
0 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

Individualisering i undervisningen
- Fyra lärares uppfattning om och arbete med 

individualisering  

Södertörns högskola | Institutionen för Lärarutbildning med 

interkulturell profil 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap C | Höstterminen 2010 

Av: Marlin Deniz Icmen 
 



1 
 

Höstterminen 2010 

 

Title:  Four teacher’s perception regarding and work with individualism 

in their teaching.  - Based on the curriculum, teaching is tailored to 

each and every student’s expectations and needs.  

 

By:  Marlin Deniz Icmen 

 

Term: Autumn 2010 

Abstract  
The purpose of this study is to increase the knowledge of individualism also how 

individualism is applied in a teacher’s classroom. Based on the curriculum, 

teaching is tailored to each and every student’s expectations and needs.  My 

research has been qualitative and includes four interviews with practicing teachers 

in two multi-cultural schools in the city of Stockholm. I have investigated how 

these four teachers perceive individualism, also how they individualize when 

teaching to meet all students' expectations and needs according to them. In the 

analysis, the teachers’ methods have been applied to the theories and previous 

studies that were introduced in the theoretical chapter.  Research results show that 

the teachers perceive individualism as a way of targeting the individual students 

during their lessons. Through individualism it is also possible for the teacher to 

abide by the curriculum which says to tailor teaching to each student’s expectations 

and needs. Prominent individualism methods that have been demonstrated were 

when teachers tailor their teaching according to student’s different backgrounds, 

experience and interests, also by getting to know each student.   
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Kapitel 1 

Inledning 
De senaste trettio åren har den svenska skolan och lärarrollen genomgått stora förändringar. 

Detta skriver Lahdenperä P. (2010) i antologin Möten i mångfaldens skola. Interkulturella 

arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Tidigare såg man skolan som homogen, dvs. 

en skola där både lärarna och eleverna delade samma språk och kulturella bakgrund. Läraren 

kunde därför grunda och genomföra undervisningen utifrån en gemensam förförståelse. Den 

svenska skolan har dock förändrats under dessa år och kännetecknas nu som mångkulturell 

dvs. att elever med olika språk och kulturell bakgrund präglar dagens klassrum. Denna 

förändring innebär följaktligen att undervisningens innehåll och form därför inte kan utformas 

såsom den gjort tidigare. Lärarens undervisning ska nu istället följas och anpassas till den 

förändring av mångfald som råder i skolan. (Lahdenperä P. & Lorentz H. 2010:15) I läroplan, 

Lpo 94, står det:  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

(Lpo94, Lärarnas handbok 2007: 10)  

 

Med utgångspunkt utifrån läroplanstexten är läraren därmed ålagd att förändra och anpassa 

sin undervisning efter elevers förutsättningar och behov. Detta innebär att lärarens 

undervisning bör ha många inriktningar för att nå och bemöta alla elever individuellt. 

Vinterek M. (2006) skriver i sin forskningsstudie Individualisering i ett skolsammanhang att: 

samtidigt som individualisering används som både medel och mål i skolan är syftet och valet 

av individualisering mycket oklart. Vinterek framhåller även kritik till skolan då hon menar 

att undervisningen inte följs av många metoder trots medvetenheten att elever i skolan är olika 

och lär på olika sätt.  
 

Trots en retorik, som tar fasta på att elever lär på olika sätt och är 

betjänta av olika undervisningsstrategier, har skolans metodarsenal 

snarare krympt än vidgats. (Vinterek M. 2006:7) 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildningsperiod (VFU) har jag varit ute på två olika skolor 

och kunnat se att det finns skillnader i synen och i lärarnas arbete med individualisering. 

Olikheterna kunde även påträffas lärare emellan på den egna skolan.  Min erfarenhet är att 
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lärares personliga erfarenheter och uppfattning av individualisering påverkar hennes/hans 

undervisningsmetod. Jag har även kunnat observera att lärares undervisning ibland utmynnar i 

begränsade metoder där eleverna har svårt att få komma till sin rätt i sin 

undervisningssituation. Med denna studie vill jag, med hjälp av de teorier och tidigare 

forskning inom individualisering, komplettera min lärarutbildning med kunskap och 

kompetens kring individualisering i undervisningen. Studien kommer därför fördjupas med en 

egen undersökning där jag kommer att intervjua fyra aktiva lärare i sitt arbete med 

individualisering i två mångkulturella skolor. Ambitionen är att lyfta fram hur lärare tänker 

om individualisering och hur deras arbete med individualisering i undervisningen uttrycker 

sig för att nå alla elever. Detta med utgångspunkt i läroplanens kriterier; att undervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

 

Denna studie kommer att genomföras och skrivas utan handledning. Därför har jag valt att 

använda mig av Stukat S. (2005) handbok Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap som stöd under studiens olika avsnitt och utvecklingar. 

 

Studien riktar sig mot lärare, elever och andra läsare som arbetar i någon form av pedagogisk 

miljö.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om individualisering samt en 

fördjupad förståelse för hur lärarens individualisering praktiseras i undervisningen. Detta med 

utgångspunkt i läroplanen; att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättning och 

behov. Jag kommer i min undersökning att lyfta fram hur fyra lärare, i två mångkulturella 

skolor i Stockholms län, uppfattar individualisering samt hur deras arbete med 

individualisering uttrycker sig utifrån elevers olikheter och i sitt sätt att lära.  

 

Följande forskningsfrågor har specificerats för att behandla 

syftet: 
• Vad betyder individualisering för dessa lärare? 

• Hur individualiserar dessa lärare i sin undervisning för att anpassa sin undervisning till 

varje elevs förutsättningar och behov? 

Begreppsdefinition 

Ett centralt begrepp som återkommer i studien är individualisering. Det är svårt att fastställa 

begreppets bestämda innebörd, därför används nationalencyklopedins definition av begreppet. 

