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Abstract  
 

Title: Individualization in English teaching – A study of teachers work with individual based 

education.  

Author: Shamiran Özmen, Autumn term of 2016, Institute of culture and education, 

Södertörn University.  

Supervisor: Martin Dvorak  

 

In today’s schools students enter classrooms with different experiences and knowledge level. 

In order to promote the development and learning of all pupils, teaching should be adapted to 

each pupil’s circumstances and needs. According to the Swedish school curriculum (Lgr 11) 

and the Education Act (2010:800) there is an emphasis to have all students reach the same 

academic goals and standards. However past research indicates that individual adaption 

tailored for the individual needs of students in English teaching is considered somewhat 

average. 

 

Based on Vinterek’s (2006) individualization types the aim of this study has been to examine 

whether and if so, in what way teachers individualize English teaching based on the varying 

circumstances and needs of pupils. This study also aims to identify what factors teachers’ 

claim affect their work with individual adaption in teaching, based on Lundgren’s (1972) and 

Stensmo’s (2008) frame factor theory. Based on a qualitative method with both observations 

and interviews, two questions have been answered: 1. In what way do three teachers work 

with individualize English teaching, based on the varying circumstances and needs of each 

pupil? 2. What factors do teachers consider affects their work with individualization in 

English teaching? 

  

From the outcomes of the observations and interviews the results show that the teachers do 

work with an individual based education tailored for the individual needs of the pupil’s. The 

result from this study also shows that the teachers face several difficulties with 

individualization in English teaching. All of the teachers claim that time and the size of the 

class are factors that most affect the teaching process with individualization in the classroom.  
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1.	Inledning	och	bakgrund		

Trots att en rad beskrivningar i läroplanen för grundskolan talar för en anpassning av 

undervisningen i förhållande till elevers förutsättningar och behov, ser verkligheten i regel 

inte ut så i dagens skolor. Till synes visar rapporter från Skolinspektionen att anpassning av 

undervisningen inte sker i tillräcklig utsträckning i engelskämnet (Skolinspektionen, 2011, s. 

6-7). Resultatet av tillsynen visar att i 13 av 22 skolor har anpassning av undervisning i 

engelska bedömts uppvisa mer svagheter än styrkor (ibid).  

 

Det engelska språket används idag i en mängd olika sammanhang och har kommit att bli ett 

internationellt verktyg för att kommunicera världen över (Skolverket, 2014). Att förstå och 

göra sig förstådd på engelska är därför nödvändigt i ett globaliserat samhälle. Tillsammans 

med svenska och matematik är engelska ett behörighetsgivande ämne i den svenska skolan. 

Detta innebär att elever som inte når målen i engelska i årskurs nio inte har behörighet att 

söka till gymnasiet (Lundberg, 2011, s. 142). Målet är att alla elever genom goda kunskaper i 

engelska ska få likvärdiga förutsättningar för fortsatta studier och ett framtida yrkesliv på en 

alltmer global arbetsmarknad (Lgr 11). Det är alltså oerhört viktigt att alla elever får möjlighet 

att utöva och utveckla sina kunskaper i engelska.  

 

På grund av en mer internationell värld exponeras barn i olika utsträckning av engelska 

utanför skolan. Detta medför följaktligen att många elever kommer till skolan med olika 

förkunskaper i engelskämnet. Det omfattar även att elever lär på olika sätt och behöver olika 

mycket hjälp. 

 

I Skolinspektionens kvalitetsgranskningar av skolornas förmåga att bedriva en likvärdig 

utbildning, framgår det att många elever inte får den utbildningen de har rätt till 

(Skolinspektionen, 2010, 6-7, Skolinspektionen, 2010a, s. 19-20). Kvalitetsgranskningen 

(2010) visar således att undervisningen inte anpassas efter elevens behov i tillräcklig 

utsträckning. I cirka hälften av de granskade skolorna utgår pedagogerna inte alls eller bara 

delvis från elevernas egna erfarenheter, bakgrund och intressen (ibid). Skolinspektionen 

(2010) poängterar att en dålig anpassning av undervisningen leder till konsekvenser för 

elevernas kunskapsutveckling. Vidare framhåller Skolinspektionen att förutsättningen för att 

en skola ska kunna bli bättre är en individualisering av undervisningen där utgångspunkten är 

elevernas bakgrund och erfarenheter (ibid, s. 13).  
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Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) har alla elever 

rätt till en likvärdig utbildning som främjar deras lärande och kunskapsutveckling. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas lika för alla elever, utan 

skolans ansvar är att undervisningen i alla skolämnen ska anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar (ibid, s. 8). Kunskapsmålen i läroplanen med tillhörande kursplaner för 

engelskämnet är samma för alla elever. Alla elever ska få möta det centrala innehållet för 

årskurserna 1-3 innan vårterminens slut i årkurs 3. Tillvägagångssätten, det vill säga 

metoderna kan skilja sig åt. Om eleverna ska få möjlighet att utveckla specifika kunskaper i 

engelska utifrån det centrala innehållet i kursplanen, måste pedagogen planera dessa 

lärandetillfällen och därmed skapa en aktiv och språkutvecklande lärandemiljö. En 

individanpassad undervisning i engelskämnet med varierande arbetssätt utifrån elevers behov 

och förutsättningar innebär större möjligheter för samtliga elever att få utvecklas i språket.  

 

Christer Stensmo, universitetslektor i pedagogik poängterar att en individualisering av 

undervisningen i förhållande till elevers behov och förutsättningar behövs. Stensmo menar att 

elever är olika och att det i en heterogen klass råder en stor variation mellan elevernas 

kunskaper, färdigheter och förutsättningar för lärande (Stensmo, 2008, s. 203). Enligt 

Stensmo är anpassning av undervisningen inte en fråga om ifall, faktum är att läroplanen för 

grundskolan föreskriver om att hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov i 

undervisningen (Lgr11, s. 8).   

 

1.2	Styrdokumenten	

Skolverket betonar att alla elever är olika och har olika erfarenheter, intressen och behov 

(Skolverket, 2014, s. 10). Enligt Skolverket är det viktigt att pedagogen skaffar sig kunskap 

om varje elev för att kunna ta hänsyn till deras behov och olika förutsättningar i lärandet. 

Detta omfattar samtliga ämnen eller ämnesområden som eleverna får undervisning i (ibid). 

Med hänsyn till detta hävdar Skolverket att pedagogen vid planering av undervisningen bör 

väga in hur den ska anpassas i förhållande till elevernas behov, förutsättningar och 

erfarenheter. Detta för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig i undervisningen (ibid, s. 

14).  

 

Läroplanen (Lgr 11) framhåller att alla elever är berättigade en likvärdig utbildning och lyfter 

fram att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
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bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, s. 8). När det kommer till 

engelska som ämne kan vi hitta en liknande formulering: ”utgångspunkten i utformandet av 

undervisningen i engelskämnet ska vara elevernas förkunskaper, erfarenheter och behov” 

(Skolverket, 2011, s. 9).  

Det centrala innehållet i engelska är indelat i tre delar, ”kommunikationens innehåll”, ”Lyssna 

och läsa ” och ”tala, skriva och samtala”. För att eleverna ska kunna tillägna sig det engelska 

språket effektivt framhåller Skolverket vikten av att eleverna ska få möta språket i ett 

sammanhang som är intresseväckande för dem (ibid, s. 10). Skolverket betonar även vikten av 

att eleverna kan relatera det som behandlas i undervisningen till sin egen verklighet. Detta 

innebär att ämnesområdena i engelskundervisningen ska vara välbekanta för eleverna och 

utgå från elevernas förutsättningar och erfarenheter.  

Ett av huvudsyftena i engelskämnet är att eleven ska kunna utveckla tilltro till sin egen 

förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften (ibid, s. 8). Skolverket 

menar att motivet till detta syfte är vetenskapen om att ett gott självförtroende är 

grundläggande för att man ska våga delta språkligt i olika situationer och sammanhang. Lgr 

11 slår fast att skolan ska ”ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

kommunicera på engelska i tal och skrift” (Lgr 11, s. 13). Av den anledningen har skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i 

engelska. Av Skollagen framgår att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt (SFS 2014:458). Undervisningen i engelska ska 

med andra ord möta alla elever och kan därför aldrig utformas lika för alla.  

 

2.	Syfte	och	frågeställningar		

2.1	Syfte	
 
Som visats i inlednings- och bakgrundsavsnittet förekommer inte en tillräcklig anpassning av 

engelskundervisningen i förhållande till elevers behov och förutsättningar. Mot denna 

bakgrund är syftet med denna studie att undersöka om och i sådant fall hur undervisningen i 

engelska i årskurs tre individanpassas efter elevers olika behov. Vidare ämnar denna studie att 

undersöka vilka faktorer som inverkar pedagogernas arbete med anpassning av 

undervisningen. 
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2.2	Frågeställningar:		
 

• På vilket sätt arbetar de tre pedagogerna för att anpassa engelskundervisningen i 

årskurs 3, i förhållande till elevernas behov och förutsättningar?  

• Vilka faktorer uttrycker pedagogerna finns i deras arbete med individualisering i 

engelskundervisningen?  

 
 
3.	Begreppsförklaring	

3.1	Individualisering/individanpassning		

Ett flertal forskningsartiklar och avhandlingar visar att det finns en allsidig uppfattning om 

vad det innebär att individanpassa undervisningen och att syftet med individualisering är 

mycket oklart. Detta bekräftas även av Monica Vinterek, docent i pedagogik som 

problematiserar tolkningsversionen av begreppet. Vinterek hävdar att begreppet 

individualisering är mångfacetterat och kan tolkas på en rad olika sätt (Vinterek, 2006, s. 12, 

18). Vinterek framhåller därmed att en individanpassad undervisning kan realiseras på många 

olika sätt. Hon konstaterar dock att individanpassning kan gälla saker som innehåll, omfång, 

nivå, material, arbetstempo, metod och värdering av elevernas arbete (ibid, s. 11). Enligt 

Vinterek betecknas individualisering i betydelsen att någonting ska inrättas, ackommoderas 

eller modifieras på olika sätt för att passa den enskilde eleven (ibid, s. 25). Motsatsen till en 

individanpassad undervisning är ”en undervisning som tar det kollektiva som sin 

utgångspunkt, där det gemensamma uttrycks som mål i sig eller där målen är anpassade till ett 

gruppintresse” (Vinterek, 2006, s. 25). I denna studie används begreppen individualisering 

och individanpassning som synonyma begrepp och i överensstämmelse med Vintereks (2006) 

definition. 

3.2	Ramfaktorer		

Enligt Lundgren (1972) professor i pedagogik, finns ett antal faktorer utanför pedagogens 

kontroll som begränsar och styr undervisningsinnehållet i skolans verksamhet (Lundgren, 

1972, s. 27). Dessa faktorer nämner Lundgren som ramfaktorer och kan uppfattas som 

begränsningar som antingen möjliggör eller omöjliggör undervisningsprocessen i den 

pedagogiska verksamheten (ibid, s. 76). Det finns både inre och yttre faktorer som påverkar 

och begränsar handlingsutrymmet i undervisningen (Stensmo, 2008, s. 35). I denna studie 

hänvisas begreppet ramfaktor till de inre ramfaktorerna.  
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4.	Teorianknytning	

I detta kapitel presenteras teorier och de teoretiska begrepp som jag kommer att använda mig 

av i analysen av mitt empiriska material.  

4.1	Teoretisk	syn	på	individanpassning		

I ”Individualisering i ett skolsammanhang” skriver Monica Vinterek, docent i pedagogik att 

individualisering i vissa fall kan gynna vissa elever men missgynna andra. Vinterek menar att 

elever kan ha flera olika behov samt att dessa behov framträder vid olika tillfällen. Av den 

anledningen bör pedagogen använda sig av flera former av individualiseringar för att kunna 

anpassa elevernas undervisning (Vinterek, 2006, s. 11- 12).  

