver olika lång tid för en uppgift. Genom att 
individualisera tiden för uppgiften kan eleverna genomföra uppgiften på sin egen 
nivå och därmed skapa en ökad förståelse hos individerna. Fortsättningsvis menar 
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Talmage (1980) att individuella instruktioner ska hjälpa eleverna i sitt fortsatta 
lärande och att uppgifterna måste vara på den enskilda elevens nivå. Detta för att 
eleverna befinner sig på olika nivåer i inlärningen och behöver ett individualiserat 
innehåll som gynnar den enskilde elevens fortsatta utveckling.   
 
Lindkvist (2003) definierar individanpassad undervisning på så sätt att lärare ska 
utgå från elevers olika premisser, intressen och tidigare erfarenheter. 
Individualisering kan ske på flera olika vis, då elever behöver varierande lång tid för 
att slutföra en uppgift, har olika intressen och olika lärstilar. Stensmo 
(2008) framhåller att elevers olika utgångspunkter, kunskaper och förmåga kan 
variera.  Individualisering beskrivs som en variation mellan innehållet i en uppgift, 
olika arbetsformer för eleverna, tid att slutföra en uppgift, kognitiva förmåga och 
olika sätt att lära. Även Vinterek (2006) menar att individualisering ofta kan ha fokus 
på innehållet och därmed bidra till lämpligt utformade uppgifter för eleverna. Med 
det menas att innehållet ska rikta sig till den enskilde individen och genom intresse 
sker motivationen till lärande. Innehållet kan även sammankopplas med omfånget 
och nivåerna, men även tillvägagångssätt och hastighet i arbetsgången. Även miljö, 
material och värderingar kan tas tillvara på vid individualisering genom att anpassa 
dessa olika perspektiv.     
 

2. 2 Elevers olika lärstilar 

Stensmo (2008) nämner elevers variation gällande intelligens. Detta handlar om de 
skillnader som finns i kunskapsinhämtande och förmågor hos eleverna och hur dessa 
tillvaratas och används i inlärningen. Det är även en stor variation om vad elever 
finner intressant. Intresse är nära beläget med drivkraft och inställning det vill säga 
att en positiv utgångspunkt kan bidra till en drivkraft hos eleverna. Stensmo (2008) 
nämner att om elever får möjlighet att välja innehåll i exempelvis uppgifter, skapas 
en motivation som leder till ökat intresse.  Stensmo (2008) nämner även elevers 
variation av lärstilar. Elever använder sig av olika lärstilar i sin kunskapsinlärning. 
Vissa elever lär sig genom att få delta, andra genom att få lyssna, läsa eller höra musik 
och vissa genom att få använda kroppen i undervisningen. Författaren nämner tre 
olika slags lärstilar: Auditiv visuell och kinestetisk lärstil. Med auditiv lärstil menas, 
enligt Stensmo (2008), att elever lär på bästa sätt genom att få lyssna, samtala eller 
använda sig av musik för sin kunskapsinlärning. Visuell lärstil beskrivs med att 
inlärningen sker bäst genom att studera och använda sig av olika slags bilder i sin 
förståelse. Kinestetisk lärstil innebär att eleverna lär bäst genom att få medverka, 
använda sin kropp och vara deltagande och själva prova på utmanande situationer i 
undervisningen. 
 
Stensmo (2008) menar även att elever tillägnar kunskap via olika sociala arbetssätt, 
det vill säga enskilt eller grupp. Utifrån elevers kunskapsinlärning spelar även 
känslomässiga förhållanden stor roll. Många elever arbetar bäst självständigt, medan 
andra behöver noga information om uppgifter, eller få guidning genom hela 
uppgiften.  Elever bör även ha möjlighet att påverka sin egen lärstil genom att 
självständigt kunna välja material som de själv finner passande, menar Stensmo 
(2008). 
 
Boström & Svantesson (2007) nämner att det är en fördel med elevernas olika 
lärstilar. Genom att uppmärksamma elevernas olika lärstilar bidrar detta till att det 
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uppdrag skolan har att individualisera undervisningen har blivit mer och mer synligt. 
Lärare menar att lärstilar bidrar till att man fokuserar på elevernas starka sidor, 
vilket i sin tur bidrar till att deras självkännedom ökar. Även studieresultat och 
självkänsla ökar. 
 
Boström & Svantesson (2007) nämner att det är bevisat, utifrån en genomförd studie, 
att en utveckling sker gällande olika lärstilar. Utifrån denna undersökning framhålls 
att många lärare anser att det sker en mer givande och skapande undervisning då 
lärandet sker mer individanpassat och öppet vilket bidrar till fler elever får potential 
att uppnå målen. Svårigheter som många lärare kan uppleva med individualisering är 
att det är tidskrävande att tillverka, anpassa och utforma materialet för att gynna alla 
elevers lärande, menar Boström & Svantesson (2007). 
 
Boström & Svantesson (2007) nämner att sinnena är grunden till lärande. Eleverna 
kan enligt författarna delas in i olika personligheter: Visuella Vivi, Auditiva Anders, 
Taktile Tore och Kinestetiske kalle. Visuella Vivi innebär att eleverna tillägnar sig 
kunskap bäst via ögonen. Auditive Anders innebär att eleverna lättast lär sig via 
hörseln. Vissa elever behöver använda händerna i sitt lärande, och denna lärstil kallas 
Taktile Tore. Kinestetiske Kalle innebär att eleverna använder sig av kropp och 
känslor för att lära sig på bästa sätt.  I vid arbetet med elevernas olika lärstilar får 
eleverna använda sig av det arbetssätt de finner lämpligt och mest stimulerande. 
 

2.3 Sammanfattning 

I LGR 11 finns tydligt beskrivet att skolan ska anpassa undervisningen till varje 
enskild individs behov. Det står även att undervisningen ska bidra till att eleverna vill 
söka kunskap. Stensmo (2008) framhåller att individualisering innebär variation i 
både undervisningens genomförande och innehåll. Vinterek (2006) anser att 
individanpassning gynnar inlärning hos eleverna. Användningen av självständigt 
arbete bidrar till att eleverna skapar inflytande till sin egen inlärning. Vinterek 
(2006) menar att individualisering kan ses ur två olika vinklar. Den ena med riktning 
mot lärarens planering och genomförande och den andra inriktat på elevens egna val. 
Vinterek (2006) nämner att det finns åtta olika individualiseringsaspekter som riktar 
sig mot innehållet, metoden, materialet, hastigheten, omfånget, miljön, nivån och 
värderingar. 
 
Stensmo (2008) nämner elevers variation i intelligens och intressen. Författaren 
anser att intresse bidrar till motivation, som i sin tur är avgörande för 
kunskapsinlärningen. Stensmo (2008) nämner även tre olika lärstilar. Elever lär 
genom att lyssna, se eller använda kroppen. Samtliga författare nämner att vid 
utformningen av en individualiserad undervisning ska lärarna utgå ifrån elevernas 
förutsättning, kunskaper, bakgrund och behov. Grahame Moore (1973) ser skolan 
som ett isberg där ytan innebär skolan som verksamhet är synlig i samhället. Under 
ytan pågår en ständig process där skolan ska sträva efter en individanpassad 
undervisning som ska gynna elevernas fortsatta lärande. Begreppet individualisering 
kommer att speglas genom genomförda intervjuer och att i vår analys kunna tolka 
lärares syn på just detta. 
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3. Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi ska undersöka lärares syn på 
individualisering i ämnet svenska och hur det planeras för det i undervisningen. Här 
nedan följer en presentation om hur vi gått tillväga när vi samlat ihop material till vår 
studie och hur vi sedan bearbetade detta och analyserade insamlad data.  
 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

I och med vår tankeprocess blev det aktuellt för oss att vi skulle ta kontakt med 
personer som verkade intressanta att intervjua för vår studie. Vi valde att bland annat 
ta kontakt med våra verksamhetsförlagda utbildningsskolor för att se om intresset 
fanns för att genomföra intervjuer. Efter samtycke av några lärare skickades ett 
missivbrev ut (se bilaga 1). I detta brev berättade vi om vad syftet med intervjun var 
och vad det skulle handla om. Respondenterna hade därmed god tid på sig att 
förbereda sig inför intervjun och fundera över sitt sätt att individualisera sin 
undervisning. 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilken uppfattning utbildade lärare i 
årskurs fyra till sex har om individualisering och hur de tillämpar begreppet i sin 
svenskaundervisning. Detta innebär att tydliggöra begreppet individualisering och att 
ta reda på verksamma lärares syn på att individualisera undervisningen, att ta reda 
på de respondenternas tankar om arbetet med individualisering i undervisningen i 
ämnet svenska och även att se hur de arbetar med detta i verksamheten. För att göra 
dessa tankar synliga valde vi att genomföra intervjuer med verksamma lärare i 
årskurs fyra till sex (se bilaga 2). Vi valde att genomföra intervjuer för denna studie, 
då Denscombe (2009) framhåller att intervjuer är ett användbart verktyg när man vill 
få en bred syn över åsikter gällande ämnet man tänkt undersöka. Även Stukat (2011) 
nämner att intervjuer är ett relevant verktyg. 
 
Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på. Björndal (2005) menar att en 
kvalitativ metod innebär att beroende på information man får ut av intervjuer sker 
även förändring i tankesätt och process. Eftersom vi valde att ställa öppna frågor 
skapas neutrala situationer, vilket även Stukat nämner. Stukat (2011) beskriver 
ostrukturerade intervjuer och menar att intervjusituationen bjuder in till i vilken 
ordning intervjuarna ska ställa frågorna till respondenterna. Även Denscombe (2009) 
nämner ostrukturerade intervjuer men även semistrukturerade intervjuer men menar 
att båda handlar om att lyfta fram den intervjuades tankar och åsikter. Men det som 
skiljer dessa åt, enligt Denscombe (2009) är att genom att intervjua på ostrukturerat 
sätt går man lite längre, det vill säga att respondentens tankar lyfts fram ännu lite 
mer. Denscombe (2009) jämför dessa två och menar på att de båda går hand i hand 
med varandra och man som intervjuare är flexibel och öppen för vad som sker under 
intervjuns gång. Både Denscombe (2009) och Stukat (2011) framhåller att det är 
viktigt att intervjuerna ska ske i en ostörd och naturlig miljö för att det ska kännas 
tryggt för både den som intervjuar och respondenten.  
   
Björndahl (2012) framhåller att ljudinspelningar har två olika fördelar. En fördel som 
först nämns är att ett ögonblick som annars skulle försvinna och inte bli registrerat 
kan bevaras.  Om man spelar in intervjun är det möjligt för den som observerar att 
spola tillbaka ljudfilen och lyssna på det inspelade en gång till, för att få en tydligare 
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bild av vad som berättats. Den andra fördelen som Björndahl (2012) nämner är att 
man genom ljudinspelningar har tillgång till nya intressanta detaljer som man kanske 
missade vid intervjutillfället. Även Descombe (2009) nämner att ljudinspelningar har 
en fördel vid intervjuer och menar då att det ger en bestående och komplett 
dokumentation om vad som har sagts under intervjun.  Vi valde att göra 
ljudinspelningar för att få ett flyt i samtalet. Vi ville låta respondenten berätta utan 
att behöva avbrytas. 
 
Resultaten från våra intervjuer sammanställdes, kategoriserades och analyserades för 
att skapa en bild av olika lärares resonemang och användning gällande 
individanpassad undervisning. Lärarnas reflektioner speglas i analys och 
resultatdelen. 
 

3.2 Urval 

I denna studie har vi genomfört intervjuer med sju verksamma lärare i årskurs fyra 
till sex. Detta urval har skett genom att vi valt tre olika skolor i kommunen. Vi har 
även gjort ytterligare ett urval då vi valt att intervjua lärare som är verksamma i 
ämnet svenska. Vi använde oss av Denscombe (2009) som beskriver strategiska 
urval, då vi kunde begränsa antalet lärare att intervjua och antalet skolor i 
kommunen. Några av de vi intervjuade var klasslärare och verksamma sedan lång tid, 
en var precis nyexaminerad och en hade precis slutfört sitt introduktionsår. 
Resterande var ämneslärare som tidigare hade haft ansvar för egna klasser. 
 
Kravet vi hade var att respondenterna skulle vara verksamma, utbildade lärare i 
årskurs fyra till sex, som undervisade i ämnet svenska. Vi valde att genomföra dessa i 
skolor som vi kände till sedan tidigare. Här föll valet på de skolor vi haft 
verksamhetsförlagd utbildning på, och de skolor där vi känner till personal sedan 
tidigare. Vi tog kontakt med tänkta respondenterna och vid ett godkännande 
skickades missivbrevet ut (se bilaga 1). De verksamma lärarna hade god tid på sig att i 
lugn och ro läsa missivbrevet och förbereda sig på en intervju. Vi bokade datum, tid 
och plats tillsammans med de utvalda lärarna så fort de läst igenom och godkänt för 
intervju.   
 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

De svar vi fick från intervjuerna har vi kunnat sammanställa och skapat olika rubriker 
i resultatdelen. Vi har kunnat analysera intervjuerna och därmed kunnat utgå ifrån 
den forskningsbakgrund vi har. Efter intervjuerna var genomförda och hade spelats 
in transkriberades dessa och skrevs ut. Utskrifterna har därefter lästs noga innan 
granskning skett, med våra forskningsfrågor i fokus. Därefter har vi sammanställt alla 
intervjuer under olika kategorier i resultatdelen. Vi har vid några tillfällen förstärkt 
respondenternas åsikter med citat och därmed markerat vilken denne tillhör. 
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3.4 Etiska ställningstaganden 

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) uppger. Även Stukat (2011) nämner att informationskravet 
innebär att de som man ska intervjua ska få information om vad studien ska handla 
om och vad syftet med den är. Det ska även ges information att deltagandet är frivillig 
och kan, om så önskas, avbrytas under processens gång. Detta gjordes vid förfrågan 
om deltagande. 
 
Samtyckeskravet innebär att de som deltar själva kan bestämma om de vill delta eller 
inte. Detta klargjorde vi tydligt innan intervjun startade. Stukat (2011) skriver att 
respondenten själv kan bestämma omfång och tid för sitt deltagande. Med detta 
menas att medverkan ska kunna avbrytas utan att negativa påföljder. När det gäller 
ställningstagande till anonymitet gäller detta konfidentialitetskravet. 
 
Respondenterna ska informeras om att de inte ska kunna identifieras. Materialet som 
samlas ihop ska bara användas i forskningsavsikt och detta beskrivs via 
nyttjandekravet. Informationen som samlas in får därför inte användas utanför det 
gällande syftet eller studien. Vi informerade de intervjuade lärarna om detta innan 
och efter intervjun och var tydliga med att materialet endast skulle användas av oss.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att kategorisera utifrån de teman som träder fram efter att 
vi intervjuat respondenterna. Vi kommer att beskriva lärarnas åsikter och hur de 
använder sig av individualisering i sin undervisning. 
 

4.1 Lärarnas bakgrund och uppfattning av individualisering. 

Alla respondenter i vår studie undervisar i ämnet svenska i årskurs fyra till sex. 
Gemensamt för våra respondenter är även att de arbetar med individualisering i 
verksamheten, däremot i olika årskurser. Respondenterna har varit verksamma 
lärare under olika lång tid och har olika lång erfarenhet av individualisering och 
berättat hur de använder sig av det i sin undervisning.  
 
I vår studie framkommer det att individualisering tolkas som en viktig del i 
verksamheten, men att det är en svår uppgift att genomföra för alla individer i ett 
klassrum. Det framgår även att individualisering ska användas så mycket som möjligt 
i svenskaundervisningen för att alla elever ska få en chans att följa med i 
undervisningen och utvecklas i sin egen takt. Det framkommer även att vid en 
individanpassad undervisning ska lärare ta tillvara på och vara medvetna om att alla 
elever arbetar i olika takt, har olika arbetssätt och inlärningsstilar och presterar olika 
mycket. 
 
Resultatet visar även att uppfattningen av individualisering är att lärare ska möta 
eleverna på den nivå de befinner sig på, det vill säga att man försöker anpassa 
uppgifterna till den enskilda individen utifrån dess behov och förutsättningar. I 
citaten nedan beskriver lärarna hur de uppfattar individualisering. 

 
Att man kan ta undervisning och se till att den blir så bra för alla elever. Att se till att de 
får ut det mesta av det som de ska lära sig, det jag tycker att de ska lära sig på 
lektionerna och vad jag tycker att de ska lära sig i slutändan  
 
Att anpassa undervisningen efter elevernas olika kunskapsnivå. 
 
Jag tänker väl att jag ska möta eleverna utifrån deras behov där de är just nu att se 
varje elev. 
 
Att man möter eleven på dennes nivå. 

 
Lärarna beskriver att individualisering handlar om att man kan anpassa 
undervisningen så att den gynnar alla elever. Det handlar även om att lärare ska ta 
tillvara på elevernas möjligheter att lära sig, att lärare funderar över vilken kunskap 
individerna behöver lära sig. Det framgår även att individualisering innebär att man 
ska möta eleverna på deras nivå och anpassa lektionsinnehållet utifrån detta. 
Resultatet visar även att lärarna anser att man ofta individualiserar undervisningen 
för de elever som är i behov av stöd och inte lika mycket för de elever som behöver en 
utmaning för att komma vidare i deras utveckling. I nedanstående citat kan vi se hur 
lärarna reflekterade över denna svårighet.  
 