I nationalencyklopedin (1992) definieras begreppet individualisering på följande sätt:  

 
Betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den 

enskilda elevens förutsättningar, behov och intressen. (sid. 421)  

 

Individualiseringen i läroplan Lpo 94 tolkas och förklaras som: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  (Lpo94, 

Lärarnas handbok 2007: 10)  

 

Individualisering i den här studien syftar följaktligen på lärarens tillvägagångssätt i 

undervisningen för att bedriva en undervisning som är anpassad efter varje elevs 

förutsättningar och behov.  
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Kapitel 2 

Teoretiska  verktyg 
Boström L. & Svantesson I. (2007), Så arbetar du med lärstilar- nyckeln till kunskap och 

individualisering framhåller individualisering i undervisningen som den stora möjligheten i en 

skola som Sverige förespråkar ”en skola för alla”. Författarna menar att elever som kommer 

till skolan är olika men har en gemensam nämnare, de är elever och har rätt att få en 

undervisning som är anpassad utifrån deras förutsättningar och behov. Lärarens undervisning 

bör därför vara flexibel och varierad så att den kan erbjuda alla elever den undervisningsform 

som stödjer deras utveckling och lärande. Imsen G. (2006) Elevens värld- Introduktion till en 

pedagogisk psykologi redogör för viktiga utgångspunkter för att förstå elevens situation och 

kunna närma sig den värld eleven befinner sig. Hon hänvisar till Lpo 94, ”Undervisningen ska 

anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar och behov” och menar att 

individualiseringen i skolan bör grundas på en anpassning efter förmågor och känslor såväl 

som utveckling och kulturell bakgrund. Imsen G. (2006) framhåller att elever är förpliktade 

att gå till skolan och därför är det viktigt att inga elever möter eller ställs inför krav i 

undervisningen som de inte klarar av. Utgångsläget i lärarens undervisning bör därför 

planeras och genomföras utifrån elevernas förutsättningar och behov, som det även betonas i 

Lpo 94. Vidare menar Imsen G. (2006) att det handlar om att se eleven i ett större 

sammanhang, som en individ med förväntningar, glädjeämnen, besvikelser samt med ett 

ursprung i ett hem och i en miljö utanför skolan. Elevens värld och den värld som gestaltas i 

skolan är därför inte alltid förenliga med miljön i hemmet.  (Imsen G. 2006: 22,25) 

 

Valet av undervisningens innehåll och aktivitetsformer måste vara sådant att alla elever 

ser någon mening i uppgifterna och att de får växa och utvecklas på ett allsidigt sätt. 

[…] Undervisningen ska inte bara anpassas efter elevens intellektuella förmåga och 

utvecklingsnivå. Skolan ska ta hänsyn till elevens alla sidor, som språkliga 

förutsättningar, fysisk och psykisk förmåga, bakgrund och värden i hemmet. (Imsen G. 

2009:413–414) 

 

Ovannämnda citat framhåller att elevens alla sidor, de förutsättningar och behov som eleven 

har med sig i sin inlärningssituation ska beaktas och bemötas i lärarens undervisning.  
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande ligger inte fokus på vad och hur mycket individen lär 

sig. Den ledande frågan är snarare; på vilka sätt lär sig individen och tar del av kunskaper? En 

grundläggande tanke enligt det sociokulturella perspektivet, och som hänvisas till den ryske 

psykologen Lev. S Vygotskys syn på lärande i Säljö R. (2005) Lärande i praktiken. Ett 

sociokulturellt perspektiv är att lärandet sker hela tiden med utgångspunkt i språket. Människan 

förstås som en språklig kulturvarelse som tänker och samspelar tillsammans med andra 

människor. Hur människan tänker, handlar, kommunicerar och uppfattar omgivningen är även 

skapade av de sociala och kulturella erfarenheterna. (Säljö R. 2005:17) Enligt Vygotsky kan 

människan därför inte undvika att lära, utan lärandet sker hela tiden i praktiska och 

kommunikativa samspel med andra människor. Enligt det sociokulturella perspektivet är de sätt 

på vilka människan lär och tar del av kunskaper istället beroende av i vilka kulturella 

omgivningar människan lever i. (Säljö R. 2005:14)  

 

Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. [---] Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling. (Lpo 94, Lärarnas handbok 2007:10) 
 

Ovanstående citat ur läroplanen kan tolkas som ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  Enligt 

det sociokulturella perspektivet tänker man att elevers sätt att resonera, lösa problem och agera 

alltid är relativ till elevens kontext och till de kunskaper som är tillgängliga för eleven. Med 

utgångspunkt i elevens tidigare kunskap och erfarenhet av uppgiften tar eleven emot, förhåller 

sig och tolkar den på sitt sätt. (Säljö R. 2005: 118) Säljö R. (2005) menar vidare att hur vi lär kan 

därför aldrig förenklas eller reduceras till en fråga om enbart teknik och metod, vilket han menar 

att den svenska skolan har tendensen att göra. Det som lärare kan uppfatta som svårt för elever 

att tillägna sig bör istället inrikta sig på hur uppgifterna är anpassade till eleverna utifrån deras 

förutsättningar. Ur detta perspektiv ser jag det därför viktigt att läraren har kunskap och insikt 

om elevens sociala, etniska och kulturella bakgrund i sitt individualiseringsarbete att anpassa 

undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov.  
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Tidigare studier om individualisering 

Tidigare studier om individualisering är examensarbetet Att anpassa undervisningen efter 

individens förutsättningar och behov. En studie om individualisering och individanpassning 

skriven av Andersson A, & Stenberg M. (2009) Författarna redogör i studien för sju lärares 

arbete med individualisering utifrån kvalitativa intervjuer som metod. I studien beskrivs även 

de möjligheter samt svårigheter som lärare stöter på i sitt arbete med individualisering. 

Studiens resultat visar på att individualisering ger lärarna möjlighet att nå alla elever genom 

olika strategier och metoder. Goda strategier och metoder var att arbeta multisensoriskt, dvs. 

att lärare använder sig av olika undervisningsmetoder där flera olika sinnen används i elevens 

inlärning, att lärare ser över elevens styrkor samt att lärare använder sig av rätt hjälpmedel i 

undervisningen. Undersökningen visade även på betydelsen av att lära känna eleverna och alla 

deras sidor för att läraren ska kunna anpassa sin undervisning på bästa sätt. De svårigheter 

som lärarna i studien framhåller är däremot för stora elevgrupper i klassrummet och brist på 

tid. Att individualisera förutsätter att lärarna får tid att hinna planera utifrån den enskilde 

elevens behov och förutsättningar.  