 

Vinterek hävdar även att en del av dessa individualiseringstyper kommer till uttryck i 

styrdokumenten där det föreskrivs att pedagogen bör anpassa undervisningen efter elevernas 

behov, förutsättningar och intressen. Utifrån elevers olika behov av anpassad undervisning 

har Vinterek arbetat fram en typologi för att synliggöra de olika former av individualiseringar 

som kan anta i ett undervisningssammanhang (Vinterek, 2006, s. 46). Vinterek nämner 

skillnaden mellan de olika individualiseringstyper som presenteras nedan: 

 

Innehållsindividualisering innebär att pedagogen försöker finna ett innehåll som svarar mot 

den enskilda elevens behov av viss kunskap och/eller att innehållet svarar mot elevens 

intresse (ibid, s. 46). Innehållet i varje uppgift formas således efter elevens kunskaper och 

intressen. Då undervisningen har en hur-aspekt kan det handla om hastighetsindividualisering 

och/eller metodindividualisering (Vinterek, 2006, s. 47). Hastighetsindividualisering är det 

vanligaste sättet att försöka anpassa undervisningen till den enskilde eleven (Vinterek, 2006, 

s. 74). I denna typ av individualisering tas hänsyn till elevers olika behov av tid för att 

genomföra en viss uppgift. Arbetsformerna i klassrummet bygger på arbete i olika takt (ibid, s 

44). Metodindividualisering beskrivs som det sätt att anpassa rätt metod vid rätt 

undervisningstillfälle. Men även att pedagogen erbjuder eleven olika typer av arbetssätt och 

arbetsformer. Vinterek menar att elever lär på olika sätt och är betjäna av olika 

undervisningsstrategier (ibid, s. 120). Miljöindividualisering innebär att pedagogen erbjuder 

och anpassar eleven olika typer av arbetsmiljö utifrån vad eleven behöver för att kunna arbeta 

bra. Detta kan exempelvis vara ett tyst rum. Denna typ av individualisering menar Vinterek är 

väldigt sällsynt (ibid, s. 120). Materialindividualisering innebär att eleven får ett 

undervisningsmaterial. Exempelvis ett läromedel som är anpassat till elevens kunskapsnivå 
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och behov och som underlättar elevens lärande. Nivåindividualisering ses som ett sätt att 

möta elevers olika grad av ”färdighet” och ”skicklighet” inom ramen för ett ämne eller 

ämnesområde. Läraren utgår ifrån elevens nuvarande kunskapsnivå och anpassar 

undervisningen efter denna (ibid, s. 45). Omfångsindividualisering innebär att pedagogen 

anpassar undervisningens omfång eller omfånget av stoffet inom ett område utifrån elevens 

förutsättningar (ibid, s. 45). 

 

Vidare poängterar Vinterek att en individanpassad undervisning skiljer sig inte bara åt till 

innehåll och utformning. Den kan också variera vad gäller omfattning från att det inte råder 

någon som helst individanpassning till en i det närmaste total sådan (se figur 1).  

 

Figur 1. Modellöversikt i Vinterek – Schematisk beskrivning av individualisering. (Vinterek, 2006, s. 47). 

Ovan visas en översikt som beskriver individualisering från total till ingen individualisering 

alls. Modellen visar även olika grader av individualiseringar samt olika tillvägagångssätt och 

deras motsatser där man inte individualiserar (Vinterek, 2006, s. 48).  

 

Då föreliggande studie ämnar undersöka om och hur pedagogerna individualiserar 

undervisningen är det, enligt min mening relevant att använda Vintereks modell (se figur 1) och 

individualiseringsformer. Modellen är relevant för föreliggande studie på så sätt att den 

synliggör om pedagogerna tar hänsyn till elevernas olika förusättningar och behov i 

undervisningen. Syftet med Vintereks individualiseringsformer är att belysa vilka strategier 

som pedagogerna använder sig av för att anpassa undervissningen i förhållande till elevernas 

behov och förutsättningar.  
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4.2	Ramfaktorteorin	

Ulf. P. Lindgren, professor i pedagogik har genom sin forskning om läroplaner och 

undervisningsprocesser vidareutvecklat ramfaktorteorin.  Denna teori är en modell för att 

förklara faktorer som begränsar och i viss mån avgör undervisningsprocessen (Lundgren, 

1972, s. 27). Ramfaktorerna beskrivs som ett antal faktorer som ligger utanför pedagogens 

kontroll och kan ses utifrån två perspektiv. Faktorerna kan antigen ses som manipulerbara och 

föränderliga eller som fast faktorer (ibid). Utifrån ett planeringsperspektiv är exempelvis 

undervisningen och klassens storlek samt dess sammansättning föränderliga faktorer som kan 

manipuleras. Å andra sidan, utifrån ett lärarperspektiv kan faktorerna ses som fasta 

ramfaktorer som begränsar vissa processer i undervisningen (ibid). Vidare menar Lundgren 

att ramfaktorerna inte är orsaken av en viss verkan eller ett visst resultat. Ramarna formar 

undervisningen men ska inte betraktas som bestämda processer som fastställer ett visst utfall 

(Lundgren, 1999, s. 37).  

 

Christer Stensmo, universitetslektor i pedagogik har även han skrivit om ramfaktorer och 

menar att begränsade förhållanden i form av ramar styr och påverkar undervisningens 

genomförande (Stensmo, 2008, s. 34). Det finns både inre och yttre ramar som begränsar och 

styr skolans verksamhet. Yttre ramar är givna av stat och kommun och är insatser utanför 

verksamhetens kontroll och beslut. Dessa ramar återfinns i politik, juridik och ekonomi och 

sätter gränser för vad skolan och dess personal kan göra (ibid). På en politisk nivå styr staten 

verksamheten i skolan genom ramar som läroplaner, kursplaner och timplaner. Juridiska 

ramar är de ramar som styr verksamheten av särskilda lagar som skollagen och 

skolförordningen samt kommunallag. Ekonomiska ramar är ekonomiska och materiella 

resurser som anslås till skolan och anvisningar om hur dessa pengar ska användas (ibid). 

 

De inre ramarna utgörs av bland annat den lokala skolkulturen som personalen på en skola 

kan påverka och förändra (ibid, s. 23). Inre ramar sätts genom beslut i kommun, skola och 

lärarlag och är budget, tid, rum, form, innehåll och personer (ibid, s. 35-36). Budgeten i 

verksamheten berörs av skolans egna prioriteringar.  Dessa prioriteringar är lokala och kan 

beröra inköp av läromedel, utrustningar. möbler, anställning av personal, studiebesök osv. 

Tiden innebär den schemalagda undervisningstiden som begränsar handlingsutrymmet i 

undervisningen. Även rummet menar Stensmo är en faktor där planlösning av skolan och 

klassrum sätter gränser för verksamheten. Till exempel kan en viss möblering av elevernas 

bänkar ge ett visst interaktionsmönster. Gruppstorleken det vill säga formen och möjligheten 
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till mindre grupper av elever kan vara en förändringsfaktor som ger olika arbetsformer. 

Innehållet i undervisningen bestäms av skolan och pedagogens tolkningar av läroplanens mål 

och kursplaner. Ytterligare en ram som begränsar handlingsutrymmet är personer i 

verksamheten. Pedagogens kompetens, utbildning, erfarenhet och personlighet är några 

faktorer som påverkar undervisningsprocessen. Även eleverna och deras behov och 

förutsättningar präglar verksamheten (Stensmo, 2008, s. 36-37).  

 

Denna teori är relevant för föreliggande studie på så sätt att den belyser att det finns inre 

faktorer som styr och i viss mån begränsar pedagogernas möjligheter i en 

undervisningsprocess inom den egna verksamheten. Syftet med denna teori är att ta reda vilka 

motiv, förutsättningar och hinder som pedagogerna i denna studie uttrycker finns gällande en 

individualiserad engelskundervisning. Faktorerna inom teorin ses inte som orsaken av en viss 

verkan, utan de möjliggör eller omöjliggör olika utsikter (Lundgren, 1972, s. 36). Därför bör 

faktorerna anpassas för att göra en undervisningsprocess möjlig. Undervisningens utformning 

och varför undervisningen blev som den blev kan förklaras genom att upptäcka dessa ramar 

och deras påverkan (Lundgren, 1999). Det finns en medvetenhet och kritisk reflexion om att 

ramarna i denna teori omfattar alla faktorer som i viss mån begränsar eller avgör 

individualisering i undervisningen och är således alltför bred. Med hänsyn till detta begränsas 

ramfaktorteorin i denna studie till att enbart beröra de inre ramfaktorerna.  

 
 
5.	Tidigare	forskning		

I detta kapitel kommer jag att lyfta fram tidigare forskning som jag anser är relevanta för min 

studie.  

I en artikel av Lynne Cameron, professor vid University of Cambridge lyfter man fram 

viktiga aspekter kring barn som lär sig ett främmande språk. Cameron hävdar att elever är 

olika och att pedagoger bör planera språkundervisningen utifrån elevernas förutsättningar och 

behov i syfte att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig i undervisningen (Cameron, 2001, 

s. 19). För att en elev ska kunna lära sig särskilda kunskaper inom ett språk bör pedagogen 

vara medveten om att eleven har de erfarenheterna som krävs för att tillägna sig kunskaperna i 

språket (ibid). Cameron betonar att språkundervisningen i klassrummet ska skapa en miljö för 

lärande och erbjuda eleverna varierade arbetsformer för att de ska kunna tillägna sig språket 

(ibid, s. 20). Vidare framhåller Cameron att pedagogen är en viktig aspekt i elevers lärande 
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och betonar vikten av att pedagoger skaffar sig kunskap om elevers behov och förutsättningar 

för ett effektivt lärande (ibid, s. 7). Denna artikel har relevans på så sätt att den lyfter fram 

viktiga aspekter gällande elevernas förkunskaper och erfarenheter.  

 

Sofia Boo, universitetsadjunkt har i sin licentiatavhandling ”Lärares arbete med 

individanpassning” (2014) studerat hur pedagoger hanterar individanpassning i autentiska 

undervisningssammanhang. Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i årskurserna 

1-6 hanterar individuell anpassning i undervisningen samt vilka strategier pedagogerna 

använder sig av och vilka dilemman som uppstår (Boo, 2014, s. 36). Med en etnografisk 

forskningsansats har Boo följt fem verksamma pedagoger. Metoderna för datainsamlingen var 

observationer och intervjuer. Resultat från studien visar att pedagoger tillämpar olika 

strategier som redskap för att hantera individanpassning i undervisningen. Boo placerar dessa 

strategier in i två typer vilka innefattar, de som pedagoger har planerat för och de som äger 

rum oplanerat i den aktuella situationen. Boo menar att individualisering som förekommer i 

de två typerna kan vara dels medvetna och dels omedvetna. Inom dessa två typer har analysen 

vidare identifierat flera aspekter av individanpassning. Dessa benämns som 

relationsorienterad, variationsorienterad, gemensamhetsorienterad, interaktionsorienterad och 

situationsorienterad (ibid, s. 58). Analysen visar även att pedagogerna har lättare för att 

identifiera elevernas behov än att bemöta dem individanpassat. Vidare visar resultat från 

studien att olika dilemman hindrar pedagogerna från att fullt ut individanpassa 

undervisningen i den utsträckning som de önskar sig och ser ett behov av (ibid, s. 70). 

Avhandlingen har relevans för den föreliggande studie då den belyser hur pedagogerna 

arbetar med individanpassning.  

I en studie av språkforskaren Gun Lundberg ”Teachers in action: Att förändra och utveckla 

undervisning och lärande i engelska i de tidigare skolåren” (2007) var syftet genom en 

kompetensutvecklingskurs att åstadkomma förändring och utveckling av undervisning och 

lärande i ämnet engelska (Lundberg, 2007, s. 16). Undersökningen omfattade en analys av 

123 forskningsrapporter som författats av kursdeltagarna. Rapporterna innehöll beskrivningar 

av planering, genomförande och utvärdering samt resultatanalys som pedagogerna själva 

genomförde i verksamheten tillsammans med sina elever (ibid, s. 80). Lundberg poängterar 

bland annat att en brist på lärarkompetens kan medföra en risk där undervisningen blir alltför 

läromedelsstyrd. Resultat från undersökningen visar att samtliga kursdeltagarna redovisar i 

sina rapporter vikten av ett varierat arbetssätt som kan tillfredsställa många inlärningsstilar. 
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Men även ett innehåll som ligger nära elevernas förutsättningar och intressen (Lundberg, 

2007, s. 124).  Vidare upplevde de medverkade pedagogerna i studien svårigheter med den 

stora spännvidden i klasserna när det gäller elevernas kunskapsnivå i engelska (ibid, s. 137-

138). Lundbergs undersökning är av relevans för föreliggande studie då hon lyfter fram de 

olika faktorerna som påverkar pedagogernas undervisning. 