Ibland läggs fokus bara på de elever som behöver stöd och hjälp, de starka förväntas 
klara sig själva. 
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Man får liksom välja vem man ska individanpassa för, tiden räcker liksom inte till. Man 

får ställa sig frågan; Ska Kalle som behöver stöd och hjälp med annat material 

uppmärksammas eller ska Jonas som ligger 10 sidor fram i lärboken uppmärksammas? 

Tyvärr handlar det om tidsbrist.  

 
Utifrån detta kan vi se att lärare uppfattar att en svårighet med individualisering är 
att uppmärksamma alla elever. Ofta läggs fokus på de elever som behöver extra stöd 
och behov istället för att uppmärksamma de elever som behöver en utmaning och 
motivation.  
 

4.1.2 Fördelen med individualisering ur ett lärarperspektiv 

Av de genomförda intervjuerna framkommer det att fördelen med en 
individanpassad undervisning är att eleverna får rätt nivå på sitt material och en 
chans att därmed kunna vidareutvecklas. På detta sätt missar inte eleverna något 
eller måste hoppa över ett steg, eftersom man bygger på deras tidigare färdigheter 
och kunskaper.  
 
Resultatet visar att fördelen med individualisering är att alla elever får möjlighet att 
utvecklas utifrån deras förutsättningar och förmågor och att det leder till bästa 
möjliga kunskapsinlärning. I nedanstående citat kan vi se hur lärarna beskriver att 
individualisering ger eleverna en möjlighet att utvecklas på sin egen nivå, med hjälp 
av bra material.  
  

Att de kan gå framåt i sin utveckling och utvecklas på deras egen nivå. det kan handla 
om att hitta bra hjälpmedel. 
 
Att de får material som passar deras nivå men även utgår från deras förutsättningar. 

 
Resultatet visar att lärare anser att det är viktigt med individualisering för att 
eleverna ska känna att de kan lyckas, eftersom de får möjlighet att jobba i sin egen 
takt. Det framkommer då att eleverna inte går miste om viktig förkunskap som de 
kan bygga vidare på. I nedanstående citat kan vi se hur lärarna reflekterade över 
detta.  
 

Fördelarna är ju att alla känner att de kan lyckas och att alla liksom får med sig så 
mycket som möjligt. 
 
Fördelen är ju [...]att eleven får utvecklas i sin takt förstås. att de inte missar eller måste 
hoppa över  ett steg så att de inte kan fortsätta bygga på förkunskaperna. 
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4.2 På vilket sätt används individualisering i verksamheten 

 
I vår studie framkommer det att individualisering kan ske på flera olika sätt. Det kan 
handla om småsaker då man individanpassar för de enskilda eleverna. Det kan även 
innebära att lärare behöver ha en extra genomgång för individerna enskilt för att 
tydligt beskriva vad, hur och varför det ska göras.  Lärare kan även ändra skriftlig 
uppgift till en muntlig uppgift.  Tillvägagångssätten kan vara små och många 
beroende på vilka elever man undervisar och vilka behov och förutsättningar som 
eleverna har. Utifrån respondenternas svar kan vi se att lärares förhållningssätt till 
individualiseringen påverkar i vilken utsträckning de använder sig av det i 
undervisningen.   
 

Jag använder mig av småsaker som till exempel extra genomgångar. Jag pratar med de 
enskilda elever som jag vet behöver stöd. Det handlar ju om att jag som lärare ska se att 
små saker gör skillnad[…] 
 
Det kan handla om att göra en skriftlig uppgift muntlig, om eleverna är mer trygga med 
att prata. 

 
I ovanstående citat beskriver lärarna de små sakerna gör skillnad vid en 
individanpassad undervisning. Det framgår att det handlar om att lärare bör se att 
lätta ändringar gör skillnad för eleverna. 
 

4.2.1 Individualiserade uppgifter 

 
Av vår genomförda studie framgår det att individanpassning kan ske genom att 
nivåanpassa uppgifter. Detta eftersom spannet på vilka kunskaper eleverna har sedan 
tidigare och vad de behöver utveckla är stor i en elevgrupp. Resultatet visar att det är 
en svår utmaning som ofta resulterar i att fokus läggs på de elever som behöver extra 
stöd i undervisningen. Lärarna menar att det är viktigt att uppgifterna anpassas efter 
elevernas förmågor genom att förminska uppgifterna eller hitta lämpliga uppgifter 
som utmanar eleverna. I vår studie framkommer det även att det är viktigt att utmana 
eleverna för att inte dämpa elevernas motivation så att de stannar upp i deras 
kunskapsutveckling. Det kan innebära att eleverna kan skriva olika mycket på en 
uppgift eller att eleverna väljer rätt bok efter deras nivå. I intervjusvaren 
framkommer det att lärare ofta nivåanpassar uppgifter utifrån elevernas 
kunskapsnivåer för att motivera dem att arbeta vidare.  
 

Jag anpassar uppgifterna efter eleverna. Jag menar att vissa elever orkar skriva mer 
medan andra elever kanske behöver skriva lika mycket. Vissa elever tittar jag mer på 
stavning och är noggrann med det, medan jag med andra elever är nöjd om det lyckats 
skriva en sida. 
 
Det kan handla om att ändra uppgiftens form, med detta menar jag självklart att jag 
förminskar eller förstorar uppgifter beroende på vilken elev som jag undervisar. 

 
Jag får lägga en uppgift som är så pass öppen att det går att anpassa, så de kan anpassa 
själva också, och vissa uppgifter liksom att man jobbar att man finna lite lättare så kan 
man gå mot svårare hela tiden. 
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I ovanstående citat beskrivs hur läraren anpassar sina uppgifter. Det framgår att 
individanpassning kan ske genom att förminska eller förstora vilka förväntningar 
lärare har på eleverna. Det handlar även om att skapa uppgifter som är så pass öppna 
att lärare kan anpassa utifrån vilken elev man undervisar. I citatet nedan beskrivs att 
det är viktigt att hitta metoder och uppgifter som stryker eleverna och motiverar dem 
till att slutföra uppgiften.  
 

Skulle jag hålla tillbaka de som är starka, de duktiga eleverna, då skulle de tappa suget, 
de skulle tycka att det är tråkigt. för en elev behöver ha den här moroten för att liksom 
jobba framåt och har de inte den då blir det inte bra, då tappar de suget. och jag tror att 
de tappar kunskaperna för att de tycker det är tråkigt. Därför måste man utmana de 
elever som behöver moroten.  
 
Man lägger nivån på en så pass sätt så att eleverna fixar det och känner en wow-känsla. 
jag tror att de utvecklas då och då kan jag utmana eleverna lite till och lite till. 
 

I nedanstående citat skildras nivåanpassning i form av en blomma.  

De lär sig lite runt omkring som en blomma, man lär 
sig inte bara det gula i mitten. Man lär sig kronbladen 
också. Och sen så de som är lite långsammare eller 
svagare eller har svårt med något ämne de utesluter 
de här kronbladen och har bara kvar det här i mitten. 
Man förminskar den här viktiga punkten och gör det 
till en liten prick istället för en stor cirkel så. Kronbladen 
blir bara en bonus.   

 
Läraren beskriver hur eleverna ska lära sig mitten av blomma, det vill säga 
grundkunskaperna. Detta är det viktiga för eleven att lära sig. Därefter beskriver 
läraren att man beroende på vilken elev man undervisar kan man tillägga mer 
kunskap (kronblad) för att utmana elever. Lärare kan även förminska mitten av 
blomman för att inte göra eleverna omotiverade, utan istället skapa en uppgift som 
eleverna kan slutföra och lyckas med. Det är då viktigt att tänka över vilken del av 
lektionen som är viktigast och mest lärorik för elevens vidareutveckling och fortsatta 
lärande. 

4.2.2 Individualiserat material 

I vår studie framgår det att individualisering handlar om att anpassa material utifrån 
elevernas behov och förutsättningar. Det gäller att hitta hjälpmedel som gynnar 
elevernas inlärningsmetoder, för att eleverna ska få material som motiverar dem att 
göra uppgiften, men även för att det ska lyckas. Det framgår dock att arbetet med 
detta kan vara svårt då det framförallt kan vara besvärligt att hitta material som är för 
barnsligt om eleverna behöver ett lättare material. Risken med att använda sig av ett 
lättare material är att eleverna inte tycker att det är intressant då det kan ses som 
tråkigt och omotiverade.   

Jag tycker att det kan vara svårt att hitta material, utan att, ja, eleverna får ett för 
töntigt material. Det är inte så roligt om man går i årskurs 6 och får en lättare läsebok 
som handlar om enhörningar fast man egentligen tycker om bilar.  