 

Ett annat examensarbete, Lärare och ledarstilar i klassrummet – utifrån en elev och 

mångfaldsperspektiv skriven av Kerimo S. (2009) belyser individualiseringen utifrån en elev 

och mångfaldsperspektiv. Författaren har i sin studie undersökt tolv gymnasieelevers syn på 

individualisering samt hur eleverna anser att läraren individualiserar i undervisningen utifrån 

elevernas olikheter. Kerimo S (2009) valde att använda fokusgrupper som 

undersökningsmetod, dvs. genom kvalitativa gruppintervjuer.  I varje gruppintervju ingick 

fyra elever som diskuterade och reflekterade tillsammans med intervjuaren. Elevernas tankar 

kring individualisering framgår i studien som att individualisering är när läraren hjälper 

eleverna individuellt, utifrån deras individuella nivå och behov. Vidare menade eleverna att 

för att uppnå individualisering i undervisningen förutsätter det att läraren har förståelse och 

kunskap om elevernas bakgrund. Två elever i studien uttryckte följande: 

 

”…vissa elever behöver individuellt hjälp, särskilt med språket” 

 

”Vissa elever har problem hemifrån, till exempel de kommer från andra länder och har 

andra kulturer som inte alltid går ihop med den svenska… lärare måste kunna förstå 

dem och hjälpa dem.” (Kerimo S. 2009:22) 
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Kerimo S. (2009) resultat i studien framhåller betydelsen av lärarens interkulturella 

pedagogik1 för att kunna bemöta elevers olikheter och behov. 

 

 I antologin, Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska 

utmaningar redigerad av Lahdenperä P, & Lorentz H. (2010) förklarar författarna den 

interkulturella pedagogiken som bland annat ett förhållningssätt som lärare bör inta i mötet 

med elever med en annan kulturell och etnisk bakgrund. Dagens skola präglas av en mångfald 

av språk, etniska kulturer, religioner, världssystem, uppfattningar och föreställningar och detta 

måste resultera till nya pedagogiska arbetsformer och synsätt menar författarna . Lahdenperä 

P. (2010) skriver i sitt kapitel Mångfald som interkulturell utmaning att en lärare som arbetar i 

en klass som har elever med andra kulturella och etniska bakgrunder än den svenska bör 

därför fundera över ett antal olika saker för att kunna bemöta eleverna utifrån deras kontext 

och behov. Några frågor som Lahdenperä menar att lärare ska reflektera över och ha med sig i 

sin undervisning är bland annat: Vad är viktigt för eleverna att kunna? Vilka värderingar och 

förhållningssätt är viktiga att förvärva? Hur ska jag undervisa? Hur ska jag förstå dem och 

deras förförståelse för det jag undervisar om? Vad är betydelsefullt att ta hänsyn till om 

elevers ursprungskulturer? Vad vet jag om mina elever? (Lahdenperä & Lorentz, 2010:25)  

Individualisering i läroplanerna 

Lindkvist M. (2003:15) belyser individualiseringsbegreppet i sin licentiatavhandling 

Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap och hänvisar till de olika läroplanerna 

som ger var för sig skilda uttryck för begreppet. Det Lindkvist M. (2003) har kommit fram till 

är att individualiseringsbegreppet har ändrat karaktär i de olika läroplansskrivningarna.  

 

Lindkvist hänvisar till läroplan Lgr 62, s. 51 som uttrycker individualiseringsbegreppet som 

en av de fem undervisningsprinciperna i MAKIS2. Den ledande tanken i läroplanen är att 

undervisningen individualiseras för att: 

                                                 
1 Interkulturell pedagogik motsvarar den engelska termen ”intercultural education. Interkulturell pedagogik 
syftar till att bygga upp en kompetens hos alla pedagoger i syfte att relatera kulturella faktorers inverkan till 
individens utveckling och lärande. (Lahdenperä 2004: 13-14) 
 
2 MAKIS, som en förkortning för motivation, aktivitet, konkretion, individualisering, samarbete (Lindkvist 
2003:12) 
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En ensidig klassrumsundervisning anpassad efter ”medelnivå” medför alltid betydande 

olägenheter och otillfredsställande resultat för både de svagaste och duktigaste eleverna. 

(Lindkvist M. 2003:12) 

 

I Lgr 80 betonas istället individens sociala bakgrund, erfarenheter, intressen och 

medinflytande som ska dominera innehållet i undervisningen. I denna läroplan tydliggörs 

även ett skifte i synen på lärande; från att lära ut till att lära in. Lindkvist hänvisar till Lgr 80 

som beskriver individualiseringsarbetet i s. 49-50 på följande sätt:  

 

Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet. Det innebär en 

anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Den innebär också 

att olika elever får olika lång tid att lära sig något. Ett och samma arbetssätt passar inte 

alla elever. Också arbetssätt måste individualiseras inom de ramar som kravet på en 

allsidig träning ger. Det finns inget studiesätt, som är det bästa för alla elever. 

(Lindkvist M. 2003:13) 

 

I nuvarande läroplan Lpo 94 finns som tidigare nämnt inte individualiseringsbegreppet med, 

men läroplanen genomsyras av individualiseringstankar.  (Lindkvist M. 2003:14) 

Individualiseringen i Lpo 94 betonas och motiveras istället genom läroplanens anspråk att 

lärarens arbetsuppgift är att styra undervisningen så att alla elever får samma möjlighet att 

lära sig utifrån sina förutsättningar och behov. Elevers förutsättningar och behov är påverkade 

av de tidigare erfarenheter som genomgående har präglat deras liv. Samtliga erfarenheter som 

eleverna har varit med om kommer att påverka hur läraren individualiserar undervisningen. 

Med detta sagt står det klart att elevers sociala och kulturella bakgrund är av stor vikt att 

beakta och därför bör undervisningen utformas utifrån det för att nå bästa möjliga anpassning 

för den enskilda individen.  

Individualiseringsformer enligt Imsen G. & Vinterek M.  