På uppdrag av Myndigheten för skolutveckling har Monika Vinterek, docent i pedagogik 

kritiskt analyserat begreppet individualisering i skolsammanhang. Utifrån sin granskning i 

styrdokumenten och forskning om hur individualisering kommer till uttryck i den 

pedagogiska praktiken, har Vinterek kategoriserat olika individualiseringstyper som hon 

utformat. Dessa är: innehållsindividualisering, omfångsindividualisering, 

nivåindividualisering, metodindividualisering, miljöindividualisering, 

materialindividualisering och hastighetsindividualisering vilken är den mest förekommande i 

dagens skola (Vinterek, 2006, s. 45-49). Förutom former för individualisering har Vinterek 

även belyst vilka motiv och intentioner som kan finnas till att individanpassa undervisningen. 

Undersökningen i studien visar att syftet med en individualisering och valet av 

individualiseringsform är mycket oklart (ibid, s. 12). Vidare framkommer det i 

undersökningens resultat att det är svårt att säga vilken typ av individualisering som är bäst, 

eftersom att olika individualiseringsinsatser påverkar eleverna olika (ibid, s. 120). Jag ämnar 

att utifrån denna avhandling relatera resultaten till min undersökning gällande hur 

individanpassad undervisning förekommer i engelskämnet. 

 

Joanna Giota (2013) pedagogisk forskare har i en forskningsöversikt utgiven av 

Vetenskapsrådet och Skolverket undersökt styrdokument, utredningar och forskning både på 

teoretisk och praktiskt nivå (Giota, 2013, s. 13). Studierna som granskades i översikten visar 

bland annat att former av individualisering som tillämpas i klassrummen och sätten att 

introducera dem snarare begränsar än skapar utrymme för elevers lust, nyfikenhet och egna 

intressen. Resultat från undersökningen visar att samtliga pedagogers valda arbetssätt och 

innehåll i undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och intressen är av betydelse för att 

eleven inte ska tappa lusten i sitt lärande. Viktiga resultat från studien visar även att 

realisering av de olika individualiseringsformerna inte heller alltid har de positiva 

konsekvenser som pedagogerna tänkt sig (ibid, s. 222). Denna avhandling ger ytterligare 

perspektiv på hur pedagogerna individanpassar undervisningen i engelska.  
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6.	Metod		

I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval av skolor, vilka informanter som ingått i 

undersökning, hur materialet har bearbetats samt generaliserbarhet och vilka etiska 

ställningstaganden som har gjorts.  

 

6.1	Metod	för	insamling	av	empiriskt	material		

Denna studie har genomförts med kvalitativa metoder som är en övergripande term för alla 

typer av metoder som bland annat bygger på observationer eller intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 9). Den kvalitativa metoden strävar efter att tolka och förstå de resultat 

som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2011, s. 36). 

Kvalitativa metoder är att föredra menar Larsen om man vill få en helhetsförståelse av 

enskilda fenomen (Larsen, 2009, s. 23). Det finns även en kritisk syn på kvalitativa metoder. 

Det är mer tidskrävande och besvärligt att arbeta med det insamlade materialet eftersom att 

material inte består av färdiga svarkategorier som är ikryssade (Larsen, 2009, s. 27).   

 

Jag har valt att använda mig utav metodtriangulering för att göra studien mer trovärdig. Enligt 

Larsen betecknas en kombination av olika metoder i samma undersökning för 

metodtriangulering (Larsen, 2009, s. 28). För att lättare kunna belysa ett område på ett mer 

omfattande sätt är det lämpligt att komplettera olika metoder. Genom att kombinera olika 

kvalitativa metoder med varandra hävdar Larsen i likhet med Stukát att validiteten respektive 

reliabilitet blir bättre (Larsen, 2009, s. 81) (Stukát, 2011, s. 41). Varje metod har en svaghet 

och genom att kombinera och använda flera olika metoder i samma undersökning kan 

svagheter i det ena uppvägas av starka sidor hos den andra (Larsen, 2009, s. 28). Larsen anser 

även att det är enklare att säkerställa god validitet i kvalitativa undersökningar. Eftersom att 

forskaren vid intervjutillfället då kan gå in på djupet när det är nödvändigt och ställa 

följdfrågor, vilket i sin tur kan ge bättre möjligheter till en helhetsförståelse av ett fenomen 

(Larsen, 2009, s. 27).  

Då studiens syfte med föreliggande studie att undersöka om och hur pedagogerna 

individanpassar engelskundervisningen i förhållande till elevers behov och förutsättningar, 

har jag valt att använda mig av observation och intervju som metod. Jag fann att dessa två 

metoder kompletterade varandra väl för att få belysa ämnet på ett mer omfattande sätt. 

Avsikten med att kombinera dessa metoder är för att skapa en djupare förståelse för studiens 

problemområde men även för att utnyttja fördelarna och undvika nackdelar med de olika 
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metoderna. För att ta reda på vad människor faktiskt gör och inte bara vad de säger att de gör 

hävdar Stukát att det är mer användbart att använda observation som metod och för att förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel är intervju som metod lämplig (Stukát, 

2011, s. 55).  

6.2	Urval,	avgränsning	och	informanter	

Urvalet för denna studie består av tre informanter i två olika skolor. Kriterierna för urvalet av 

informanter sträcker sig till behöriga pedagoger som undervisar i engelska i årskurs tre. 

Anledningen till att jag sökte efter pedagoger som undervisar i engelska i årskurs tre var för 

att jag av egen erfarenhet märkt att introduktionen av engelskämnet inte sker förrän i årskurs 

tre. Detta lyfter även Lundberg upp i sin studie (2007). Många pedagoger i bortfallet 

hänvisade till tidsbrist. Då jag insåg tidigt i forskningsprocessen att det var svårt att få tag på 

informanter som ville medverka i studien använde jag mig av snöbollsmetoden som 

urvalsmetod. Enligt Larsen innebär snöbollsmetoden att man kontaktar informanter genom en 

primärkontakt som i sin tur ger råd om att kontakta lämpliga informanter (Larsen, 2009, s. 

78). I detta fall fick jag kontakt med en biträdande rektor på skola X som i sin tur 

vidarebefordrade min önskan till två pedagoger. På så sätt antogs den andra och tredje 

informanten.  

 

I resultat- och analysdelen har informanternas namn fingerats med hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Jag kommer hädanefter att referera till pedagogerna som Elin, Simon 

och Tomas.  

 

Simon: har varit verksam i läraryrket i sju år. Klassen består av 21 elever. I klassen arbetar 

även en fritidspedagog. 

Elin: har varit verksam i läraryrket i två år. Klassen består av 23 elever.  

Tomas: har varit verksam i läraryrket i 17 år. Klassen består av 18 elever. Även hos Tomas 

arbetar en fritidspedagog i klassrummet. 

 

6.3	Genomförande	av	metod	

I detta avsnitt kommer jag mer utförligt att redogöra för de valda metoderna som jag har 

använt mig av för att samla mitt material och hur jag har gått tillväga vid genomförandet. Jag 

kommer även att redogöra för hur all data har bearbetats och omvandlats till mitt empiriska 

material.  
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Mitt empiriska material består av en sammanställning av sex stycken observationer i tre olika 

klasser och tre stycken individuella intervjuer med varje pedagog. Observationerna och 

intervjuerna är genomförda på två olika skolor som ligger belägna i förorter i 

Stockholmsområdet. 

 

Tidigt i forskningsprocessen skickades ett informationsbrev till de berörda informanterna. I 

informationsbrevet framgick bland annat att deltagandet i undersökningen var frivilligt samt 

att informanterna kunde avbryta att medverka i studien när som helst. Vid kontakt med 

informanterna framgick inte i informationsbrevet vad syftet med min undersökning var. Detta 

för att mina observationer och intervjuer skulle bli så autentiska som möjligt. Det var ett 

medvetet val för att jag inte ville att pedagogerna på förhand skulle fundera kring 

undervisningen och eventuella frågor som skulle förekomma vid intervjun. Jag ville således 

inte att informanterna skulle påverka mina observationer och intervjuer i för hög utsträckning. 

Jag valde dock medvetet att tala om för informanterna att min studie berörde arbetssätt i 

undervisningen i engelska. I intervjuerna efter observationerna framkom sedan vad mitt 

övergripandesyfte med undersökningen var. Jag förklarade och talade om för pedagogerna att 

jag var intresserad av att undersöka hur de individanpassar undervisningen i engelskämnet 

efter elevernas förutsättningar och behov. Men också vilka faktorer som de anser möjliggör 

eller omöjliggör deras arbete med individualisering i undervisningen.  När jag fick besked 

från informanterna om att de ville medverka i min studie, kontaktades samtliga informanter 

per telefon. I samband med att jag kom överens med informanterna om en bestämd tid för 

genomförandet av mina observationer hade även en tid för varje intervju bokats in. 

 

6.3.1	Observationer		

När man vill ta reda på vad människor faktiskt gör och inte enbart vad de säger att de gör är 

det lämpligt att använda observation som metod, då det kan finnas en viss skillnad (Stukát, 

2011, s. 55). Inför varje observation blev informanterna enbart informerade om att jag skulle 

observera arbetssätt i samband med undervisningen i engelska. Observationerna genomfördes 

två gånger, vid sex separata lektionstillfällen. Syftet med mina observationer var att ta reda på 

om och i sådant fall hur pedagogerna individanpassar undervisning i praktiken i förhållande 

till elevernas behov och förutsättningar. Jag genomförde en icke-deltagande observation där 

jag bestämde mig för att agera som åskådare. En icke-deltagande observation innebär att 

forskaren enbart håller sig i bakgrunden och inte agerar med dem som forskaren observerar 

(Larsen, 2009, s. 90). För att få en god överblick över vad som pågick vid 
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observationstillfället, placerade jag mig i bakgrunden för att inte påverka beteendet varken 

hos pedagoger eller elever. Jag satt längst bak i klassrummet. På så vis kunde jag även föra 

anteckningar utan att störa eller avleda elevernas uppmärksamhet. Enligt Larsen är det under 

denna typ av observation viktigt att observatören inte påverkar beteende hos dem som 

undersöks med sin närvaro (ibid).  

 

Vid mina observationstillfällen använde jag mig utav ett observationsschema för att begränsa 

och fokusera på det som jag ville synliggöra i min studie. Mitt observationsschema är 

utformat med utgångspunkt i enlighet med Vintereks (2006), kategoriseringar av olika grader 

av individanpassning och former av individualiseringar (se bilaga 1).  

 

Det empiriska materialet för föreliggande studie har jag fått genom bearbetning av data från 

observationerna. Analyserna av observationerna har varit att hitta mönster. För att underlätta 

bearbetningen av det empiriska materialet, ordnades och delades mina anteckningar upp från 

mitt observationsschema. Mina analyser ordnades även upp för att hitta informanternas 

olikheter respektive likheter. Genom denna uppdelning fick jag en bättre översikt och det 

förenklade även analysen av mitt insamlade material.  

 

Något som Stukat skriver om och som jag även fann vara begränsande vid mina 

observationer, är att observationer i första hand observerar yttre beteenden och inte känslor 

och tankar hos individer (Stukát, 2011, s. 56). Med hänsyn till detta valde jag därför att 

komplettera mina observationer med intervjuer.  

6.3.2	Intervjuer	

Enligt Larsen är syftet med den kvalitativa intervjun att identifiera informanternas upplevelse 

om ett specifikt ämne. Syftet med mina intervjuer var att få ta del av pedagogernas tankar och 

låta dem berätta om individanpassning i engelskämnet samt att ta reda på vilka faktorer som 

pedagogerna beskriver finns och har en inverkan i deras arbete med individanpassning i 

undervisningen. Syftet med intervju som metod var även att pedagogerna i intervjuerna skulle 

bekräfta vad som förekom under observationerna. 

 

Studien baseras på tre individuella intervjuer med varje pedagog och först gjordes en 

intervjuguide (se bilaga 2) för att kunna besvara mina frågeställningar. Vid varje 

intervjutillfälle informerades pedagogerna om mitt övergripande syfte med intervjun och 
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studien. Men även om forskningsetiska principer och att jag önskade att ljudinspela intervjun. 