Det blir ju det här med olika typer av läromedel som är anpassat efter individens 
kunskapsnivå. Det är ju det enklaste att hitta en lättare eller svårare lärobok så att 
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eleverna kan jobbar med de brister det har. Eller de utmaningar de behöver. Det kan ju 
också handla om att eleverna ska välja en läsebok som är lättare eller svårare.  

Att hitta material kan vara klurigt, iallafall passande material för de svaga eleverna. Jag 
brukar ta hjälp av specialpedagogen om jag inte hittar något, men kollegor i första 
hand. 

I citaten ovan beskrivs svårigheter med att finna material som passar elevernas 
intresse. De beskriver även att de tar hjälp av annan personal på skolan för att hitta 
lämpligt material.  

4.2.3 Individualiserade arbetsscheman 

Resultatet av vår studie visar att vid en individualiserad undervisning i ämnet 
svenska kan man använda sig av ett arbetsschema, som innehåller olika uppgifter 
beroende på vilken elev som ska arbeta. Detta innebär att man anpassar 
arbetsscheman utifrån elevernas behov och vilken kunskapsnivå de befinner sig på. 
Det finns svårare uppgifter för de elever som vill utvecklas vidare, men även lite 
enklare uppgifter för de som behöver lite mer träning. I nedanstående citat styrks 
detta. 
 

Jag använder mig av ett arbetsschema. Det arbetsschemat är just individualiserat. Jag 
har olika uppgifter och utifrån där de är i sin kunskapsutveckling kan de jobba utifrån 
den. till exempel läsförståelse har jag olika nivåer på. 
 
I min klass har jag arbetsscheman. Jag har liksom tänkt med dem att de ska vara 
anpassade efter elevernas nivåer. Jag tycker att det är ett bra arbetssätt som 
individualisering i undervisningen i en lite grad iallafall. Jag försöker liksom tänka på 
att den eleven behöver mindre uppgifter, men den där elever kan behöva mycket 
utmaning. 
 
Jag försöker att tänka på elevernas olika intressen när jag planerar och gör mina 
arbetsscheman. det kan vara svårt, men jag försöker så mycket jag kan […] jag gör ju 
det för att eleverna ska motiveras och vilja jobba. 

 
I intervjusvaren berättar lärarna att de försöker att forma arbetsscheman som 
intresserar eleverna. Lärarna försöker skapa öppna uppgifter så att eleverna kan 
arbeta individuellt och i sin egen takt. Arbetsschemat är flexibelt utifrån tid och 
innehåll, för att eleverna ska ta eget ansvar. 

4.2 4 Samtalets betydelse vid individualisering 

Vid en individualiserad undervisning framgår det att kontinuerliga enskilda samtal 
med eleverna är väldigt viktigt. Dessa samtal används för att samtala om vad eleven 
behöver utveckla och arbeta mer med. Av respondenterna framgår det att om man 
genomför dessa samtal kan man hitta en bra arbetsmetod för de enskilda eleverna för 
att de ska lyckas slutföra uppgiften.    
 
Ytterligare än viktig del är att samtal används för att se till att alla elever förstått vad 
det ska göra och hur de ska göra. Det synliggörs att lärare bör använda sig av 
elevsamtal för att hitta metoder och tillvägagångssätt för att hitta passande 
arbetsmaterial för individerna.  Samtalen framhävs som betydelsefulla för att 
eleverna ska ges möjlighet till att påverka och berätta om de vill arbeta på något 
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annat sätt för att bli motiverade till att slutföra uppgiften. Studien visar att samtalet 
med den enskilda eleven under lektionstid är viktig då det ger en möjlighet för lärare 
att fånga upp de elever som har det svårt att komma vidare eller de elever som 
behöver en utmaning. 
 

Jag samtalar alltid med eleverna efter att jag har haft en genomgång. Jag vill ju se att 

dem förstår vad jag har sagt och men också ta reda på om de behöver annat material 

eller hjälp med något.  

Det är viktigt med samtal med eleverna om man ska individualisera undervisningen. 
Om jag gör det kan jag ta reda på om eleverna behöver hjälp med något eller behöver 
ett annat material att jobba med.  
 
Jag pratar mycket med mina elever. Jag har lärt mig att man måste känna eleverna om 
jag ska hitta en bra metod som fungerar för eleven. 
 

I citaten ovan beskrivs vikten av samtalet vid individualisering då eleverna ges en 
möjlighet att berätta om det är någonting de inte förstår och behöver hjälp med. 
Vikten av att lära känna eleverna framhävs tydligt då det ger en möjlighet för lärare 
att bidra med bästa möjliga undervisning.  

4.3 Tidens betydelse vid individualisering 

Studien visar att tiden är någonting som påverkar till vilken grad man kan 
individualisera undervisningen. Det visar sig att individualisering tar mycket tid till 
att planera för och om man inte lyckas med att anpassa undervisningen kan eleverna 
hindras att utvecklas vidare. Det inte finns tillräckligt med tid att individanpassa för 
alla elever, då det behövs olika sorters material beroende på deras inlärningsstilar. 
Nedanstående citat visar hur lärare beskriver hur tidsbristen påverkar till vilken grad 
individualisering sker.  
 

Det går åt så himla mycket tid. Det är en nackdel. Jättemycket tid så ska man 
liksom sitta och tänka utifrån varje elev. Jag har ju spannet verkligen för att jag 
jobba mot kunskapskraven mot år tre på vissa samtidigt [...] sen mot år sex på 
andra och sen så varierar det hur mycket som helst däremellan. Det är otroligt 
mycket tid som går åt att tänka. Men som sagt jag har ju verkligen fått sänka 
min ribba sen jag började. Jag höll på att slita ihjäl mig i början.  
 
Det krävs mycket av oss som lärare att hinna med. Vi måste ju liksom hitta material 
som är lämpligt för alla elever. Bara det är ett problem som tar extrem tid. 
 
Man har ju ett tidkrävande arbete som lärare i vanliga fall. Att individualisera för alla 
elever krävs så mycket tid, man måste liksom välja vilka elever som behöver det mest. 
 

Dessa citat styrker hur tidskrävande arbetet med individualisering är.  Lärare får ofta 
inte får tiden att räcka till då arbetet med individualisering är stort och krävande. Det 
framkommer i resultatet att lärare uppfattar individualisering som ett stressmoment i 
läraryrkets uppgifter, eftersom arbetet kräver mycket tid utöver den vanliga 
undervisningen.  
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4.4 Ger individualisering resultat, enligt lärarna? 

Vår studie visar att en individanpassad undervisning ger resultat om man hittar en 
fungerande metod för eleverna. Elever bygger vidare på deras tidigare kunskaper och 
utvecklas på sin egen nivå. Däremot framgår det att eleverna eventuellt inte når 
målen, men de går framåt i sin egen kunskapsutveckling. Hur bra resultat en 
individanpassad undervisning ger är olika och det är inte alls en självklarhet att 
eleverna uppnår alla kunskapskrav som behövs för ett godkänt betyg. I nedanstående 
citat framhålls den uppfattning lärarna har om en individualiserad undervisning ger 
resultat.  
 

Om man lyckas få till allt det där som man faktiskt vill. Låter som värsta utopin, att ja 
då ger den resultat. Den kräver ju ganska mycket av oss. 
 
För att individanpassning ska ge resultat krävs det ganska mycket av oss lärare men jag 
tror definitivt att det ger resultat om man ger eleverna tid, ett bra innehåll och låter de 
arbeta på det arbetssätt de utvecklas bäst på. 
 
Ja det ger resultat [...]som jag sa i början, om jag skulle ställa samma krav på alla då 
skulle jag tappa de som är svaga för de skulle inte kunna bygga vidare på sina 
kunskaper det skulle vara som att hoppa över ett steg i kunskapsinhämtningen. Så om 
de får utvecklas på sin egen nivå så kommer de framåt kanske inte tillräckligt fort men 
de kommer framåt ändå. 
 
Ja, jag tycker att det ger resultat, de kanske inte uppnår ett E, men de går framåt i sin 
utveckling på deras nivå. 

      
Det framgår i vår studie att individanpassning ger resultat, men inte till den mån att 
eleverna uppnår kunskapskraven i läroplanen. Däremot styrks att individualisering 
ger resultat på så sätt att eleverna utvecklas på sin egen nivå. Utifrån studien handlar 
det om att kunna motivera och se eleverna för bästa möjliga resultat ur ett 
kunskapsutvecklande perspektiv.           
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5. Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera de fynd vi funnit utifrån det 
resultat vi fått.  Vi kommer även att diskutera vår valda metod. 