Imsen G. (2006)  individualiseringsformer utgår ifrån att elever är olika och har olika 

inlärningsförutsättningar. Imsen menar därför att det är viktigt att lärarens 

individualiseringsmetod i undervisningen inte begränsas och uppfattas för snävt. Att enbart 

utgå ifrån elevernas förkunskaper i ett ämne, eller personlighetsdrag och intelligensdrag inte 

bemöter elevernas förutsättningar och behov på djupet. Individualisering förutsätter ett utbrett 
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tillvägagångssätt. Det handlar om att inkludera alla aspekter och sidor av eleven. De olika 

aspekterna som bör tas med i lärarens individualisering enligt Imsen är följande: 

 

• Kulturell bakgrund: Undervisningen måste vara öppen för elevens kulturella bakgrund och de 

kunskaper och erfarenheter som eleven har med sig hemifrån. 

 

• Kognitiva förmågor och processer: Eleven kan inte ställas inför krav som den saknar 

förutsättningar att klara av. Läraren måste vara medveten om vilka inlärningsstrategier som 

eleven föredrar och har behov av. 

 
• Ämneskunskapsnivå: Läraren måste ta hänsyn till förkunskaper i ämnet och i uppgifterna. 

Eleven måste känna att uppgiften är meningsfull och möjlig att genomföra. 

 
• Motivation: Motivationen och intresset är en central faktor i allt lärande. Undervisningen 

måste väcka intresse och nyfikenhet hos eleven.  

 
• Fysisk utveckling: Elever är olika i mognad, växt och utveckling. I vissa ämnen spelar det en 

särskild roll och det är därför viktigt att läraren tar hänsyn till elevens kroppsliga utveckling, 

exempelvis elevens utveckling av hans eller hennes fin – och grovmotorik. 

 
• Självinsikt: Läraren måste vara medveten om att alla elever inte har samma medvetna 

förhållande till sig själv, sina möjligheter och begränsningar. Det är av stor vikt att läraren 

uppmärksammar elever med dålig självkänsla så att det inte hämmar elevens lärande.  

 
• Social utveckling: Om lärandet ska uppfattas som en social process måste läraren ta hänsyn 

till elevernas möjligheter att fungera i den sociala gemenskapen.  

 
• Konstnärliga talanger: Som av tradition har skolan en teoretisk kunskapsprofil. Det är viktigt 

att läraren tillåter och erbjuder en mångfald av ”intelligenser”. Elever har olika förmågor att ta 

till sig kunskap och läraren måste därför vara flexibel i sin undervisning med varierande 

undervisningsformer.  (Imsen G. 2006: 433-434) 

 

Vinterek M. (2006) har i sin forskningsstudie även kommit fram till att individualisering kan 

vara ett uttryck för en mångfald av olika saker i ett undervisningssammanhang. Hon menar att 

individualisering i lärarens undervisning kan visa sig i form av lärarens val av innehåll, 
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omfång, nivå, material, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete ska värderas. De åtta 

olika individualiseringsformer som Vinterek M. (2006) har klassificerat utgår ifrån, i likhet 

med Imsen G. (2006)  att alla elever är olika och har olika behov. Genom att förändra och 

anpassa sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov kan man välja att möta 

elevernas olikheter utifrån dessa individualiseringsformer som hon benämner: 

 

• Innehållsindividualisering: att läraren anpassar och finner ett innehåll efter det som 

intresserar eleverna samt utgår ifrån de enskilda behoven som finns respresenterade. 

 

• Omfångsindividualisering: att läraren begränsar omfånget i ämnet till det som är 

användbart och relevant för den enskilda eleven. 

 

• Nivåindividualisering: läraren möter elevers olika nivåer av förmåga och kunskap 

 
 

• Metodindividualisering: att uppgifters utformning och instruktioner kan variera på ett 

sådant sätt som gör det möjligt för eleverna att använda olika arbetssätt och 

arbetsformer. 

 

• Hastighetsindividualisering: läraren möter elevers olika behov av tid, att eleverna får 

möjlighet att gå fram i undervisningen i egen takt utifrån sina förutsättningar. 

 
 

• Miljöindividualisering: läraren möter elevers behov av miljöpåverkan, att ett arbete 

kan utföras i olika skolmiljöer som är anpassade efter elevers behov och intressen. 

 

• Materialindividualisering: olika läromedel och arbetsredskap användas efter elevens 

behov. 

 

• Värderingsindividualisering: att läraren individualiserar elevernas arbete och insatser i 

förhållande till sig själv istället för att bedöma eleverna med andra elever och 

uppställda mål.  (Vinterek M. 2006:10) 
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Kapitel 3 

Metod 

I denna del kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt samt utifrån vilka grunder jag 

baserar tillvägagångssättet på. Stukat S. (2005) skriver att en viktig och genomträngande del i 

studien är forskarens vetenskapliga förhållningssätt. Jag kommer av den anledningen inleda 

med att beskriva mitt vetenskapliga förhållningssätt, därefter följer en utförlig beskrivning på 

hur jag har gått tillväga i min undersökning; att lyfta fram fyra lärares uppfattning och arbete 

med individualisering i två mångkulturella skolor.  

 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt 

Hermeneutik betyder i vardagligt språk tolkningslära och har fått stå för kvalitativa förståelse- 

och tolkningssystem. Inom hermeneutiken betraktas människan som en kulturvarelse med 

intentioner och avsikter som uttalar sig i språk och handling. Genom vårt språk har vi därför 

också möjlighet att kunna tolka dessa handlingar och yttranden samt förstå innebörden av 

dem. (Patel R. & Davidson B. 2003: 28-29). Vad som karaktäriserar forskarrollen utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är att forskaren är öppen, subjektiv och engagerad. 