Alla intervjuer genomfördes på en plats i verksamheten utifrån informanternas egna 

önskemål. Detta för att öka tryggheten hos informanterna och då genom att de själva fick 

välja en plats för intervjun som de var trygga med. Enligt Larsen är det viktigt att den som ska 

intervjuas känner sig trygg (Larsen, 2009, s. 87). Jag använde mig av en halvstrukturerad 

intervjuguide med både slutna och öppna frågor. Samtliga frågor ställdes i en ordningsföljd. 

För att uppmuntra till fördjupande och detaljerade beskrivningar ställdes även följdfrågor.  

 

Vid varje intervjutillfälle dokumenterades samtalet med hjälp av ljudinspelning via 

mobiltelefonens och bärbara datorns ljudinspelningsprogram. Detta i syfte att uppnå bättre 

reliabilitet och säkerställa en korrekt transkribering. Jag förde även korta anteckningar om 

informanterna som kroppsspråk för att lättare komma ihåg sådant som annars inte hade 

kunnat höras med ljudinspelning. Intervjuerna bearbetades samma dag som intervjuerna hade 

ägt rum. Med hjälp av ett transkriberingsprogram, transkriberades sedan ljudinspelningarna 

för att få en bra överblick samt för att lättare kunna analysera och bearbeta den data som jag 

fått från mina intervjuer. För att få en överblick kring pedagogernas upplevelser och tankar 

skrevs sedan transkribering ut och lästes upprepande gånger för att hitta återkommande teman 

samt olikheter och likheter bland pedagogerna. I analysfasen ordnades materialet upp genom 

markeringar av meningar som innehöll relevant information till studiens frågeställningar och 

syfte. Sedan sorterades mitt material upp i karakteristiska fenomen, utifrån olika teman som 

var relevanta för min studie. I resultatet utgör rubrikerna namn för de olika temana.   

 

6.4	Forskningsetiska	principer	

I min studie har jag följt Vetenskapsrådets (2016) forskningsetiska principer. De etiska 

aspekterna som jag har tagit del av och haft i åtanke under studiens gång är:  

Informationskravet, informanterna i min studie har informerats om att deltagandet i studien är 

frivilligt och att de när som helst kan avsluta sitt deltagande utan att ange orsak. 

Samtyckeskravet, i mitt informationsbrev till informanterna framgick det att informanterna har 

rätt att självständigt bestämma hur länge de vill medverka och på vilka villkor. Jag meddelade 

även i informationsbrevet att intervjuerna skulle spelas in. Samtliga informanters delgivande 

samlades in innan undersökningen påbörjade. I studien har jag även tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att skydda informanterna genom fingerade namn. Personlig 

information om deltagarna i studien har inte avslöjats. Alla pedagoger samt skolor har varit 
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anonyma. Personuppgifter har varit anonyma och har inte redovisats i studien. Detta för att 

informanterna inte ska kunna identifieras av utomstående personer. Nyttjandekravet har jag 

uppfyllt genom att all införskaffad data inte har använts för andra åtgärder utan annat än i 

studiens aktuella ändamål.  

6.5	Reliabilitet,	validitet	och	generaliserbarhet	

Då Skolinspektionens kvalitetsgranskningar redogjort för problematiken kring 

individualisering, har det hos mig väckt frågor och ett intresse för hur pedagoger går till väga 

för att individualiserar engelskundervisningen i förhållande till elevers behov och 

förutsättningar. Validiteten handlar således om att min studie överensstämmer med syftet och 

med mina forskningsfrågor, men även med mina intervjufrågor. 

 

För att öka trovärdigheten i studier menar Larsen att man bör tillämpa olika metoder för att 

styrka studier av kvalitativ karaktär. Genom att kombinera olika metoder blir validiteten och 

reliabiliteten bättre (Larsen, 2009, s. 81). Att använda intervju som metod anser jag har 

bidragit till att komplettera observationerna och öka reliabiliteten i denna studie.  Varje metod 

har en svaghet och att kombinera observationer med intervjuer i samma undersökning anser 

jag att svagheter i den ena metoden uppvägdes av starka sidor hos den andra. Syftet med 

intervjuer var även att pedagogerna skulle bekräfta vad som förekom under observationerna. 

Mitt resultat baseras alltså inte enbart på vad jag har sett och inte heller bara på vad 

pedagogerna har berättat att de gör. Reliabiliteten anser jag även har ökat då bearbetning av 

observationer och transkribering av intervjuer har gjorts samma dag som vid tillfället. Detta 

för att hålla materialet levande och undvika att viktiga saker glöms bort. Studiens 

tillförlitlighet har ökats då jag i samband med informationsbrevet medvetet valde att inte tala 

om för informanterna vad mitt syfte med studien var. För att få så autentiska observationer 

och intervjuer som möjligt samt för att undvika att studiens resultat skulle påverkas, var det 

först vid intervjuerna som pedagogerna fick reda på studiens huvudsakliga syfte.  

 

Att jag har genomfört observationer två gånger per lärare anser jag har bidragit till en större 

tillförlitlighet i studien men även till en större empirisk tyngd. Det finns dock en kritisk 

reflexion och medvetenhet om att tidsutrymmet har påverkat antalet medverkande informanter 

som kan ses som en avgörande betydelse för studiens resultat. Fler observationer per lärare 

eller fler informanter skulle kunna belysa individanpassning i engelskämnet på ett tydligare 

sätt. Fler observationer kanske skulle bidra till fler upptäckter och en jämförelse om det hålls 
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en standard varje gång. Eller om det enbart är en engångsföreteelse. Att intervjua en och 

samma lärare en gång anser jag skulle bidra till liknande intervjumaterial. Då studien är 

kvalitativ och resultatet således berör den skalan och det sammanhang jag rör mig i, kan 

resultat som framkommer i denna studie inte generaliseras. 

 

 
7.	Resultat	och	analysredovisning	

I detta avsnitt besvarar jag studiens två frågeställningar genom att redogöra för mitt empiriska 

material samt knyta an resultatet till valda teorier och en del av den tidigare forskning som 

gjorts på området. 

7.1	Pedagogernas	arbete	med	individanpassning	i	undervisningen	

Hos Simon började lektionen med en samling för att introducera ett nytt kapitel i läroboken 

”Magic 3!”. Tillsammans med sina elever satt Simon i en cirkel på golvet och han läste högt 

och tydligt ur boken. Vid några enstaka tillfällen stannade Simon upp och förklarade svåra 

ord för eleverna på svenska. I samlingen satt även eleverna med sina läroböcker. I intervjun 

med Simon förklarade han närmare att han medvetet vill att eleverna ska sitta med sina egna 

läroböcker. Detta för att de lättare ska kunna hänga med i texten. Simon menar att det 

underlättar för de elever som behöver stöd från bilderna. Han förklarar att eleverna på så vis 

kan koppla bilderna i boken till de engelska orden. Denna typ av individualiseringsform 

benämner Vinterek ”metodindividualisering” och innebär att pedagogen använder sig av olika 

undervisningsstrategier. Utifrån Vintereks perspektiv på metodindividualisering i 

undervisningen innebär det att Simon är medveten om att elever lär på olika sätt och är 

betjänta av olika undervisningsstrategier (Vinterek, 2006, s. 120). Det innebär även att Simon 

prioriterar olika elevers behov och förutsättningar i förhållande till samhälleliga sådana och 

eleverna sinsemellan. Dock befarar Vinterek om att sätta gemensamma behov i centrum kan 

skapa en motsättning mellan individuella behov och samhälleliga gemensamma behov. 

Vinterek menar att det kan röra sig om så enkla saker som vissa elevers behov av gemenskap 

och andras av att arbeta enskilt (ibid, s. 41). Även Boo talar om detta och menar att en central 

del av läraryrket utgör att se och möta den enskilde eleven i en stor elevgrupp (Boo, 2014, 

s.9). Genom att eleverna får sitta med sina egna läroböcker och göra kopplingar mellan ord 

och bilderna i boken, erbjuder Simon sina elever möjligheter i att utveckla sitt språk i 

engelska utifrån sina egna förutsättningar. Vinterek menar att alla elever har möjlighet att 
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utveckla all sorts kunskap om det de ges de rätta förutsättningarna (Vinterek, 2006, s. 42).	

När Simon hade läst klart förklarade han på svenska vad texten handlade om. Han visade 

sedan upp en nyckel, så kallad ”The Magic Key” som karaktärerna i boken hade med sig 

under sitt äventyr.  Simon uppmanade eleverna att berätta om vad de trodde skulle hända 

vidare i kapitlet. Han började först med att skriva på tavlan ”I think that...” och sedan sa 

Simon vad han tror kommer att hända. Den så kallade magiska nyckeln skickades sedan 

vidare till eleven närmast honom. Samtliga elever berättade vad de trodde skulle hända. En 

del elever kunde säga ett par ord och andra längre meningar. Simon stöttade och hjälpte 

eleverna med orden i meningarna. Om orden yttrades på svenska fick eleverna stöd från 

Simon. Att alla elever fick komma till tals utifrån sina egna förutsättningar är ett tydligt 

exempel på hur individualisering kan förekomma i klassrummet. För att barn ska kunna 

tillägna sig ett språk menar Cameron att lärandet bör utgå från elevens erfarenheter och 

nuvarande kunskapsnivå (Cameron, 2001, s. 19). Även Vinterek talar om detta och menar att 

individanpassning handlar om bland annat att ta till hänsyn det individuella kunskapsläget, 

elevers tidigare erfarenheter och de förutsättningar elevens sociala situation ger (Vinterek, 

2006, s. 42).  

 

Att Simon använder sig av den så kallade magiska nyckeln påminner om 

materialindividualisering. Enligt Vinterek handlar denna form av individualisering om att 

tillämpa olika material i undervisningen och som anpassas efter elevers behov och 

förutsättningar (Vinterek, 2006, s. 47). Materialet kan bidra till att elevernas intressen och 

motivation triggas igång. Men även att de blir nyfikna och stimuleras för våga vilja vara 

delaktiga i undervisningen. Således innebär detta att Simon tar in och utnyttjar kunskap om 

elevernas intressen och personlighet samt styrkor och svagheter, för att anpassa 

undervisningen på olika sätt. Enligt Lundberg väcker och styr elevernas intresse deras lärande 

(Lundberg, 2006, s. 125). Boo hävdar dock att pedagoger bör balansera och avgöra hur stor 

plats elevernas egna intressen och synpunkter ska få ta utifrån det egentliga syftet med 

lektionen (Boo, 2014, s. 108).  

 

Vidare under observationstillfället arbetade eleverna individuellt i sina ”Workbooks”.  Simon 

gick runt i klassen och hjälpte eleverna. Allt eftersom majoriteten av eleverna började bli 

färdiga med första övningen, påbörjade Simon helt plötsligt en genomgång av nästa övning. 

Utifrån Vintereks (2006) beskrivning av hastighetsindividualisering kunde jag observera att 
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Simon delvis inte tillämpade individanpassning på det sätt som Vinterek beskriver. Enligt 

Vinterek innebär hastighetsindividualisering att pedagogen tar hänsyn till elevers olika 

kognitiva förutsättningar och förmåga att gå fram i ett visst tempo (Vinterek, 2006, s. 44). Jag 

kunde även notera att när en eller två elever var klara med den första uppgiften, uppmanades 

de att sitta tysta och vänta på sina klasskamrater. Av sättet att visa blev dessa elever otåliga. 

Även Giotas studie visar att högpresterande elever hellre arbetar själva. De lågpresterande 

eleverna i hennes studie föredrog å andra sidan att arbeta tillsammans med sina klasskamrater 

(Giota, 2013, s. 142). Som tidigare nämnt menar Vinterek att individuella behov kan kollidera 

med samhälleliga behov och eleverna sinsemellan. Detta innebär att de elever som lätt når 

målen inte stimuleras tillräckligt för att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Enligt 

Vinterek förekommer ingen individualisering när eleverna ”styrs” av pedagogen och när 

samtliga elever arbetar i samma takt och på samma sätt (Vinterek, 2006, s. 46).  

 

Under andra observationstillfället hos Simon såg engelskundervisningen ut på liknande sätt. 