5.1 Metoddiskussion 

Resultaten för vår studie baseras på en kvalitativ studie, där semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med sju verksamma svensklärare i årskurs fyra till sex. 
Genom vår valda metod kunde vi samla ihop material som var betydelsefull för vårt 
syfte och frågeställningarna i vår studie. 
 
Innan vi intervjuade respondenterna skickade vi ut ett missivbrev för att lärarna i god 
tid skulle kunna förbereda sig och förstå vilket syfte intervjun hade. Detta såg vi som 
en fördel då lärarna fick all information nerskrivet så att de kunde gå tillbaka och 
eventuellt ifrågasätta om det var någonting de undrade över. Vi anser dock att vi 
skulle ha erbjudit att eventuellt skicka ut frågorna som skulle ställas vid intervjun, om 
respondenterna hade velat förbereda sig ännu mer. Om vi hade skickat ut 
intervjufrågorna innan tror vi att lärarna hade kunnat tolka frågorna annorlunda och 
eventuellt fundera och besvara frågorna på ett djupare plan. 
 
Vid genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till begreppen reliabilitet och 
validitet. Stukat (2011) beskriver att validitet syftar till att kunna bedöma studiens 
giltighet gällande frågeställningarna och syftet. Reliabilitet innebär hur tillförlitlig 
studien är det vill säga gällande att kunna analysera och dra slutsatser av resultatet, 
menar Stukat(2011). Våra frågeställningar kan besvaras då vi valt att använda oss 
av intervju som metod, och även tack vare vårt urval.  

5.1.1 Intervju som metod 

Genom att välja intervju som metod ville vi ha breda resultat. Denscombe (2009) 
nämner att intervju som verktyg kan vara användbart om man vill få ett vidgat 
synsätt över de åsikter som gäller ämnet som undersöks. Vi valde att spela in 
intervjuerna med syfte att få ett flyt i samtalet men även för att kunna lyfta fram de 
intervjuades åsikter och tankar tydligt. Denscombe (2009) menar att i en 
semistrukturerad intervju lyfts tankar fram tydligare hos den som intervjuas. Det vi 
har uppfattat en fördel med att spela in intervjuerna är att man kan återanvända 
materialet och få fram detaljer som skulle ha varit svårt om vi endast antecknade. 
 
En nackdel med att spela in intervjuerna var att det tog lång tid vid transkriberingen, 
eftersom vi fick lyssna igenom de inspelade materialet flertalet gånger för att 
eventuellt höra nya detaljer som är betydelsefulla för studien. Även Stukat (2005) 
påpekar att transkribering är ett tidskrävande moment. Vi valde att föra anteckningar 
under intervjuns gång för att vi sedan skulle ha möjlighet att använda det som stöd då 
vi transkriberade materialet. Vi såg även detta som en fördel då vi uppfattade det som 
att de respondenterna uppskattade detta, för att vi visade intresse för vad som sades 
under intervjun. Vi valde att låta lärarna bestämma miljö som de ansåg vara trygg och 
lugn, för att intervjun skulle kännas så naturlig som möjligt för respondenterna. 
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5.1.2 Olika typer av metoder 

Vår första tanke då vi skulle intervjua var att vi skulle träffa alla respondenter 
gemensamt för att vi skulle få möjlighet att ha en bredare synvinkel och en möjlighet 
att reflektera tillsammans efter intervjun. Under arbetets gång stötte vi däremot på 
en del svårigheter att få tid och planera in alla intervjuer på grund av olika 
omständigheter. Tre av våra tänkta intervjupersoner var tvungna att avböja i det sista 
skedet, på grund av tidsbrist och möjlighet att träffas. I och med detta bortfall 
funderade vi på hur detta skulle kunna påverka resultatet och om vi eventuellt skulle 
försöka finna tre nya utbildade svensklärare att intervjua. Vi valde istället att 
fokusera på de intervjuer som redan blivit inbokade för att vi skulle fokusera på att få 
fram så mycket som möjligt från respondenterna. Vi ansåg att intervjuerna kunde ge 
oss tillräckligt med material. 
 
Vi genomförde tre intervjuer tillsammans, ”två till en”, det vill säga att vi tillsammans 
intervjuade en respondent. Fördelen med detta var att vi kunde komplettera 
intervjun med nya öppna och utmanande frågor som eventuellt kunde förbättra vårt 
resultat i studien. Vi hade då möjlighet att samtala om vad vi ansåg vara intressant 
för vår studie efter intervjuns genomförande. 
 
Trots att vi var ute i god tid och bokade in intervjuer stötte vi på en del svårigheter 
under arbetets gång. Vi fick därför ta ställning till om vi skulle avboka en intervju som 
var tänkt att vara en två till en intervju eller att någon av oss skulle träffa den 
respondenten och genomföra en ”en till en” intervju. På grund av andra 
omständigheter fick vi även ändra en tänkbar ”två till en”- intervju till en 
telefonintervju där en respondent blev intervjuas av en av oss. Detta på grund av att 
respondenten inte hade möjlighet att träffas, men ändå ville vara delaktig och delge 
sina egna erfarenheter och tankar. På grund av att en av oss vid ett tidigare stadie 
intervjuat en respondent självständigt, valde vi därför att de andre av oss fick 
genomföra telefonintervjun.    
 
Fördelen vi kan se med dessa två tillvägagångssätt att intervjua på, är att vi inte kom 
efter i arbetets gång och arbetet fortskred precis som vi tänkt oss innan. Nackdelen 
som vi märkte var att vi inte fick den möjlighet som tidigare att tillsammans 
reflektera direkt efter intervjuns genomförande. 
 
Vid ett tillfälle var tanken att vi skulle intervjua två olika lärare, som jobbar tätt 
tillsammans, vid två olika tillfällen. Väl på plats fick vi frågan om vi skulle kunna 
tänka oss att genomföra intervjuerna som en parintervju med båda två samtidigt. 
Efter reflektion och diskussion valde vi att genomföra intervjun på detta sätt. Den 
fördel vi kan se är att de blev en diskussion mellan de olika lärarna efter våra ställda 
frågor. De ifrågasatte även varandras åsikter, vilket vi ansåg vara givande för studien 
då vi fick ta del av många olika idéer och tankar dem emellan. Nackdelen med denna 
intervjumetod var att vi märkte att de lätt kunde påverka varandras svar och åsikter, 
som även kom att påverka resultatet i studien.   
 
Den slutsats vi kan dra av det bortfall som skedde under studiens gång är att 
resultatet inte påverkades särskilt mycket. Däremot kan vi dra en slutsats om att 
resultatet kunde ha blivit bredare då vi eventuellt hade haft möjligheten att utöka 
våra kunskaper, få mer tips och erfarenheter men även fler tillvägagångssätt om 
fenomenet individualisering i praktiken. 
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5.2 Resultatanalys                            

Här analyserar vi vårt resultat utifrån våra tre viktigaste fynd: lärarnas uppfattning 
av individualisering, lärarnas sätt att planera för och använda en individanpassad 
undervisning och svårigheter med individualisering. Analysen kommer att utgå 
ifrån vårt syfte och frågeställningar. 

5.2.1 Lärarnas uppfattning av individualisering 

Synen man har på individualisering är avgörande för undervisningen, menar 
Vinterek (2006). Med detta menas att den uppfattning man har om individualisering 
påverkar i hur stor utsträckning lärare använder sig av det i undervisningen.  Skolan 
har ett uppdrag som innebär att lärarna ska planera undervisningen efter de 
individuella olikheterna i en elevgrupp. Jeter (1980) menar att skolans mål ska vara 
att individualisera undervisningen. Vi tolkar resultaten från intervjuerna som att 
lärarna är medvetna om vad individualisering innebär då de beskriver hur viktigt det 
är med individualisering i skolan och även vilken positiv påverkan de kan ha på 
eleverna.  
 
I resultatet av intervjuerna framgår det att en fördel med individualisering är att 
eleverna får rätt nivå på sitt material och kan därmed utvecklas vidare på sin egen 
kunskapsnivå. En individanpassad undervisning uppfattas även som att det ska bidra 
till att underlätta för eleverna i deras kunskapsinlärning genom att använda sig av 
olika metoder och tillvägagångssätt.  Det framgår även i vår studie att 
individanpassning ska vara en fördel för eleverna då den ska utgå ifrån elevernas 
förutsättningar. Det står även tydligt i Utbildningsdepartementet (2011) att 
undervisningen ska utgå ifrån varje elevs behov, förutsättningar, bakgrund och 
intressen.  
 