Subjektiviteten ses dock inte som ett hinder utan som en tillgång då man menar att forskarens 

förförståelse, tankar, intryck och kunskaper som forskaren bär med sig är ett hjälpmedel i 

tolkningen. Detta har dock kritiserats av många som menar att resultatet färgas i hög grad av 

den subjektiva forskarens tolkning. (Patel R. & Davidson B. 2003:30) Inom hermeneutiken 

försvarar man sig dock genom att ”Ingen forskare börjar som ett tomt blad”. Forskarens 

förförståelse, de teoretiska kunskaper och erfarenheter man har är en utgångspunkt i 

tolkningsprocessen för att kunna förstå och tolka det man fördjupar sig i. (Patel R. & 

Davidson B. 2003:79)  

Kvalitativa intervjuer  

Stukat S. (2005) redogör för den kvalitativa och den kvantitativa inriktningen i 

undersökningsväg. Författaren menar att dessa två metoder är det vanligaste sättet att 

kategorisera pedagogiska studier och forskningar. Uppdelningen är i enlighet med författaren 

att kvantitativ metod företräder oftast naturvetenskapliga studier medan kvalitativ metod 

representerar i synnerhet humanvetenskapliga studier.  
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Det ena, här kallat kvantitativ, har sin bakgrund i naturvetenskapen där empiriskt 

kvantifierbara och objektiva mätningar och observationer har en central roll. Forskaren 

samlar in ett stort antal fakta och analyserar dem i syfte att finna mönster eller 

lagbudenheter som antas gälla generellt- i princip för alla människor. […] Man vill 

förklara och dra slutsatser. [---] Det kvalitativa synsättet har växt fram ur de 

humanistiska vetenskaperna – i första hand med de filosofiska inriktningarna 

hermeneutik och fenomenologi […] Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att 

tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och 

förutsäga. (Stukat S. 2005:31–32) 

 

Min ambition är inte att generalisera individualiseringsarbetet. Min önskan är istället att lyfta 

fram fyra lärares uppfattningar och arbete med individualisering utifrån läroplanens anspråk – 

att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Med hänsyn till 

mitt syfte och forskningsfrågor har jag därför valt den kvalitativa intervjun som metod där 

lärarna får berätta med egna ord om sin uppfattning och sitt arbete med individualisering. 

Repstad P. (2007) menar att begreppet kvalitativ står för kvaliteter, dvs. egenskaper eller 

framträdande drag hos ett fenomen. Kvalitativa metoder handlar således om att karaktärisera 

dessa egenskaper eller framträdande drag. (Repstad P. 2007:13) 

 

Patel R. & Davidson B. (2003) redogör även för olika intervjuformer i en kvalitativ 

intervjuundersökning. Ett sätt menar författarna är att intervjun sker via ett telefonsamtal eller 

via mejl. Ett annat sätt är genom en personlig intervju där intervjuaren träffar 

intervjupersonen. (Patel R. & Davidson B. 2003:69) Jag har valt att använda mig av den 

personliga intervjun i min undersökning då jag anser att den personliga intervjun skapar bättre 

förutsättningar att kunna förstå och tolka uttryck i kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan ha 

betydelse för min studie. Patel R. & Davidson B. (2003) redogör också för två aspekter som 

intervjuaren bör tänka på när den väljer intervjun som metod. Den ena aspekten är 

standardisering, och den andra aspekten är strukturering. I den första aspekten, 

standardisering menas att intervjuaren måste tänka på frågornas utformning och ordning. Om 

frågorna är formulerade på samma sätt och kommer i samma ordning till alla intervjupersoner 

så menar författarna att det är en hög grad av standardisering. Vid graden av strukturering 

menar författarna graden av ”svarsutrymme” man ger sina intervjupersoner. Utifrån hur jag 

som intervjuare väljer att formulera mina frågor leder till hur mycket eller litet mina 
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intervjupersoner får möjlighet att svara på. Vid låg strukturering menas det med ett stort 

svarsutrymme där frågorna är öppna för intervjupersonerna att tala utifrån egna erfarenheter 

och uppfattningar. (Patel R. & Davidson B. 2003:71–72) Mina intervjuer har haft en hög grad 

av standardisering och en låg strukturering.  Jag har valt att i min undersökning använda mig 

av några få frågor som ställs i samma ordning till mina intervjupersoner. Dessa frågor har 

däremot haft en låg strukturering och varit öppna för att ge lärarna möjlighet att tala utifrån 

deras erfarenheter och uppfattningar inom ramen för individualisering. Detta för att kunna 

hålla mig inom mitt undersökningsområde och kunna besvara mina forskningsfrågor i studien. 

Urval  

I en kvalitativ studie med intervjun som metod redogör Stukat S. (2005) för hur valet av antal 

intervjupersoner bör övervägas med omsorg. Stukat menar, har man för många intervjuer 

riskerar undersökningen och analysen bli alltför ytlig, framför allt av tidsbrist, vilket 

undergräver hela iden med studien. (Stukat S. 2005: 63) Johansson B. & Per Olof S. (2001) 

menar på samma sätt att i en kvalitativ studie, vars syfte inte är att generalisera, mäta eller 

förklara som i en kvantitativ metod är det lämpligast med grundligare intervjuer med några få 

än att intervjua många. Jag har därför valt att avgränsa mig till fyra lärare, i två olika skolor i 

Stockholms län. Mitt val av antalet lärare grundar sig i både tidsbrist och utifrån studiens 

syfte, att fördjupa min kunskap om individualisering samt att få fördjupad förståelse för hur 

lärare individualiserar i mångkulturella skolor.  
 

Min ambition har varit att intervjua lärare med olika erfarenhet/kulturell bakgrund och lärare i 

olika ämnen. Detta för att finna olika uppfattningar och varianter av individualisering. 

(Johansson B. & Per Olof S. 2001:41) Denna önskan motsvarades dock inte helt. Mina 

intervjupersoner hade olika erfarenhetsbakgrunder vad gäller yrkeserfarenhet samt kulturell 

bakgrund men alla var av kvinnligt kön. En kort beskrivning av lärarnas bakgrund och ämnen 

kommer att presenteras längre fram i studien.  

Upplägg och genomförande 

Studiens ambition har varit att få en djupare kunskap och förståelse kring individualisering. 

Med hänsyn till detta har jag därför valt att undersöka andra skolor och samtala med andra 

lärare än de på mina VFU skolor. Detta för att få nya perspektiv på individualisering samt 

med hänsyn till mina tidigare relationer med dem lärarna. Valet av skolor blev därför två 
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andra grundskolor i Stockholm län. Både skolorna har verksamhet från förskoleklass till 

skolår 9 och är mångkulturella. Jag planerade min undersökning genom att först kontakta 

respektive rektor på skolorna för att berätta om min studie och om min undersökning. Både 

rektorerna var tillmötesgående till min undersökning och hänvisade mig till att ta kontakt med 

representativa lärare i skolorna som jag kunde mejla eller prata i telefon med. Dessa fyra 

lärare valde jag att kontakta först via ett telefonsamtal, detta för att försäkra mig om deras 

medgivande samt möjlighet att intervjuas. Vid en hjälpsam och välvällig inställning från 

samtliga fyra lärare skrev jag därefter ett mejl till dem med en liten presentation om vem jag 

är, var jag studerar, en presentation av min studie samt de intervjufrågor som skulle besvaras. 