Även här använde Simon sig av läroboken ”Magic 3!” och tillhörande workbook med 

övningar. Denna lektion började med att Simon återkopplade till föregående lektion och 

repeterade händelserna i berättelsen från kapitlet. Olikt första observationstillfället hade 

Simon under andra observationen förutsättningen att få hjälp av en fritidspedagog i 

klassrummet. Detta bidrog till att ett par elever kunde sitta i ett mindre rum intill klassrummet 

och arbeta med samma övningar som sina klasskamrater. I intervjun med Simon nämner han 

att det är en medveten satsning när resursen finns. Simon menar att eleverna på så vis kan 

arbeta i en stillsam lärandemiljö och få sina individuella behov tillfredsställda. Denna form av 

individualisering i undervisningen benämner Vinterek miljöindividualisering. Simon utnyttjar 

här tillfällen för fritidspedagogen och eleverna att föra kvalitativa samtal då avbrott i 

undervisningen eller den höga ljudnivån skapar problem för vissa grupper av elever att 

koncentrera sig. Enligt Vinterek innebär miljöindividualisering anpassning till studiemiljö där 

elevers arbete utförs i miljöer som kan tänkas vara anpassade efter olika behov (Vinterek, 

2006, s. 45). Dock visar forskning i Giotas studie att även om placering av elever i olika 

särskilda grupper oftast sker med elevernas bästa i sikte, tycks konsekvenserna ofta vara de 

motsatta. Giota menar att särskilda undervisningsgrupper i annan studiemiljö snarare blir till 

förmån för pedagogen (Giota, 2013, s. 208).  
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På liknande sätt gick det även till hos Elin och Tomas. Pedagogerna utformade 

undervisningen med ett innehåll med gemensamma övningar och uppgifter för samtliga 

elever. Pedagogerna arbetade med ett ämnesområde, men varierade med olika arbetssätt. 

 

Hos Elin började lektionen med att eleverna fick titta på avsnittet ”My name” ur 

programserien ”Pick a colour” som handlade om papperslopporna Flea och Bug. Då 

videoklippet var slut noterade jag att eleverna inte hade förstått ett eller flera ord ur serien. 

Detta framgick genom att en del elever inte visste vad ”nickname” bland annat betydde på 

engelska. Med utgångspunkt i Vintereks modell som illustrerar olika grader av 

individanpassning samt tillvägagångssätt där man inte individanpassar undervisningen, kunde 

jag observera innan videoklippet startades att ingen individualisering med hänsyn till 

elevernas förkunskaper tillämpades (Vinterek, 2006, s. 47). Enligt Vinterek förekommer 

ingen individualisering då ett arbetsmoment inte är inriktat på att nå ett, för just elevens 

förutsättningar och intressen lämpat mål. Det vill säga att undervisningen är lika för alla 

elever (ibid). Vidare menar Vinterek att en central aspekt i undervisningen är att pedagogen 

tillägnar sig kunskap om elevens förkunskaper (ibid, s. 86). Med utgångspunkt i Vintereks 

framställning kan det bli svårare för Elin att planera en individanpassad engelskundervisning 

utan kunskap om elevernas förkunskaper. Även Giota och Boo liksom Vinterek poängterar att 

elevers förkunskaper är basen för en individanpassad undervisning (Giota, 2013, s. 55, Boo, 

2014, s. 85). Dock menar Boo att det även finns elever som inte bidrar till 

helklassdiskussionen i klassrummet. Vilket gör det svårare för pedagoger att vara säkra på 

elevers förkunskaper eftersom att de inte får en fullständig bild av vad samtliga elever kan 

(ibid). 

 

Vidare under detta observationstillfälle hos Elin berättade hon sedan för eleverna att de skulle 

få skapa egna pappersloppor. Hon förklarade att de skulle skriva uppmaningar i 

pappersloppans flikar. Utifrån Vintereks (2006) modell kunde jag uppmärksamma att ingen 

hänsyn togs till elevernas behov. Detta framgick då Elin under genomgången presenterade en 

och samma instruktion till samtliga elever. För att en total individualisering ska omsättas i 

praktiken menar Vinterek att pedagoger bör ge instruktioner till en elev i sänder (Vinterek, 

2006, s. 47).  

På tavlan skrev Elin upp fraser i form av uppmaningar på engelska som eleverna kunde 

använda sig av. Några av dessa fraser var, ”What’s your name?” ”How old are you?” och 
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”Say hello to a friend”. Genom att Elin skrev fraserna på tavlan och sedan förklarade vad de 

betydde på svenska anpassade hon undervisningen till elevernas olika förutsättningar och 

behov inom det givna arbetsområdet. Detta påminner om det som Vinterek benämner 

nivåindividualisering i undervisningen och innebär att pedagogen utgår från elevernas 

nuvarande kunskapsnivå och anpassar undervisningen efter det (ibid, s. 45). Detta innebär att 

Elin genom att skriva fraserna på tavlan, möter elevernas olika grader av förmågor inom 

ramen för ämnet. Det visar att hon möjligtvis är medveten om att eleverna i hennes klass inte 

kan skriva meningar på engelska själva. Giota framhåller att det är viktigt att pedagogen är 

medveten om var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och vad de behöver härnäst, så att de 

kan lägga sig på vad hon själv benämner en rätt nivå: ”inte för svår men utmanande” (Giota, 

2013, s. 206). Dessa tankar delas även av Cameron som menar att pedagogen driver eleven 

framåt i lärandet genom att tänka på vad eleven behöver utveckla härnäst (Cameron, 2001, s. 

8).  

Lektionen gick vidare och eleverna fick börja skapa sina pappersloppor. Under detta tillfälle 

var hastighetsindividualisering ytterligare en form av individualisering som synliggjordes 

väldigt tydligt. Enligt Vinterek innebär hastighetsindividualisering att eleverna tillåts arbeta 

med en viss uppgift i egen takt (Vinterek, 2006, s. 44 ). Jämförelsevis med Simon, tillämpade 

Elin hastighetsindividualisering i enlighet med Vintereks beskrivning av formen. Detta 

framgick genom att eleverna fick arbeta med sina loppor i sin egen takt utan avbrott.  

Efteråt började Elin skriva två andra fraser på tavlan. Uppmaningen här var att eleverna i par 

skulle turas om att säga ”Say a number” och ”pick a colour” och sedan läsa upp frasen som de 

tidigare hade skrivit ned i loppans flik. Elin uppmanade eleverna att även byta partner och 

fortsätta träna på de engelska fraserna. Jag uppmärksammade att de elever som inte var klara 

kunde få mer hjälp av Elin. Även Boo uppmärksammade detta hos pedagogerna som 

medverkade i hennes studie. Boo menar att när pedagoger är själv med många elever i 

klassrummet kan samarbete mellan eleverna ge pedagogen lite mer tid (Boo, 2014, s. 86). Elin 

gick även runt i klassrummet och lyssnade på eleverna. När allt fler elever blev klara med sina 

pappersloppor, blev även ljudnivån allt högre. Eleverna började även röra sig fritt i 

klassrummet. Av den anledningen fick ett par elever sätta sig längre bak i klassrummet och 

fortsätta arbeta med sina loppor. Där fanns en avskärmningsvägg. Även Elin liksom Simon 

tillämpade miljöindividualisering i undervisningen. Anpassning av den auditiva arbetsmiljön i 

undervisningen kan ses som en form av miljöindividualisering. Enligt Vinterek innebär denna 

form av individualisering att elevers arbete utförs i olika miljöer. Men det kan även röra sig 
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om utformningen av de lokaler som eleverna vistas i samt om ljud och rörelser i dessa lokaler 

(Vinterek, 2006, s. 45). Även Giota liksom Vinterek talar om att individanpassning kan ha att 

göra med val och anpassning av studiemiljö (Giota, 2013, s. 11). Giota är dock kritisk och 

menar att det främsta skälet till bildandet av särskilda undervisningsgrupper tycks vara att 

övriga elever ska ”befrias” från klasskamrater som enligt dem och pedagogen stör 

undervisningen (ibid, s. 228).  

Under andra observationen hos Elin började lektionen med att hon delade ut stenciler 

bestående av övningar med adjektiv på engelska. Elin gick igenom övningarna i stencilen och 

därefter hade hon en genomgång i helkass där hon visade hur den första övningen skulle 

genomföras. Även Elin liksom Simon gav en och samma instruktion och förklaring till 

samtliga elever i klassen. Enligt Giota visar forskning att det sätt som eleverna uppfattar 

uppgifterna i undervisningen har betydelse för hur de engagerar sig i lärandet och hur de 

utnyttjar den tid som finns till förfogande (Giota, 2013, s. 94). Med utgångspunkt i Vintereks 

modell som bland annat visar olika tillvägagångssätt och deras motsatser där man inte 

individanpassar undervisningen, innebär det att Elin inte tillämpar någon individualisering 

(Vinterek, 2006, s. 47). Enligt Vintereks modell är motsatsen till ingen individualisering en 

total individualisering och där instruktioner och förklaringar i undervisningen ges till en elev i 

sänder (ibid).  

 

I likhet med första observationen hos Elin kunde jag observera att hastighetsindividualisering 

synliggjordes även under denna lektion.  Detta framgick genom att eleverna fick arbeta i sin 

egen takt. De elever som blev klara med den första uppgiften i stencilen fick påbörja att arbeta 

med den andra. Eleverna arbeta med övningarna i sin egen takt. På så vis kunde de få elever 

som fortfarande satt med den första övningen även arbeta i sin takt. Med utgångspunkt i vad 

Vinterek (2006) benämner som hastighetsindividualisering, uppmärksammade jag att Elin 

tillämpade denna form av individualisering fullt ut, jämförelsevis med Simon. Där 

hastighetsindividualisering tillämpades till viss del.  

 

Under observationen hos Tomas gick undervisningen till på liknande sätt som hos Elin. Även 

Tomas använde sig av serien ”Pick a colour”. Detta avsnitt hette ”Family” och handlade om 

familjemedlemmar. Då videoklippet var slut fick eleverna arbeta med en uppföljningsaktivitet 

där de skulle skriva om sina familjemedlemmar. Till skillnad från både Simon och Elin, 

använde Tomas sig av flera olika förklaringar och instruktioner under genomgången.  Med 
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utgångspunkt i Vintereks modell som visar total individualisering innebär det att Tomas ser 

till samtliga elevers behov och förutsättningar i undervisningen (Vinterek, 2006, s. 47). Detta 

genom att eleverna fick flera instruktioner och förklaringar om hur uppgiften skulle 

genomföras. Tomas nämner i intervjun att han har märkt av betydelsen av att ge eleverna flera 

instruktioner och förklaringar av en uppgift, då eleverna är olika. Även Cameron lyfter fram 

detta i sin artikel och menar att pedagoger inte ska göra generaliseringar eftersom alla elever 

är olika (Cameron, 2001, s. 1). Tomas förklarar att eleverna i hans klass uppfattar uppgifterna 

i undervisningen och kan då lättare engagera sig i sitt lärande. Ytterligare en av Vintereks 

individualiseringsformer synliggjordes här, metodindividualisering. I likhet med Simon 

tillämpade även Tomas denna form. Detta framgick då Tomas förklarade och visade hela tre 

exempel på hur uppgiften kunde genomföras. Utifrån Vintereks perspektiv på 

metodindividualisering i undervisningen innebär det att Tomas är medveten om att elever lär 

på olika sätt och är betjänta av olika instruktioner, förklaringar och undervisningsstrategier 

(Vinterek, 2006, s. 120).  

 

Därefter arbetade eleverna enskilt och Tomas gick runt i klassrummet och hjälpte eleverna. 

Även Tomas liksom Elin tillämpade den form av individualisering som Vinterek benämner 

hastighetsindividualisering och som innebär att elever får arbeta i sin egen takt (Vinterek, 

2006, s. 44). Detta synliggjordes tydligt hos Tomas då eleverna fick arbeta i sin egen takt 

genom hela undervisningstiden. Vinterek nämner en kritisk aspekt kring denna 

individualiseringsform och menar att eleverna själva inte kan bedöma vad som kan vara en 

lämplig takt (ibid, s. 78). Även Giota talar om detta och hävdar att eleverna samtidigt måste 

ha de förutsättningar som krävs för att kunna klara av denna typ av kontroll eller ansvar 

(Giota, 2013, s. 98). En åtgärd menar Vinterek är att pedagogen redan i början av lektionen 

fastställer ett minimum av innehållet i övningarna som varje elev ska behandla (Vinterek, 

2006, s. 78). Lektionen hos Tomas avslutades sedan med att de elever som ville läste högt för 

sina klasskamrater om en av sina familjemedlemmar.  