Det framgår i vår studie att samtal med eleverna är viktiga för skapa ett bra 
samarbete. Detta för att hitta en bra metod och ett fungerande arbetssätt för 
individen. Även Vinterek (2006) nämner tydligt vikten av att lära känna eleverna för 
att skapa ett gott samarbete och skapa viljan hos eleverna att söka ny kunskap. Vi 
tolkar det som att dessa samtal är mycket betydelsefulla för att lärare ska kunna få en 
bild över elevens behov och skapa en undervisning utifrån detta. Talmage (1980) 
menar att individuella instruktioner kan hjälpa eleverna i sitt fortsätta lärande då 
man genom samtal kan anpassa uppgiften genom individernas nivå. Vi tolkar 
intervjusvaren som att samtal är viktigt för att leda eleverna vidare och skapa en vilja 
till att inhämta nya kunskaper.  Vi tolkar detta som att de lärare som individualiserar 
undervisningen använder sig av elevsamtal för att hitta lämpliga metoder och bra 
arbetssätt som gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. I vår studie visar 
det sig att dessa samtal används kontinuerligt under lektionerna för att se om eleven 
förstår vad som ska göras och om det är något som är oklart som behöver förklaras 
ytterligare. Vi tolkar det som att om lärare inte genomför elevsamtal kan det vara 
svårt för dem att veta om eleven behöver stöd eller eventuellt en utmaning under 
lektion, för att kunna fortsätta utvecklas.   
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5.2.2 Lärarnas sätt att planera för och använda en individanpassad undervisning  

I vår studie framkommer det att det finns flera sätt att individualisera 
undervisningen. Det kan handla om att ha en extragenomgång tillsammans med de 
enskilda eleverna eller ändra en skriftlig uppgift till muntlig. Utgångspunkten vid 
individualisering är alltid densamma det vill säga elevens förutsättningar och behov, 
men de metoder som används kan skiljas åt beroende på vilken elev man undervisar.  
 
Av våra resultat framkom det att lärarna använder sig av öppna uppgifter som kan 
förändras beroende på vilken elev som ska genomföra den. Det framgår att lärarna 
har elevernas kunskapsnivå som grund när de planerar uppgifter.  Det kan handla om 
att förminska eller eventuellt förstora en uppgift, men även tänka på tidsramen för 
eleverna att slutföra den på. Talmage (1980) nämner att eleverna kan behöva olika 
lång tid för att slutföra en uppgift. Om lärare är medvetna om detta tillvägagångssätt 
tolkar vi det som att eleverna utvecklas på sin egen nivå och inte känner en press och 
stress över att hinna lika mycket som alla andra elever. Om lärare tänker på detta tror 
vi att kraven hos eleverna förminskas då de fokuserar på att slutföra uppgiften utifrån 
deras egen nivå. 
 
I vår studie visade det sig även att lärare använder sig av arbetsscheman. Dessa 
arbetsscheman utformas utifrån den nivå eleverna befinner sig på, de intressen 
eleverna har men för att elevernas olika lärstilar ska tas tillvara på. Boström & 
Svantesson (2007) menar att man ska använda elevernas lärstilar i undervisningen 
för att bygga vidare på deras styrkor. Eleverna har då en möjlighet att lära sig ny 
kunskap på det sätt de arbetar bäst på. Vi tolkar det som att dessa arbetsscheman är 
flexibla med ett öppet innehåll där eleverna själva kan bedöma hur mycket tid behövs 
för att slutföra de valda uppgifterna. Detta innebär även att eleverna själva får ta 
ansvar för hur mycket de vill göra och vad som krävs av dem själva för att slutföra 
uppgiften. Slutligen ges även eleverna möjlighet att välja hur vida de vill genomföra 
uppgiften och därmed får de möjlighet att utföra uppgiften på det sätt de enklast lär 
sig ny kunskap.  
 

5.2.3 Svårigheter med individualisering 

I vårt resultat framkommer det att lärarna uppfattar att det finns en del svårigheter 
med individualisering. Som vi tidigare tydliggjort är tidsbristen angörande för hur 
mycket det individualiseras i verksamheten. Det upplevs att tidbristen gör arbetet 
svårt då planeringen för att individanpassa för alla inte hinns med.   
 
Vi tolkar det som att tidsramen är en hindrande faktor för att lärare ska hinna med 
att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar. Det framgår i studien 
att detta fenomen kräver mycket tid utöver det vanliga arbetet en lärare har. Vi tolkar 
det som att lärare har svårt att hinna med att utforma undervisningen utifrån 
elevernas förutsättningar, då arbetet är så stort. Detta för att lärare ansvarar för stora 
elevgrupper där de olika behoven är många. Vi uppfattar detta som att det är svårt att 
hitta en balans mellan att individualisera för de elever som behöver stöd och för de 
elever som behöver en utmaning då de starka eleverna ofta hamnar i bakgrunden.  
 
Något mer som lärarna uppfattar som en svårighet med individualisering var att hitta 
passande material som gynnar eleven på den nivån den befinner sig på. Det framgår 
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även att hjälpmedel som används för de elever som behöver enklare material ofta är 
ointressant och ostimulerande. Vi tolkar detta som att lärare har svårigheter att hitta 
bra material som stimulerar eleverna. Material som tas fram för de elever som 
behöver enklare material ofta är omotiverande och därmed oanvändbart om eleverna 
ska utvecklas utifrån deras behov, intressen, förmågor som LGR11 ger uttryck för.  
 
Utifrån vår studie kan vi se att lärare uppfattar att arbetet med individualisering ger 
resultat, men att det är en lång väg för att eleverna att uppnå målen som står i 
läroplanen. Detta tolkar vi som att viljan hos lärare finns, men att det är många 
hinder på vägen. Dessa hinder är svåra att ta sig över och därmed hämmas lärarna i 
sin vilja att individualisering få en större roll i undervisningen än det som sker nu.  I 
resultatet synliggörs viljan med att skapa bästa möjliga förutsättning för eleven, men 
individualisering upplevs som ett stressande uppdrag utöver ordinarie 
arbetsuppgifter lärare har. Vi tolkar det som att lärarnas intresse, planering och 
användning av individualisering är avgörande för att undervisningen ska lyckas. 
Vinterek (2006) menar att synen man har på individualisering avgör huruvida man 
använder det i praktiken . Vi uppfattar det som att för att lyckas individualisera i den 
mån som går är lärarens ansvar avgörande. Med detta menar vi att lärare måste ha 
förkunskap om vad som krävs av en som lärare gällande individanpassning, men 
även kunna motivera och vägleda eleverna under arbetets gång. Vi tolkar det även 
som att lärare behöver samtala med eleverna för att finna ett passande innehåll och 
arbetssätt som eleverna utvecklas bäst på och finner intressant.  
 

5.3 Resultatdiskussion 

I resultatet av vår studie har vi tydligt kunnat se att lärarna är väl medvetna om 
varför undervisningen i svenska ska individualiseras. Lärarna hade tidigare 
kunskaper och erfarenheter kring individualisering och de uppfattade arbetet med 
detta som positivt trots att det är ett väldigt tidskrävande arbete. Medvetenheten om 
läraryrkets krav syns tydligt i våra resultat och det har även framfört de svårigheter 
som uppkommer längs vägen i arbetet med detta.  
 
Det framkommer i vår studie att det krävs intresse och vilja att individualisera hos 
lärarna för att det ska vara möjligt att hitta metoder för att lyckas med en 
individanpassad undervisning. Kravet läggs på att läraren ska finna metoder som 
passar individerna men även förväntningar på att läraren ska utforma en 
individualiserad undervisning för alla elever är stora. Kraven på lärare är höga och 
skapar en stress hos lärarna om att de måste lyckas individanpassa för alla elever då 
det ges uttryck för detta i läroplanen. 
 
Det framgår i vårt resultat att fokus ofta läggs på de elever som anses vara svaga och 
behöver extra stöd. Detta tror vi bidrar till att de elever som är snabba i sin 
kunskapsinlärning hamnar i skymundan. Vi tror att detta bidrar till att de elever som 
anses klara sig på egen hand inte får de utmaningar som behövs för att utvecklas 
vidare. Då får eleverna inte heller någon möjlighet eller något tillfälle att tillägna sig 
ny kunskap. Följden av detta blir att eleverna kan tycka att undervisningen blir 
tråkig. Vi anser att lärare bör arbeta för att finna en balans över hur mycket fokus 
som ska läggas på individerna. Med detta menar vi att lärare bör diskutera och 
reflektera kontinuerligt tillsammans med varandra för att finna metoder och 
tillvägagångssätt där alla elever uppmärksammas och utmanas på deras nivå. Vi vet 
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att det är en stor utmaning, men med rätt metoder och förutsättningar tror vi att det 
kan ske förändringar så att alla elever får en individanpassad undervisning.         
 