Detta för att lärarna skulle få möjlighet att ta del av studiens inriktningar samt att i förhand 

veta vilka frågor som skulle ställas med hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet. 

Jag informerade dessutom att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst skulle 

kunna avbryta sin medverkan utan påföljder. Jag avslutade mejlet enligt 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, dvs. att materialet skulle endast användas för 

studiens ändamål och om deltagarnas anonymitet i undersökningen genom fiktiva namn. 

(Vetenskapsrådet 2002:10) 

 

Vid flera mejl fram och tillbaka mellan mig och samtliga lärarna bestämde vi oss för datum 

och tid som passade lärarnas schema. Intervjuerna bokades i några dagars mellanrum, detta 

för att få möjlighet till distans och bearbetning för varje intervju. ( Repstad P. 2007: 111) Alla 

fyra intervjuer hölls på respektive skola, en intervju i skolans personalrum och tre intervjuer i 

lärarnas undervisningsklassrum. Samtliga intervjuer pågick mellan 40 - 60 minuter där jag 

och lärarna satt ostörda med frågorna som de i förhand fick ta del av. Detta blev väldigt 

uppskattat av alla fyra lärare, då de ansåg att de fick möjlighet att fundera över frågorna innan 

vi skulle träffas. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) rekommendationer frågade jag även 

mina intervjupersoner om de var intresserade av att få en kopia av studien. 

Analysmetod 

Till min analysdel har jag använt mig av löpande analyser av intervjuerna. Efter varje avslutad 

intervju läste jag igenom sammanfattningen av mina anteckningar flera gånger för att få en 

”levande” relation till texten. Detta förespråkar även Patel R. & Davidson B. (2003) om som 

menar att löpande analyser ger ett färskt minne till materialet. Anteckningarna från 

intervjuerna har jag sedan bearbetat och analyserat utifrån min hermeneutiska förhållningsätt 
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som jag presenterat inledningsvis i metodkapitlet. Jag är således medveten om att min 

förförståelse om individualisering kan ha influerat min tolkning och analys av lärarnas svar. 

Mitt empiriska material har också kopplats och tolkats till de olika individualiseringsformer 

som har presenterats i kapitel 2. Den första individualiseringsformen är lånad ur Imsen G. 

(2006) Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Den andra 

individualiseringsformen är lånad ur Vinterek M. (2006) studie Individualisering i ett 

skolsammanhang. I min analys har jag även använt mig av referat av lärarnas svar i 

intervjuerna. Detta för att hjälpa läsaren att följa mina tankar och hur mina tolkningar anförs 

utifrån mitt empiriska material.  

Studiens tillförlitlighet 

Denna undersökning står för fyra lärares, i två olika skolors, uppfattning och arbete med 

individualisering. Undersökningens resultat kan därför aldrig ses som total och allmängiltig, 

utan endast utifrån mina intervjupersoners tolkningar och beskrivningar av deras arbete med 

individualisering. En ökad tillförlitlighet och komplettering till mina intervjuer hade varit 

genom att spela in intervjuerna med en bandspelare. En fördel med att spela in intervjun är att 

intervjuaren inte behöver ägna tiden åt att skriva, utan kan koncentrera sig helt och hållet på 

vad intervjupersonen säger samt att man får in allt som har sagts under intervjun. En nackdel 

med inspelning är däremot att intervjupersonen kan känna sig obekväm och hämmad samt att 

bandspelarens närvaro kan påverka intervjupersonens svar. (Repstad P. 2007:93, Patel R. & 

Davidson B. 2003:83) Med hänsyn till att jag inte vill att intervjun ska upplevas hämmad och 

obekväm för mina intervjupersoner har därför valt att endast använda mig av den personliga 

intervjun som metod.  I mina intervjuer ställde jag däremot följdfrågor när jag upplevde att 

jag inte förstod lärarnas svar . Jag sammanfattade min tolkning av lärarens svar och läraren 

fick då möjlighet att komma in och förtydliga sin mening och tanke eller instämma om min 

tolkning upplevdes som korrekt. I mina intervjuer med lärarna valde jag även att skriva ner 

lärarnas egna ord och citera dessa i resultatdelen. Detta för att lärarnas uttalanden skulle 

ordnas utifrån deras riktiga innebörd och mening. Undersökningens tillförlitlighet styrks även 

av att lärarna fick efter varje avslutad intervju möjlighet att ta del av mina anteckningar. Detta 

för se om deras svar och mina anteckningar överensstämde med varandra.  
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Kapitel 4 

Resultat 

Jag har valt att redovisa mina fyra genomförda intervjuer med lärarna, var för sig. 

Intervjuerna kommer att redovisas med utgångspunkt i de frågor som har haft en hög grad av 

standardisering och en låg strukturering för alla mina intervjupersoner enligt min 

intervjuguide. (bilaga 1)  

 

I resultatredovisningen har jag dessutom använt fiktiva namn för att skydda både skolornas 

och lärarnas anonymitet. Skolorna i studien presenterar jag som skola A och skola B. Båda 

skolorna ligger i Stockholms län, men i två olika kommuner. Skola A har verksamhet från 

förskoleklass till år 9 och har ca 500 elever inskrivna läsår 2010. Skolan utmärks som 

mångkulturell med elever från världens alla delar. I skolan arbetar lärare i olika arbetslag 

utifrån specifika årskurser. Detta för att ett nära samarbete och reflektionstid ska möjliggöras 

för samtliga lärare som undervisar i samma årskurs, men i olika ämnen. Skola B har som 

Skola A verksamhet från förskoleklass till år 9. Skolan är däremot något större än skola A då 

den har ca 750 elever inskrivna läsåret 2010. Skola B utmärks även som mångkulturell och 

lärarna arbetar i olika arbetslag utifrån årskurser.  