 

Vid andra observationstillfället hos Tomas arbetade de igen med ”My family”. För att 

återkoppla till föregående lektion fick eleverna lyssna på ett ljudklipp om familjemedlemmar. 

Därefter hade klassen en diskussion i helklass där Tomas frågade eleverna vilka namn på 

olika familjemedlemmar de kunde höra. Detta påminner om metodindividualisering som 

innebär att pedagogen tillämpar olika arbetssätt inom ett ämnesområde (Vinterek, 2006, s. 

120). Tomas använder här strategier för att individanpassa undervisningen som inte innebär 
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individuella arbetssätt. Detta påminner även om Boo som skriver att individanpassning i 

helklass handlar om att öva på de förmågor som är centrala i det aktuella arbetsområdet. Men 

även gemensamma diskussioner där eleverna lär av varandra (Boo, 2012, s. 99). Därefter 

arbetade eleverna med ”Family words”.  Exempelvis gick en övning ut på att eleverna skulle 

följa en instruktionstext på engelska och färglägga rätt familjemedlems kläder i rätt färg. I 

likhet med första observationen hos Tomas visade han även här flera exempel på hur 

övningarna kunde genomföras på olika sätt. Med utgångspunkt i Vintereks modellöversikt 

innebär detta att Tomas tar hänsyn till elevernas behov och förutsättningar och tillämpar 

således en total individualisering (Vinterek, 2006, s. 47).  

 

Sedan arbetade eleverna individuellt resten av lektionen och hastighetsindividualisering 

synliggjordes återigen hos Tomas likaväl som hos Elin. Eleverna fick arbeta i sin egen takt 

och de elever som blev klara fick sitta med sina Ipads och skriva en kort faktatext på engelska 

om en valfri idol. Utifrån Vintereks former av individualisering anpassar Tomas innehållet i 

undervisningen efter elevernas intressen. Denna form av individualisering benämner Vinterek 

innehållsindividualisering (ibid, s. 46). Detta innebär att Tomas tar hänsyn till elevernas 

intressen i undervisningen och genom att eleverna får möjlighet att skriva om en valfri idol, 

kan det bidra till att deras intresse för uppgiften ökas. Även Giota talar om detta i sin studie 

och menar att när eleverna tillåts göra egen val och utöva kontroll över sitt eget lärande, ökar 

inte bara deras inre intresse för skoluppgifterna, utan även deras kognitiva engagemang för 

dem (Giota, 2013, s. 98). 

 

7.2	Ett	mångfacetterat	begrepp	

Utifrån intervjuerna med Elin, Simon och Tomas visar det sig att samtliga pedagoger har en 

positiv framställning till styrdokumentens krav om en individualiserad undervisning som 

utgår ifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Samtliga pedagoger är ense och 

uttrycker att individanpassning i engelskämnet är viktigt. I intervjufrågan om vad begreppet 

individualisering/individanpassning innebär för pedagogerna uttrycker Tomas att 

”individanpassning innebär att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt efter sina 

förmågor och förutsättningar”. Elin betonar ”för mig, innebär individualisering att möta och 

utgå från var eleven står och att innehållet inte kan se likadant ut för samtliga elever”. Simon 

menar att det är skolans uppgift och hans skyldighet som pedagog att individanpassa 

undervisningen generellt. Han säger ”individanpassning, det innebär att jag ser till varje elevs 

behov och förutsättningar för att nå målen och då inte bara i engelskan”. 
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Elin menar att variation i undervisningens innehåll och form är jätteviktigt eftersom att 

eleverna har olika kunskapsnivåer i engelska. Även Tomas uttrycker att eleverna befinner sig 

på olika nivåer kunskapsmässigt och att spridningen i engelska är stor i hans klass. Därför 

menar han att elever behöver stöd och rätt förutsättningar för att utvecklas så långt som 

möjligt. Även pedagogerna i Lundbergs studie talar om den stora spännvidden i klasserna när 

det gäller kunskaper i engelska (Lundberg, 2007, s. 137). Vidare i intervjun betonar Tomas att 

han alltid försöker att ha elevernas olikheter i bakhuvudet när han planerar undervisningen. 

Simon liksom Elin uttrycker att undervisningens innehåll är viktig för att tillgodose samtliga 

elevers behov och förutsättningar. Det är också viktigt att utgå från elevernas erfarenheter och 

intressen menar han, för att se till att elevernas behov blir uppfyllda. Detta skriver Vinterek 

om där hon benämner denna form av individualisering för innehållsindividualisering och som 

innebär att pedagogen anpassar innehållet i inom ett ämnesområde efter individens behov och 

intressen (ibid, s. 46). Sammanfattningsvis kan en tanke som genomsyrar samtliga pedagogers 

svar vara att individanpassning i engelskundervisningen är viktigt för att främja elevernas 

kunskapsutveckling i engelskämnet, då de anser att eleverna har olika förutsättningar och 

behov. Men trots det skiljer sig pedagogernas förklaringar om vad begreppen 

individualisering/individanpassning innebär i undervisningen. Även Vinterek menar att 

begreppen tillämpas och tolkas på olika sätt. Hennes forskning visar att det finns ett flertal 

uppfattningar om vad det innebär att individanpassa undervisningen och att det är mycket 

oklart vad syftet med individualisering är (ibid, s. 37). Vidare anser Vinterek att en likartad 

definition av begreppet hos pedagoger skulle bidra till bättre resultat med olika 

individualiseringsprojekt i skolan (ibid, s. 20).  

 

7.3	Faktorer	som	påverkar	individanpassningen	

7.3.1	Tid	

I intervjufrågan om vilka faktorer som pedagogerna upplever finns i samband med 

individanpassning i engelskundervisningen, uttrycker samtliga pedagoger att tiden är en 

faktor som avgör hur individualiseringen i undervisningen realiseras i praktiken. Under mina 

observationstillfällen hos samtliga pedagoger noterade jag att undervisningen i engelskämnet 

pågick i ca 40-45 minuter, per observationstillfälle. 

I intervjun berättar både Tomas och Elin att den schemalagda tiden som finns till förfogande i 

engelskämnet begränsar dem. Tomas berättar att han har elevernas olika behov och 
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förutsättningar i baktanken under sina planeringar. Men att det inte alltid är så att han lyckas 

realisera sin planering i praktiken. Sofia Boos avhandling visar att tidsbrist i undervisningen 

är ett betydelsefullt dilemma som hindrar pedagogerna från att fullt ut individanpassa 

undervisningen i den utsträckning som de önskar och ser ett behov av (Boo, 2014, s. 70). 

Tomas anser att tiden är den ramfaktor som mest begränsar en individualiserad undervisning. 

Enligt Lundgren är tiden den mest avgörande och viktigaste faktorn som påverkar hur en 

process i undervisningen utformas (Lundgren, 1972, s. 333). Även Lundberg nämner 

tidsbristen i sin studie och hävdar att tidsbristen är det största hindret för att förändra den egna 

undervisningen i engelskämnet (Lundberg, 2007, s. 167). Tomas förklarar att tiden går mest åt 

till att göra en genomtänkt planering som tillfredsställer elevernas olika behov, förutsättningar 

och förkunskaper. Vilket enligt Tomas tar enormt mycket tid och att han ibland hanterar detta 

genom att jobba mycket övertid. Han uttrycker även att ett krav på dokumentation tar alldeles 

för mycket tid. Tomas framhåller att han slits mellan sin önskan att ägna mer tid åt att planera 

en genomtänkt undervisning och kraven på administrativa uppgifter som också bör vara 

genomtänkta och meningsfulla. Dessa tankar delas även av Boo som menar att många lärare 

idag slits mellan tid för planering av undervisning kontra dokumentation. (Boo, 2014, s. 64). 

Vidare anser Tomas att engelskämnet kräver minst lika mycket planering och efterarbete som 

svenska och matematik. Han hävdar att en genomtänkt planering av engelskan, både för 

lektion och mer långsiktigt krävs för att undervisningen i engelskämnet ska bli utvecklande 

för alla elever. Även Boo och Lundberg talar om betydelsen av en genomtänkt planering i 

undervisningen. Boo menar att en välplanerad undervisning förbättrar möjligheterna för att 

individanpassa undervisningen (Boo, 2014, s. 69). Tryggheten i att vara välplanerad visar sig 

göra det lättare för pedagogen att vara flexibel och lyssna in eleverna (Lundberg, 2007, s. 

132-133).  

 

I intervjun med Elin berättar hon att tiden är en faktor som begränsar möjligheterna till 

individanpassning.  Hon förklarar att hon mestadels prioriterar att fokusera på klassen i 

helhet. Enligt Lundgren är tiden som finns på schemat är en ramfaktor som påverkar 

pedagogernas beslut om vilket innehåll som ska prioriteras i undervisningen (Lundgren, 1972, 

s. 42). Elin menar att timplanen för engelskämnet är knapp i förhållande till andra 

behörighetsämnen, som svenska och matematik. Därför prioriterar hon innehållet i engelskan 

utifrån vad hon upplever att majoriteten av hennes elever behöver utveckla mer i ämnet. Av 

den anledningen menar Elin också att det oftast blir gemensamma arbetssätt med samma 
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innehåll i undervisningen. Detta synliggjordes även under observationerna hos Elin då hon 

hade gemensam engelskundervisning för samtliga elever.  

 

Även Simon liksom Tomas och Elin menar att tiden är en faktor som begränsar en 

individualiserad undervisning. Simon uttrycker att det krävs som lärare att man är flexibel för 

att nå ut till samtliga elever. Simon förklarar att det ibland funkar med ett arbetssätt för en och 

samma elev och att det ibland inte gör det. Detta påminner om Vinterek som framhåller att 

elever har många olika behov och att dessa behov framträder vid olika tillfällen (Vinterek, 

2006, s. 11). Vidare menar Simon att han därför behöver vara snabb och tänka ut vad den 

enskilde eleven behöver härnäst. Enligt Stensmo bör en planering av undervisningen vara 

flexibel så att den vid genomförandet kan anpassas till elevernas behov och händelser i 

klassrummet (Stensmo, 2008, s. 61). Lundberg visar i sin undersökning att undervisningen i 

engelska tycks på många håll sakna progression i lektionerna, som sägs hoppa från den ena 

aktiviteten till den andra utan långsiktig och målstyrd planering (Lundberg, 2007, s. 84). 

Enligt Stensmo som skriver om tempo bör aktivitetsflödet i undervisningen vara genomtänkt, 

målstyrd och ha mjuka övergångar till ett annat arbetssätt som tillfredsställer elevens behov 

(Stensmo, 2008, s. 14-15). Detta förutsätter enligt Stensmo välfungerande rutiner och klara 

mål om vad eleven förväntas göra. Stensmo menar att strukturerade övergångar mellan olika 

arbetssätt i undervisningen innebär att den schemalagda tiden utnyttjas effektivt (ibid). 

Utifrån ramfaktorteorin är tiden således en ramfaktor som påverkar och begränsar hur 

pedagogerna individanpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar i 

klassrummet (ibid, s. 35). 

 

7.3.2	Form	

I intervjuerna med de tre pedagogerna blev det tydligt att tiden var en ramfaktor som samtliga 

pedagoger kopplade till klassens sammansättning.  Majoriteten av pedagogerna är ense om att 

en stor grupp elever är en faktor som mest begränsar och försvårar arbetet med att 

individualisera undervisning, där alla elever ska ges möjlighet att nå goda resultat utifrån 

behov och förutsättningar.	

Detta är ett dilemma i undervisningen som Elin anser är mycket svårt att hantera.  I intervjun 

med Elin bekräftade hon för mig att klassen består av 23 elever. Elin berättar att hon blir 

frustrerad eftersom att hon vet att hon skulle kunna ge mer tid till eleverna som hon anser 
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behöver det, om elevantalet var mindre. Bland annat visar Lundberg i sin studie att 

språkinlärningen främjas av mindre grupper. Stora elevgrupper i språkundervisningen får till 

följd att den enskilda tiden för varje elev krymper vilket är speciellt olyckligt, för 

engelskämnets kommunikativa del (Lundberg, 2007, s. 138-139). Dock hävdar Boo att en 

mindre klass enbart påverkar effekten av en bekvämare situation för lärarna och ger liten 

effekt för elevers resultat (Boo, 2014, s. 36 ). Vidare talar Elin om att det vore önskvärt med 

en verksam fritidspedagog i klassrummet som hjälper henne att få tiden att gå ihop, främst för 

att hjälpa samtliga elever i klassen. Från mina observationstillfällen hos Elin framgår det att 

hon är ensam i klassrummet under engelskundervisningen. Detta bekräftades även i intervjun. 