Det framgick även att det finns många olika tillvägagångssätt att använda sig av för 
att skapa en undervisning ur ett individperspektiv.  Det kan handla om extra 
genomgångar för att tydliggöra för eleverna vad de ska göra. På så sätt tror vi att det 
blir tydligt för eleven om någonting är oklart efter genomgången i helklass. Andra 
tillvägagångssätt kan handla om uppgiftens omfång eller innehåll där lärarna skapar 
öppna uppgifter som går att förminska eller utmanas beroende på elev. Men det kan 
även handla om att ändra innehållet efter elevernas intresse. Detta anser vi är ett bra 
tillvägagångssätt då det ger eleverna valmöjligheter som gynnar motivationen och i 
sin tur lärandet. Om uppgiften är för stor kan läraren förminska innehållet som ska 
göras, så att eleverna känner att det kan lyckas. Är det däremot elever som behöver 
en utmaning kan läraren ge en mer stimulerande uppgift. Om man genomför sina 
uppgifter på detta sätt anser vi att eleverna blir motiverade istället för att stjälpas om 
uppgiften är för svår eller för lätt.   
 
Arbetsschema nämndes som metod för att individualisera undervisningen i ämnet 
svenska. Genom användningen av arbetsscheman försöker lärarna att tillämpa öppna 
uppgifter så att eleverna kan arbeta individuellt och i sin egen takt. Schemat är 
flexibelt utifrån tid och innehåll för slutförandet av uppgiften. Vi anser att genom 
arbete på detta sätt tar lärarna tillvara på de olika kunskapsnivåer eleverna befinner 
sig på. Fördelen med dessa arbetsscheman är att det är ett varierande innehåll där 
eleverna ges möjlighet till att välja vilken uppgift de finner intressanta. Denna 
valmöjlighet anser vi resultera i att eleverna blir intresserade och vill utföra 
uppgifterna. Använder man sig av detta arbetsschema skapas stort eget ansvar hos 
eleverna. De får då möjlighet att helt enkelt välja att slutföra en uppgift eller 
inte.  Detta ansvar tycker vi ibland kan upplevas som för stort hos eleverna. Att 
läraren ger eleverna utrymme och ansvar är positivt i sig, men om eleven i fråga inte 
är redo för att ta det egna ansvaret är det lika viktigt att läraren är uppmärksam för 
att kunna ändra för elevens bästa möjliga inlärning.  
 
Samtal med eleverna framstår vara viktiga då man individualiserar undervisning för 
att lyfta fram elevernas uppfattningar och förväntningar av undervisningen. Vi tror 
att genom kontinuerliga samtal och diskussioner tillsammans med elever kan lärarna 
hitta fungerande metoder och arbetssätt som skulle gynna elevernas fortsatta 
utveckling. Vi anser att samtal tillsammans med kollegor även är viktigt om man ska 
hitta metoder och arbetssätt för alla individer. Genom att ta del av varandras 
erfarenheter och reflektioner i ett arbetslag, kan man lära av varandra, men även 
uppdatera varandra om eventuella förändringar behöver göras i undervisningen för 
att eleverna ska utvecklas och lära.   
 
Resultatet visar att lärarna uppfattar att det är svårt att hitta individanpassande 
material. Att hitta lämpliga hjälpmedel för eleverna kan vara en utmaning, eftersom 
alla elever befinner sig på olika kunskapsnivåer. I och med detta stora spann på 
kunskaper är det en utmaning att hitta hjälpmedel och det kräver mycket tid och 
planering för att läraren ska finna detta. Med detta kan vi dra slutsatsen om att det är 
viktigt att känna eleverna bra och hur de är i klassrummet för att kunna utforma en 
planering där varje enskild elevs behov tillgodoses. 
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Det framgick även att materialet är ofta för lamt för att eleverna skulle anse det vara 
intressant. Vi tolkar det som att denna svårighet att finna material till de elever som 
behöver lättare hjälpmedel leder till att lärarna inte orkar fokusera på att leta efter 
nytt material om det inte är lättåtkomligt. Denna svårighet tror vi ger en negativ 
inverkan på att individualisera innehållet i lektionerna. Detta för att det kräver extra 
tid utöver det vanliga pedagogiska arbetet för att finna passande hjälpmedel. Om 
eleverna använder material och hjälpmedel som de finner ointressant tror vi 
dessvärre att eleverna tappar motivationen till att fortsätta lära. Detta innebär i sin 
tur att eleverna stannar i sin kunskapsprocess och troligen inte vill fortsätta utvecklas 
och lära.  Vi anser dock i grunden att det handlar om att material bör vara mer 
tillgängligt och att lärarna bör underrättas om vart det eventuella materialet finns. På 
detta sätt tror vi att arbetet med att individanpassa material får en lättare innebörd 
och arbetet blir inte lika tungt, jobbigt och omständigt. Vi tror även att om material 
var mer tillgängligt och bestod av mallar, kan lärare känna sig tryggare i sin planering 
för en individualiserad undervisning. Vi tror att de känner sig tryggare i och med att 
det underlättar arbetet med individualisering och det behöver inte kräva lika mycket 
tid utöver den vanliga planeringen och undervisningen.  
 
Det framgår av vår studie att individualisering ger resultat och eleverna går framåt i 
sin egen utveckling och lärande, utifrån den nivån de ligger på. Däremot blir det 
tydligt i resultatet att eleverna kanske inte uppnår målen för ett godkänt betyg. Detta 
ser vi som problematisk då vi anser att elevernas motivation försvinner om de arbetar 
hårt för att i slutändan inte får ett godkänt betyg.  
 
Vi tror att individualisering i grund och botten handlar om att lärarna behöver ha 
förkunskaper. Vi anser även att det är av stor vikt att man som lärare lär känna 
eleverna för att hitta en fungerande metod för individerna. Vi anser även att det 
handlar om ett tätt arbete med kollegor där man samtalar och diskuterar om 
individerna och eventuella metoder lärare kan använda sig av för att forma 
undervisningen utifrån eleverna. Det handlar dessutom om att man byter idéer och 
erfarenheter med varandra.  Även elevsamtal anser vi påverkar till vilken grad och 
hur bra man individanpassar undervisningen. Genom att samtala med eleverna och 
ta del av deras förutsättningar och intressen kan lärare skapa en undervisning som 
intresserar och motiverar eleven. Vi tror även att en fortbildning där lärarna 
kontinuerligt får ta del av olika tips och idéer på olika metoder, hur man kan ta 
tillvara på individernas lärstilar och hur man skapar intressanta uppgifter kan leda 
till att arbetet med individualisering underlättas.  
 
Slutligen vill vi påpeka att vi anser att barngruppernas storlek även påverkar i vilken 
grad undervisningen individualiseras. Vi anser att dagens elevgrupper är alldeles för 
stora, med många barn som lärare ska ansvara för och planera för en individualiserad 
undervisning och därför tror vi att lärare många gånger väljer att fokusera på de 
elever som är i behov av stöd istället för de elever som ”kan”. Om man ser efter 
eventuella resurser och har tydliga beskrivningar och förklaringar hur man kan 
individanpassa undervisningen på olika sätt, tror vi att hjälpa lärarna att skapa en 
individualiserad undervisning för alla elever. Vi uppfattar det som att lärare 
kan behöva hjälp, eftersom tiden för att planera för en individanpassad undervisning 
sker om sidan om den vanliga undervisningsplaneringen. Avslutningsvis kan vi ställa 
oss frågan varför inte läroplanen har tips och idéer om hur man på ett lyckat sätt 
planerar och genomför en individanpassad undervisning, eftersom kravet att anpassa 
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undervisningen utifrån alla elevers olikheter, intressen, tidigare erfarenheter och 
förmågor står tydligt i Utbildningsdepartementet (2011).                            
       

5.4 Slutsatser 

Den slutsats vi kan dra av denna studie är att vi ser att lärarna är tydligt medvetna om 
vad individualisering innebär. Det framgår tydligt att alla lärare är medvetna om 
utbildningsdepartementets (2011) krav på att individualisera undervisningen utifrån 
alla individers olika behov och förutsättningar. Alla lärare är överens om att 
individualisering innebär att undervisningen ska anpassas utifrån många olika 
individualiseringsmetoder. 
 
Vår slutsats är även att individualisering anses vara ett tidkrävande arbete utöver det 
vanliga arbetet en lärare redan har. Det krävs mycket tid och engagemang från både 
lärare och elever för att man ska lyckas med en bra individanpassad undervisning, 
där utgångspunkten alltid är individernas tidigare erfarenheter, färdigheter och 
inlärningsstilar. Genom att hitta passande inlärningsstrategier för eleverna, 
resulterar i en kunskapsutveckling hos eleverna och viljan att fortsätta utvecklas. 
Studien har även gett oss en syn på verksamheten ur ett lärarperspektiv. Det har 
bjudit in oss till situationer att fundera över vår egen tillägnade kunskap. Vi har 
kontinuerligt reflekterat över hur vi ska gå tillväga för att omsätta teori till praktik, i 
vårt kommande yrkesliv och yrkesroll. Dessa förvärvade kunskaper har hjälpt oss att 
se de hinder som kan finnas med en individanpassad undervisning, men framförallt 
gett oss tips och arbetssätt för att utforma en fungerande undervisning som är 
anpassad efter de olika individer som finns i en elevgrupp.  
 