 

Intervju med Lillemor   
Lillemor började sin utbildning 1985 på lärarhögskolan. Under åren som lärare har hon hunnit 

arbeta på många olika skolor, och i olika kommuner. På skola A har hon nu arbetat i fem år 

och tycker att det är väldigt spännande och lärorikt med mångfalden av kulturer bland 

eleverna. Lillemor undervisar i ämnet svenska och svenska som andraspråk. Behovet av 

hennes ämne är stort och hennes schema är därför upplagt att bara undervisa i det ämnet just 

nu. Lillemor undervisar elever i år 7-9 och har sammanlagt ca 70 elever att undervisa i sin 

lärartjänst. Hon har själv en svensk etnisk bakgrund och beskriver mångfalden av elevernas 

kulturella bakgrund som en givande faktor till hennes fortsatta arbete på skolan.  

 

På den här skolan har vi lärare gratis fått lära oss så mycket om kulturer och religioner 

som inte går att läsa om i böcker. Min förförståelse för andra kulturer och religioner har 

ökat och fått mig att växa till en större och rikare person som vet mer om mina 

medmänniskor och deras förutsättningar. (intervju, Lillemor) 
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Individualisering för Lillemor innebär att kunna se varje individ i den stora gruppen och 

kunna hjälpa individen utifrån dess förutsättningar och behov. Hon vill samtidigt påpeka att 

individualisering handlar mycket om lärarens förhållningsätt, utifrån den egna personliga 

relationen till begreppet. Lillemor menar att individualiseringsbegreppet inte har varit något 

som har fördjupats kring varken under hennes lärarutbildning eller i praktiken. 

Individualiseringen i skolan har istället diskuterats och tolkats som ett sätt att bygga sin 

undervisning på så att alla elever känner sig inkluderade och bemötta utifrån sina 

förutsättningar och behov. Individualisering för Lillemor börjar dock med utgångspunkt i 

hennes egen syn på undervisningen som hon formulerar: 

 

Mina elever ska inte anpassa sig till min undervisning, utan min undervisning ska vara 

en anpassning till mina elever. (Intervju, Lillemor) 

 

Lillemors val av innehåll och form i undervisningen är därför lämpad utifrån elevernas behov, 

detta för att kunna bemöta alla elevers olika kunskapsnivåer i hennes undervisning. Som 

svensklärare undervisar hon både elever som har svenska som modersmål och elever som har 

ett annat modersmål. Eleverna i hennes undervisning har dessutom olika färdigheter och 

kunskaper i det svenska språket beroende på hur länge dem har bott i Sverige. Vissa elever 

menar hon har endast levt i Sverige i några månader och deras språkkunskaper i det svenska 

språket är väldigt begränsat. Lillemor menar därför, att som lärare måste man då planera sin 

undervisning så att alla elever upplever undervisningen meningsfyllt samt att den 

överensstämmer med de behov och förutsättningar som eleverna har med sig till 

undervisningen. Eleverna i Lillemors undervisning får därför till stor del arbeta enskilt med 

individuella uppgifter. Uppgifterna är anpassade till elevernas förutsättningar och behov, 

samtidigt visar hon stor öppenhet för elevernas eget intresse och ambition. Det som 

underlättar och gör Lillemors individualisering möjlig, förutom hennes ambition och vilja att 

bemöta eleverna utifrån deras behov menar hon är uppdelningen av elevernas språkkunskaper 

i det svenska språket.  

 

De elever som har svensk bakgrund, och de elever som har en annan etnisk bakgrund 

men födda i Sverige har en och samma undervisning. De elever som har kommit till 

Sverige på senare år har en annan undervisning. Även i denna uppdelning finns 

individuella kompetenser bland eleverna, utifrån deras bakgrund och tidigare erfarenhet 
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av läsning och skrivning. Även om denna uppdelning inte motsvarar fullt ut vad gäller 

elevernas olika kunskapsnivåer så blir det uppdelningen en plattform som jag kan utgå 

ifrån i min individualisering. (Intervju, Lillemor) 

 

Lillemor menar vidare, att hennes individualisering i undervisningen också påverkas av 

elevernas intressen och frågor. Utifrån elevernas olikheter i intressen och i sitt sätt att lära är 

Lillemor därför väldigt angelägen att tillåta eleverna själva bestämma exempelvis vilka 

böcker som ska läsas och hur deras presentation av den lästa boken ska utföras, muntligt eller 

skriftligt. När Lillemor själv ska välja bok, som hon antingen läser tillsammans med eleverna 

eller bara rekommenderar för eleverna att läsa väljer hon med hänsyn till elevernas bakgrund 

och erfarenhet. Böckerna blir oftast intressanta och levande för eleverna om de kan identifiera 

sig med någon av huvudpersonerna eller i miljön menar hon. Lillemor menar även att elever 

har olika inlärningsstilar, dvs. att eleverna föredrar olika sätt att lära sig på och även det är 

något som måste uppmärksammas när man utgår från elevers behov och förutsättningar.  

 

Undervisningen bör ha en flexibilitet. Med det menar jag att det måste finnas plats för 

dem elever som har ett behov av att sitta i grupp eller sitta enskilt, de elever som 

behöver tystnad omkring sig och dem som behöver lyssna på musik. Jag tror på att man 

måste vara öppen och tillåtande för de metoder som gynnar eleverna i sin inlärning och 

inte förbjuda det eleverna visar att de har ett starkt behov av i sin inlärning. (Intervju, 

Lillemor)  

 

Intervju med Linda 

Linda utexaminerades år 2006 från Lärarhögskolan i Stockholm som engelsk- och 

spansklärare. Hon har själv en spansk- och svensk bakgrund, men född och uppvuxen i 

Stockholms län. Hennes lärartjänst på skola A fick hon efter att ha varit i kontakt med skolan 

under sin verksamhetsförlagda utbildning. Under dessa fyra år som lärare på skola A har hon 

till största del undervisat i ämnet engelska och spanska, men har samarbetat med andra 

kollegor som undervisar i dem samhällsorienterade ämnena. Linda är tillsammans med en 

kollega mentor för en årskurs 7 men samarbetar med ytterligare två kollegor som undervisar i 

matematik, svenska och svenska som andraspråk samt SO i en annan klass.  
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Individualisering enligt Linda är ett brett begrepp som betyder att verkligen se en människa 

utifrån dess bakgrund, intressen och tankar. Individualisering utifrån skolan och läroplanen är 

något som har tolkats på olika sätt från lärarna och rektorerna, enligt henne. Individualisering 

är ett mål som Linda vill uppnå och diskuterar detta i olika skolkonferenser med andra 

kollegor. Med detta menar Linda, att hon har uppmärksammat elevernas intresse till 

undervisningen varierar beroende på hur läraren lägger fram det. Lindas första tid som lärare 

arbetade hon ”blint” efter läroplanen och de målkriterier som undervisningen skulle bygga på. 