Även Lundberg nämner i sin studie att storleken på elevgruppen begränsar lärarens val av 

bland annat arbetsmetoder för en individanpassad undervisning (Lundberg, 2007, s. 141). 

Med utgångspunkt i ramfakorteorin innebär det att gruppstorleken är en faktor som begränsar 

Elins möjligheter att individanpassa undervisning (Stensmo, 2008, s. 36). 

 

Simons klass består av 21 elever. I intervjun berättar Simon att han inte kan ge mer stöttning 

till dem elever som han identifierat behöver det. Simon förklarar att det är många elever som 

vill ha uppmärksamhet och hjälp i behov av mer stöd. Detta synliggjordes även under 

observationerna hos Simon. Jag noterade att det inte var många minuter av undervisningen 

som Simon kunde släppa helt fokus, eftersom att många elever var väldigt aktiva och rörliga i 

klassrummet och ville ha hjälp. Med utgångspunkt i ramfaktorteorin innebär det att 

gruppstorleken sätter gränser för arbetsformerna och möjligheterna för Både Elin och Simon 

att individanpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar (ibid, s. 36). 

 

Vid observationen hos Tomas noterade jag att elevantalet var mindre hos honom än hos Elin 

och Simon. I intervjun bekräftade Tomas att klassen består av 18 elever. Jämförelsevis med 

Elin och Simon ser Tomas klassens sammansättning som en förutsättning som inte alltid 

behöver vara en faktor som begränsar en individanpassad undervisning. Tomas förklarar att 

elevgruppen som helhet kan bidra till den viktiga delen av socialt samspel i undervisningen 

och som en del elev behöver i lärandet. Även Boo poängterar att det krävs kollektiva 

arbetsformer för att stödja elevers kunskapsutveckling (Boo, 2014, s. 21). Detta innebär att 

gruppens betydelse för elevernas lärande bör tas tillvara. Dessa tankar delas även av Giota 

(2013) som hävdar att lärandets sociala dimension bör uppmärksammas mer i diskussioner 

om en individanpassad undervisning och i arbetet med eleverna. Giota framhåller även att det 

krävs kollektiva arbetssätt för att stödja den enskilde elevens utveckling (ibid, s. 21). 
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7.3.3	Andra	faktorer	

Samtliga pedagoger talar även om personramar, där antingen pedagoger eller elever mer eller 

mindre påverkar en individanpassad undervisning. 

 

Både Lundgren och Stensmo hävdar att pedagogen har betydelse för undervisningens 

genomförande (Lundgren, 1972, s. 339) (Stensmo, 2008, s. 36-37). Elin anser att det är 

önskvärt med kompetensutveckling både i engelskämnet och i att hjälpa elever som har 

svårigheter och särskilda behov. Elin berättar att hon ibland upplever att hon inte räcker till, 

då hon själv uttrycker att hon inte har den rätta expertisen att hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd. Giota anser att en individualiserad undervisning förutsätter att pedagogen har god 

kännedom och är medveten om sin egen lärarkompetens (Giota, 2013, s. 227). Detta påminner 

om Stensmo som skriver att pedagogens kompetenser, erfarenhet, utbildning och personlighet 

påverkar undervisningsprocessen i klassrummet. Vidare berättar Elin att hon är ny pedagog på 

skolan vilket enligt henne försvårar att ta hänsyn till elevernas behov. Elin hävdar att hon 

ännu inte riktigt vet vilka förkunskaper eleverna har eller var de befinner sig kunskapsmässigt 

i engelskämnet. I likhet med Giota framhåller även Vinterek att en central aspekt i 

undervisningen är att pedagoger tillägnar sig kunskap om elever förkunskaper (Vinterek, 

2006, s. 86). Med utgångspunkt i ramfaktorteorin innebär det för Elin, att det kan bli svårare 

att individanpassa undervisningen eftersom att hon inte har tillräckliga kunskaper om 

elevernas styrkor och svagheter. Enligt Lundgren är pedagogers erfarenheter och kompetens 

avgörande för undervisningsprocessens möjligheter (Lundgren, 1999, s. 33).  
 

Simon berättar om samspelet och relationen mellan lärare och elev. Han förklarar att det är 

viktigt att elever känner sig trygga och får den hjälp de är i behov av men även att de trivs i 

skolan. I intervjun framhåller Simon att elevers attityder påverkar hur en individanpassad 

undervisning realiseras i praktiken. En negativ attityd försvårar ett sådant arbete hävdar 

Simon. Han förklarar att det bland annat handlar om att eleven inte vill ha hjälp och håller på 

med annat som inte ska göras under lektionstid. Simon menar att detta framkallar oro i 

klassen och övriga elever får svårigheter att koncentrera sig mer än några minuter åt gången. 

Även Stensmo talar om klassrumsbeteenden och hävdar att olämpliga beteenden kan störa och 

distrahera dels eleven själv, dels sina klasskamrater (Stensmo, 2008, s. 109). Vidare skriver 

Stensmo om att elever med olämpliga beteende får svårigheter att följa med i undervisningen 

och blir frustrerade och uttråkade (ibid). För att eleverna ska vilja anstränga sig och engagera 
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sig i lärandet, framhåller Giota att både mängden olika uppgifter och variationen inom de 

olika uppgifterna spelar en betydande roll (Giota, 2013, s. 98). Vid ett observationstillfälle 

hos Simon kunde jag observera hur ett par elever störde arbetsron i klassen. En del av 

lektionstiden gick åt till att Simon kommenterade deras beteende. Lundberg menar att ett av 

de viktigaste målen i engelskundervisningen är att göra ämnet till ett attraktivt skolämne i 

syfte att utveckla ett språkintresse hos eleverna (ibid, s. 30). 

Vidare hävdar Simon att även elever med positiva attityder påverkar individualiseringen.  Han 

talar om att det finns elever i klassen som vägrar ta emot hjälp eftersom att de försöker klara 

sig själva utan vuxen hjälp. Simon menar att dessa elever försöker undvika allt som får dem 

att framstå som annorlunda eller avvikande i jämförelse med övriga klasskamrater. Detta 

innebär att elevers personlighet samt beteende är faktorer som försvårar ett individanpassat 

arbete i undervisningen. Utifrån ramfaktorteorin präglar eleverna, deras behov och 

förutsättningar verksamheten i klassrummet (Stensmo, 2008, s.37) (Lundgren, 1972, s. 42).  

Även Tomas liksom Elin och Simon hävdar att eleverna och deras behov och förutsättningar 

påverkar ett individanpassat arbete. Tomas berättar att svårigheterna har varit att utforma 

undervisningen på en lagom svår nivå, eftersom den stora spännvidden i klassen när det gäller 

engelska försvårar individanpassningen. Han menar att en del elever i klassen är nybörjare i 

engelska medan andra har kommit längre. Tomas berättar att han är medveten om att det finns 

en risk att de elever som redan kan, tappar intresset för språket och får stå tillbaka. Därför 

förklarar han att det även är viktigt att stötta elever som har goda kunskaper. 

 

Under observationerna hos Simon noterade jag att eleverna satt i grupper om fyra personer 

vid varje bord. Simon hävdar att själva möbleringen av elevernas bänkar spelar roll för 

lärandet. Detta påminner om Stensmo som menar att klassrummet ska vara möblerat på ett 

sådant sätt att det möjliggör så mycket social kontakt som lärare och elever önskar (Stensmo, 

2008, s. 85). Simon förklarar i intervjun att han medvetet placerar, som han benämner ” svaga 

elever” och ”starka elever” tillsammans i grupper om fyra. Simon hävdar att eleverna på så 

sätt kan ta hjälp av varandra. Då engelskämnet förutsätter den kommunikativa delen, 

poängterar Simon att det är viktigt med ett gott klassrumsklimat och att osäkra elever får sitta 

med elever som de känner sig trygga med.  Även Lundberg betonar att elevers lärmiljö är 

avgörande för prestationer i skolan. Ett tryggt klassrumsklimat gynnar att eleverna gör sig 

delaktiga i diskussioner i helklass (Lundberg, 2007, s. 52, 123). Dessutom föreskriver 

läroplanen om att engelskundervisningen ska sikta mot att eleverna ska våga tala och använda 
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språket (Lgr11, s, 34). Lundbergs (2007) forskning visar även att det finns kopplingar mellan 

svagt språkligt självförtroende och viljan att delta i språkundervisningen (ibid, s. 122). Simon 

hävdar att en bänkplacering där eleverna får sitta med en trygg klasskamrat stärker 

självförtroendet hos dem. En sådan möblering av elevernas bänkar underlättar också 

individanpassningen, då Simon förklarar att han uppmärksammat att eleverna i hans klass i 

första hand tar hjälp av varandra. Simon menar även att han på så vis får mer tid till att 

tillgodose flera elevers behov. Utifrån ramfaktorteorin är rummet och dess planlösning en 

rumslig faktor som antingen begränsar eller möjliggör undervisningssituationer i 

verksamheten (Stenson, 2008, s. 35).   

Både Elin och Tomas hävdar att skolornas lokala budget försvårar ett individanpassat arbete 

genom att den styr tillgången till personal och material. Till skillnad från Simon och Tomas 

har Elin inte förutsättningen att få hjälp i klassrummet av annan personal. Dessutom framgår 

det från mina intervjuer att Elin har fler elever i sin klass än både Simon och Tomas. Elin 

anser att det vore önskvärt med en fritidspedagog i klassrummet som hjälper henne. Hon 

förklarar att mer pengar skulle kunna innebära fler personal. Detta påminner om Stensmo som 

skriver om att budgeten är en inre ramfaktor i verksamheter som styr undervisningen 

(Stensmo, 2008, s. 35). Elin påpekar även att hon hade kunnat genomföra undervisningen i 

mindre elevgrupper där eleverna arbetar i halvklass. På så sätt tror Elin att hon skulle ha större 

möjligheter att individanpassa engelskundervisningen till fler elever. Vidare berättar Elin att 

detta är omöjligt eftersom att skolan som hon är verksam i gör andra lokala prioriteringar i sin 

budget. 

I likhet med Elin talar även Tomas om skolans budget som en begränsningsfaktor för en 

individanpassad undervisning. Tomas berättar att material och läromedel som finns 

tillgängliga på skolan för engelskämnet är gamla. Även lärarna i Lundbergs studie framhåller 

att många av de läromedel som används för engelskämnet i skolan är flera år gamla och 

stämmer dessutom inte överens med gällande läroplan (Lundberg, 2007, s. 86).  Vidare 

berättar Tomas att det finns oändligt med material på engelska som kan anpassas till elevernas 

olika nivåer kunskapsmässigt. Dock hävdar han att en del läromedel som bygger på att elever 

är olika är väldigt dyra. Läromedel och material som Tomas anser är bra för att underlätta 

individanpassningen till samtliga elever, kan således inte köpas in på grund av verksamhetens 

budget, som innebär att skolledningen gör vissa andra prioriteringar. Med utgångspunkt i 

ramfaktorteorin försvårar och begränsar den lokala budgeten i verksamheterna en 

individanpassad undervisning för både Elin och Tomas (Stensmo, 2008, s. 36). 
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8.	Slutdiskussion	

De två frågeställningarna i denna uppsats syftade till att undersöka om och i sådant fall hur de 

tre pedagogerna individanpassar engelskundervisningen i förhållande till elevernas behov och 

förutsättningar. Vidare ämnade denna undersökning att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

de tre pedagogernas arbete med individanpassning i undervisningen. För att besvara 

undersökningens syfte har jag utgått från dessa frågor: På vilket sätt arbetar de tre 

pedagogerna för att anpassa engelskundervisningen i årskurs 3, i förhållande till elevernas 

behov och förutsättningar? Vilka faktorer uttrycker pedagogerna finns i deras arbete med 

individanpassning i engelskundervisningen? 