5.5 Avslutande reflektioner 

Med resultaten vi fick från denna studie har vi även fått oss en tankeställare då det 
framhålls att fokus vid en individanpassad undervisning ofta läggs på eleverna med 
extra behov och stöd. Vi har fått möjlighet att reflektera över hur vi som blivande 
lärare kan tillämpa en bredare fokus så att de elever som behöver pushas framåt i sin 
utveckling och är snabba i sin kunskapsinlärning kan utmanas. Vi vill inte tro att 
denna uppgift är omöjlig, men vi har insett att det finns många aspekter som sätter 
stopp för att lärarna ska lyckas individanpassa undervisningen för alla elever. Frågan 
vi kan ställa oss är vart det brister någonstans. Handlar det om ledarskap, ekonomi, 
kompetensen hos lärarna eller något helt annat? Vi anser att de intervjuade lärarna 
har all kompetens som behövs för att lyckas med en individualiserad undervisning, 
däremot drar vi slutsatsen att tiden, ekonomi och resurser sätter stopp för lärares 
stora engagemang att lyckas med detta fenomen. 

5.6  Nya forskningsfrågor   

Efter att ha genomfört denna studie har vi ställt oss frågor på hur man skulle kunna 
arbeta ytterligare med området individualisering. Efter intervjuerna uppstod hos oss 
intresse som innebär olika vinklar med att individanpassa undervisningen. Vi tänker 
oss att vidare forskningsfrågor angående detta skulle kunna vara om tiden för att 
kunna individualisera för varje enskild individ. Hur ska man få tiden att räcka till och 
därmed kunna individualisera undervisningen för alla elever? Att som lärare ha viljan 
men bli begränsad att individualisera är något vi både känner att det är ett stort 
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hinder. Vi skulle kunna ställa sig frågan av hur verksamheten eller läroplaner ska 
bidra till att all undervisning individualiseras. Det för oss in på studier om orsaker 
och hinder i verksamheten eller riktat helt mot de gällande styrdokumenten.         

Vi anser att vidare forskningsfrågor kan handla om hur olika elever lär sig på bästa 
sätt och hur man kan gå tillväga för att hitta de metoderna. Forskningsfrågor som till 
exempel hur man använder sig av de olika lärostilarna och hur de olika individerna 
lär sig på bästa möjliga sätt anser vi kan leda till vidare forskning inom 
individualisering. Genom att lägga fokus på de olika sätten att individualisera kan 
man även lägga grunden för en vidare forskning inom detta område. 

5.7 Pedagogisk relevans 

Med denna studie vill vi synliggöra det uppdrag som lärare har när det kommer till 
den enskilde individen. Studien visar att det är viktigt att arbeta med att 
individualisera för att tillgodose varje enskild elev. Då vi i början av vår studie märkte 
att det saknas forskning kring individualisering vill vi utifrån eget intresse synliggöra 
arbetet med att individualisera och även påvisa olika sätt att arbeta och svårigheter. 
Studien har även framhållit de svårigheter som finns med att individanpassa 
undervisningen och de metoder som används och lärostilar som synliggörs. Vikten av 
att utgår ifrån alla elevers behov i utformningen av undervisningen, påvisas i 
läroplanen då det står att alla elever ska ges möjlighet till att nå målen och alla elever 
ska ha rätt till en likvärdig utbildning.    
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Bilaga 1 

Missivbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter som nu under vårterminen 2014 läser sista terminen på 
lärarprogrammet på Mälardalens Högskola i Västerås. Vi ska skriva examensarbete 
inom kunskapsområdet pedagogik och har valt att rikta in oss på individualisering. 
Eftersom att detta är ett stort område har vi valt att begränsa oss till ämnet svenska 
åk fyra till sex. Vårt syfte med denna studie är att ta reda på vilken syn olika lärare 
har på individualisering och hur det används och planeras för i 
svenskundervisningen. 
 
Vi har tagit del av forskning och litteratur kring ämnet för att få en fördjupad 
kunskap om vad individualisering innebär och vi vill gärna ta del av era tidigare 
erfarenheter, synsätt och kunskaper kring det aktuella ämnet. I vår undersökning har 
vi valt att använda oss av enskilda intervjuer där respondenterna har möjlighet att 
reflektera och berätta om tankar, kunskaper och åsikter om individanpassad 
undervisning ur ett lärarperspektiv. Intervjuerna kommer att ta ca 30 minuter och 
består av tre olika delar, där varje del består av två till fyra frågor. 
 
Vi har önskemål om att få spela in intervjuerna med hjälp av bandspelare, då det 
underlättar för oss i vår bearbetningsprocess och när vi ska sammanställa materialet. 
Materialet kommer självklart att behandlas konfidentiellt.  Vi kommer även att ta 
hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vid intervjuerna, vilket 
innebär att deltagandet är frivilligt och att man när som helst som respondent kan 
avbryta deltagandet. När arbetet är klart och godkänt kommer det att publiceras på 
Diva-portalen och finns tillgängligt för alla. 
 

Hoppas vi ses! 

Micaela Lidström             mlm11002@student.mdh.se 
Elin Teborn               etn11001@student.mdh.se 
 
Handledare: Anette Oxenswärd         anette.oxenswardh@icloud.com 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Del 1. 
Hur gammal är du? 
 
Vilken utbildning har du? 
– Under vilka år gick du din utbildning? 
– Vilket år tog du examen? 
 
Hur länge har du varit verksam lärare? 
 
Hur många skolor har du arbetat på? 
 
Del 2. 
Vad innebär individualisering enligt dig? 

– Vilka för och/ eller nackdelar tycker du att finns med individanpassad undervisning 
enligt dig? 

Hur tycker du att individualisering ska användas i undervisning? 

Del 3 
Hur tillämpar du individualisering i din egen undervisning i ämnet svenska? 

Hur går du tillväga när du planerar för en individanpassad undervisning i ämnet 
svenska, gällande elevernas individuella tid, innehåll och arbetssätt? 
– Hur genomför du en individanpassad undervisning i ämnet svenska? 

Ger en individanpassad undervisning resultat enligt dig? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 3 

Arbetsgången 
Under arbetets gång har vi lagt upp en detaljerad plan för hur vi vill och kan arbeta 
med studien. Vi har båda sett till att arbetat tillsammans genom hela processen för att 
hela tiden reflektera och samtala tillsammans. Vid behov har vi däremot delat på 
arbetet, genom att sitta på olika platser men arbetat med arbetet genom Google 
dokument genom Gmail. Vi har hela tiden samtalat med varandra för att planera och 
göra ändringar i vår planering vid behov.  
 
Innan intervjuerna som skulle genomföras skrev vi tillsammans missivbrevet och 
intervjufrågorna. Vi tog därefter ansvaret att höra av oss till våra respektive 
handledare och partner skolor. Vi tog då ett individuellt ansvar och samtala med de 
lärare som eventuellt kunde vara intressanta för vår studie. Vi samtalade innan om 
vilka som vi skulle kunna tänka oss bli intervjuade.  
 
Intervjuerna genomfördes tillsammans av oss med fem stycken av respondenterna. 
De andra två intervjuade vi enskilt, det vill säga en var, på grund av sjukdom och 
tidsbrist. Dessa enskilda intervjuer återkopplades snarast, för att redan då spinna 
vidare på vad som sades under ”en till en ” intervjuerna.  Vi delade upp 
transkriberingen för att spara tid för att sedan sammanfatta och skapa kategorier 
utefter lärarnas svar. 
 
Vi har framställt datainsamlingen genom att vi gemensamt diskuterat, valt lämpliga 
delar/tidigare forskning och tillsammans kommit fram till vad vi anser är aktuellt för 
vår studie.  
 
Genom denna studie har vi planerat, skrivit, genomfört och diskuterat tillsammans. 
Efter intervjuernas gång har vi tillsammans suttit och analyserat för att vidare kunnat 
skriva metoddiskussion, resultatanalys och resultatdiskussion. Dessa delar har vi 
tillsammans suttit och skrivit, för att sedan pausa arbetet, läsa på ytterligare hemma 
och avslutningsvis ge varandra återkoppling på den skriva texten. Vi har då granskat 
materialet på varsitt håll, för att sedan kunnat analysera återigen när vi träffats. 
        

 

 

 

 