 

Det finns en aktuell och allmän debatt om sjunkande resultat i den svenska skolan. Med 

hänsyn till detta och till styrdokumentens krav om en likvärdig utbildning för alla elever samt 

ett krav på en anpassning av undervisning i förhållande till elevers förutsättningar och behov, 

anser jag att den vetenskapliga relevansen kring detta ämne är väldigt aktuellt. I den tidigare 

forskningen som har lyfts fram i föreliggande studie framkommer det, att individanpassning 

förekommer i låg utsträckning. Detta menar jag kan påverka likvärdigheten som eftersträvas i 

den svenska skolan.  

 

I studiens resultat framkommer det att en anpassning av engelskundervisningen i förhållande 

till elevernas förutsättningar och behov förekommer. Resultatet indikerar dock på att 

undervisningen i verksamheterna inte är helt individualiserade. Pedagogerna individanpassar 

undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar i den mån de kan. Resultatet visar 

att pedagogerna överlag får arbeta i motvind med att individanpassa undervisningen. Samtliga 

pedagoger i denna studie upplever faktorer i form av begränsningar som omöjliggör 

tillämpningen av individualisering i undervisningen. 

 

Resultat från denna studie visar att pedagogerna använder sig av flera strategier för att 

individanpassa undervisningen. Utifrån Vintereks (2006) typologi som kategoriserar olika 

typer av individualisering, visar resultat av föreliggande studie att de typer av 

individualisering som synliggörs i verksamheterna är, metodindividualisering, 

hastighetsindividualisering, miljöindividualisering och i mycket liten grad nivå- och 

materialindividualisering samt innehållsindividualisering. Den typen av anpassning som inte 

synliggörs i verksamheterna är omfångsindividualisering. Vintereks studie visar att det 
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vanligaste sättet att försöka anpassa undervisningen till den enskilde eleven är 

hastighetsindividualisering (Vinterek, 2006, s. 10, 74). Föreliggande studie visar liknande 

resultat, även om möjligheterna att generalisera resultaten naturligtvis är begränsade. Min 

studie är gjord i mindre skala och visar att den individanpassning som förekommer är främst 

någon typ av anpassning till elevers kognitiva förutsättningar och förmåga att gå fram i ett 

visst tempo men även en anpassning genom olika undervisningsstrategier, vilket tyder på att 

pedagogerna i denna studie främst tillämpar hastighets- och metodindividualisering (Vinterek, 

2006, s. 44, 120).  

 

I Boos studie förespråkas den överordnade betydelsen av interaktion i grupp om 

individanpassning. Hennes studie visar att arbetssätt som bidrar till interaktion, värdesätts och 

skapas av pedagogerna i klassrummet (Boo, 2014, s. 120). Föreliggande studie eftersträvar 

strategier för ökad anpassning av undervisning som bygger på gemensamma arbetsformer 

med fokus på variation och interaktion. Av denna studie framkommer att individuellt 

arbetssätt skapas av pedagogerna i högre utsträckning än vad som förekommit i Boos (2014) 

studie. Utifrån Giotas forskningsöversikt går det även att se att de individuella arbetsformerna 

tas alltmer i anspråk (Giota, 2013, s. 10).  Som framgått av Vintereks forskning om 

individanpassning i skolsammanhang, kan en av orsakerna till att elever uppnår sämre resultat 

i den svenska skolan, bero på ökningen av individuellt arbetssätt (Vinterek, 2006, s. 11). Jag 

menar att ett individuellt arbetssätt som innebär ett större ansvar hos eleven inte harmoniseras 

med styrdokumentens intentioner av den individanpassade undervisningen och läroplanens 

syn på att elever lär i interaktion med andra och i gemenskap, då pedagogen intar en mer 

tillbakadragen roll i klassrummet. Resultat av Giotas studie visar bland annat att elever i 

behov av särskilt stöd har svårt att klara av det friare arbetssätt som de individuella formerna 

utgör (Giota, 2012, s. 12). Den individanpassade undervisningen anser jag förutsätter en aktiv 

och engagerad pedagog som har kännedom om elevernas behov med förmåga och vilja att 

möta behoven i undervisningen.  

 

Samtliga pedagoger i denna studie har en positiv syn till styrdokumentens krav om en 

individualiserad undervisning som utgår ifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. 

De tre pedagogerna anser att en individanpassad undervisning är av stor betydelse, eftersom 

att de menar att eleverna har olika behov och förutsättningar. I enlighet med Lgr 11 anser jag 

att det är ytterst viktigt att eftersträva en likvärdig utbildning. För att detta ska realiseras i 
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praktiken behöver pedagoger inhämta kunskaper och reflektera över betydelsen av den 

individanpassade undervisningen.  

 

Resultatet av den genomförda studien visar på olika faktorer som påverkar den 

individanpassade engelskundervisningen. Den tidigare forskningen som redogjorts inom 

området har visat på pedagogers förmåga vad gäller genomförandet av den individanpassade 

undervisningen, är av stor betydelse för att skapa goda förutsättningar för utveckling och 

lärande (Cameron, 2001, s. 1, Giota, 2013, s. 225, Vinterek, 2006, s. 23). I föreliggande studie 

visar att de tre pedagogerna upplever att tiden och formen är två faktorer som är av störst 

betydelse och därmed påverkar möjligheterna till individanpassning i undervisningen. Även 

Lundgren lyfter fram tiden som en ramfaktor och menar att tiden är den faktor som till stor 

del begränsar olika undervisningsprocesser i undervisningen (Lundgren, 1972, s. 333). 

Resultatet i denna studie visar att tiden är en faktor som står i relation till formen, det vill säga 

klassens sammansättning. Samtliga pedagoger uttrycker att en stor och heterogen elevgrupp 

har en inverkan över hur de individanpassar undervisningen, där alla elever ska ges möjlighet 

till en likvärdig utbildning utifrån deras behov och förutsättningar. Trots att pedagogerna 

uttrycker att en stor elevgrupp och tiden i denna undersökning är faktorer som påverkar den 

individanpassade undervisningen i hög utsträckning, menar jag att det är viktigt att hitta olika 

didaktiska verktyg för att ge eleverna möjlighet att utvecklas och inhämta kunskaper utifrån 

deras behov och förutsättningar. Dessa tankar delas även av Lundberg som framhåller att det 

finns ett stort behov av kompetensutveckling hos de verksamma pedagogerna i hennes studie. 

Lundberg menar att bristen på kompetensutvecklingsinsatser i engelskämnet får till följd att 

elevers språkutveckling i ämnet blir för glest (Lundberg, 2007, s. 190). Jag menar att en god 

språkförmåga är av en stor betydelse i en alltmer internationaliserad värld med ökade krav på 

att kunna kommunicera på engelska i tal och skrift. 

 

Som tidigare nämnts är det många faktorer som påverkar den individanpassade 

undervisningen. För att eleverna ska utvecklas i sitt lärande förutsätter det således, att 

pedagogerna behöver ha kännedom om hur de olika faktorerna möjliggör eller omöjliggör 

förekomsten av den individanpassade undervisningen. Mot denna bakgrund kan föreliggande 

studie fungera som utgångspunkt för en diskussion om hur skolorna kan arbeta med 

individanpassad undervisning i förebyggande syfte. Pedagogernas medvetenhet och kunskap 

om dessa faktorer samt hur de verkar i klassrummet för en individanpassad undervisning, kan 

långsiktigt stödja pedagogerna i sitt läraruppdrag. Förhoppningen är även att pedagogernas 
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kännedom och kunskap om faktorernas betydelse ska gynna elevernas utveckling och lärande 

långsiktigt.  

 

Som förslag till vidare forskning anser jag att det vore intressant att undersöka 

individualisering i engelskundervisningen utifrån ett elevperspektiv.  
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11.	Otryckta	källor	

Observation 1 med Elin: 2017-01-19 

Observation 2 med Elin: 2017-01-26 

Intervju med Elin: 2017-01-26, 26:47 minuter 

Observation 1 med Simon: 2017-01-23  

Observation 2 med Simon: 2017-01-30 

Intervju med Simon: 2017-01-30, 36:01 minuter 

Observation 1 med Tomas: 2017-01-24 

Observation 2 med Tomas: 2017-01-31 

Intervju med Tomas: 2017-01-31, 31:11 minuter 

 

12.	Bilagor	

12.	Bilaga	1	–	Observationsguide	

	

	

Total individualisering Ingen individualisering 
Indikator: Exempel: Indikator: Exempel:	

Varje elevs arbete är 
inriktat på att nå ett för just 
hans/hennes förutsättningar 
och intressen avpassat mål. 

 Lika för alla elever 	

Instruktioner ges till en 
elev i sänder 

 Alla elever får samma 
instruktion 

	

Antalet uppgifter och 
svårighetsgrad varierar elev 
till elev 

 Alla lever arbetar med 
samma uppgifter 

	

Varje elev arbetar i sin 
egen takt och med metoder 
och hjälpmedel som passar 
honom/henne 

 Eleverna ”styrs” av läraren 
och arbetar i alla i samma 
takt och på samma sätt 
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Lärare:  
 
Årskurs: 
 
Antal elever i klassen/gruppen: 
  

Observation nr: 
 
Datum: 
 
Total lektionstid (min): 
 
 

Individualiseringsform: Indikator: Exempel:	

 
Innehållsindividualisering 

 
Läraren anpassar innehållet i 
inom ett ämnesområde efter 
individens behov och intressen.  

	

Metodindividualisering Läraren tillämpar olika 
undervisningsstrategier utifrån 
individens behov. Olika 
former/arbetssätt för att lösa 
uppgiften. Gemensamt? 
Individuellt? Gruppsamverkan? 

	

Omfångsindividualisering Läraren anpassar mängden av 
undervisningsstoff/material 
inom ett ämnesområde efter den 
enskilda elevens förutsättningar.  

	

Hastighetsindividualisering Eleverna tillåts att gå fram i 
olika takt. Eleverna får lösa 
uppgiften i egen takt. I grupp 
eller individuellt. 

	

Materialindividualisering Läraren anpassar 
material/hjälpmedel vid 
genomgång/undervisning utifrån 
elevens behov, förutsättningar 
och intressen.  

	

Nivåindividualisering Läraren anpassar svårighetsgrad 
utifrån elevens behov. 
Svårighetsgraden identifieras av 
lärare eller elever eller båda. 

	

Miljöindividualisering Läraren anpassar 
undervisningens miljö efter 
elevens behov. Eleven arbetar 
ostört eller i mindre grupper på 
valfri plats. 
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12.2	Bilaga	2	–	Intervjuguide		

1. Kan du berätta om din bakgrund som lärare? Hur länge har du arbetet som lärare och vilka 

ämnen finns i din lärarexamen? Hur länge har du arbetat på skolan?  

 

2. Vad är viktigt för dig när du planerar undervisningen i engelska?  

 

3. Kan du definiera vad individualisering/individanpassning i engelskundervisningen betyder 

för dig? 

 

5. Vilka är dina erfarenheter av individanpassad undervisning i engelskämnet? 

Om inte - varför? 

 

6. Vad skulle du säga är syftet med att individualisera engelskundervisningen? 

 

7. Kan du beskriva hur din undervisning ser ut med individanpassning i engelskan? Vad gör 

du för att arbeta individanpassat, vilka arbetssätt, material och verktyg använder du dig av? 

 

10. Tar du hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter samt intressen i engelskämnet? I, så fall 

hur sker detta i undervisningen?  

 

11. Anser du att kompetens, erfarenhet och utbildning påverkar tillämpning av ett 

individanpassat arbetssätt i engelskundervisningen? I så fall, hur? 

 

12. Vilka faktorer (budget, tid, rum, form, innehåll och personer) anser du finns och har en 

inverkan i dina möjligheter att individualisera undervisningen i engelskämnet? 

 

13. Hur påverkar dessa faktorer möjligheten att individualisera undervisningen?  

 

14. Finns det faktorer (budget, tid, rum, form, innehåll och personer) som underlättar eller 

möjliggör individanpassningen?  

 

15. Vad upplever du är den mest begränsade faktorn som utmanar eller begränsar 

individualisering i undervisningen?   
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16. Tror du att tillgången till resurser påverkar hur undervisningsprocessen med 

individualisering ser ut? I så fall, vilka och hur?                                                                            

17. Finns det vidare synpunkter som du vill tillägga? 

 