Detta gjorde att hon hade svårt att se eleverna som individer och var mer fokuserad på själva 

ämnet hon undervisade i. Hon noterade att eleverna tappade intresset och hade svårt att få en 

relation till henne. När linda blev mer säker i sin roll som lärare och i sina ämnen fick hon upp 

ögonen för eleverna och blev mer mottaglig för deras synpunkter och inflytande. Hon byggde 

upp en relation till eleverna och fick mer feedback ifrån dem. Detta medförde att hon nu hade 

en mer förförståelse för alla elever i klassrummet och att de hade olika intressen, idéer och 

erfarenheter med sig till klassrummet. Det är just denna förståelse, att förstå elevernas olika 

intressen och erfarenheter som är kärnan med individualisering menar Linda. Att arbeta med 

sina ämnen i ett klassrum med 26 elever handlar om att få in elevernas intressen i 

undervisningen så att de kan utmanas utifrån dem.   

 

Linda väljer att ofta arbeta med eget arbete med eleverna då hon tror på att de kan lära av och 

utmana varandra. Samt att hon ser att det är ett mer givande undervisningssätt för eleverna än 

att hela tiden arbeta i helklass eller enskilt. Hon väljer ofta vilka elever som ska arbeta ihop 

och försöker para ihop eleverna så att de uppfyller varandras behov samt utmanar varandra 

utifrån deras olika förförståelse.  

 

Vissa elever är starkare i engelskan och är intresserade av att tala språket så de får ofta 

arbeta tillsammans med andra kompisar som är lika starka i engelska. Medan andra 

elever behöver mer stöd av mig då de inte har ett lika stort intresse för språket, de får i 

sin tur arbeta tillsammans med andra kompisar med samma behov. Detta för att jag tror 

på att de starka eleverna behöver utmanas av andra starka elever för att deras utveckling 

och fortsatta lärande ska stimuleras utifrån deras kunskapsnivå. Medan jag kan vara till 

mer hjälp för de elever som är i behov av mig som stödperson. Däremot menar jag inte 

att eleverna har olika nivåer på deras kunskap utan att det är deras intresse för ämnet 

som varierar och därför styr deras inlärning. (Intervju, Linda) 
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Linda talar vidare om hur hon utifrån elevernas olika intressen lägger upp undervisningen då 

hon menar att uppgifterna till eleverna varierar beroende på vilka elever det är som får dessa 

uppgifter. Däremot är uppgifterna anpassade även efter läroplanens och kursplanernas 

uppnående mål.  

 

Vissa elever arbetar med en språkresa som projekt i engelskan medan andra elever 

arbetar i en bilverkstad i ett engelsktalande land när vi skriver i samma projekt i skolan. 

Projektet i engelskan gick ut på att eleverna fick inta olika roller och fick leva sig in i 

dessa roller, vissa elever tycker om och brukar resa så de får åka på en språkresa genom 

Storbritannien medan andra elever är intresserade av bilar, så de fick vara bilmekaniker 

på en verkstad i Storbritannien. (Intervju, Linda) 

Intervju med Anna 

Anna är lärare på skola B och jobbat inom grundskolans senare år de senaste tio åren. Anna är 

inte född i Sverige, men uppvuxen i en förort i Stockholms län. Hennes kulturella bakgrund 

härstammar från mellanöstern. Anna är tillsammans med en annan kollega mentor för en 

årskurs 8 och undervisar i ämnet SO för elever i årskurs 7-9. 

 

Själva individualiseringsbegreppet är väldigt vidgat. Det kan vara att se eleven som en 

egen individ, så som var den är uppväxt, vad den har för intressen, vilken 

inlärningsmetod den har, vad den har för social/ kulturell bakgrund och samtidigt ha 

förståelse för vart eleven befinner sig helt mentalt. Individualisering kan också innebära 

hur eleven interagerar i gruppen. (Intervju, Anna) 

 

Allt detta menar Anna utgör individen. Den individualisering som ligger Anna närmast till 

hjärtat är att ha förståelse för att olika elever har olika behov. För henne betyder behov allt 

ifrån elevers behov av uppmärksamhet till olika undervisningsmetoder som passar dem olika 

eleverna. Vad Anna har lärt sig under åren är att behoven kan se väldigt olika ut, trots att 

eleverna befinner i samma ålder. Vissa elever, menar Anna, har utvecklats mer mentalt och 

har en helt annan utgångspunkt än andra. Med detta menar Anna att eleverna kan ha olika 

mognadsåldrar som gör att de kan ta till sig information på olika sätt.  

 

Anna menar även att den socio- kulturella bakgrunden utgör en viktig roll i elevers olikheter. 

Har man då i åtanke att man jobbar i en skola där många kulturer möts dagligen så innebär det 
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en utmaning i sig. Anna tillägger att hon har ett försprång tack vare hennes kulturella 

bakgrund. Detta innebär att har en annan förförståelse för elevernas olika kulturer och 

religioner i jämförelse med andra kollegor. Med detta, menar Anna att den etniska 

bakgrunden är en viktig aspekt när det gäller individualisering. Samtidigt menar Anna, att det 

kan vara en nackdel då hon projicierar sina värderingar på elever.  

 

Jag har en viss förförståelse som för mig är min valda sanning, men som ibland kan bli 

helt felaktig, trots att eleven delar den kulturell bakgrund som jag har. Detta kan mycket 

väl vara pga. Att eleven är född och uppvuxen i det svenska samhället, vilket har 

resulterat att den har fått andra normer och värderingar. (Intervju, Anna) 

 
Anna beskriver sitt individualiseringsarbete i undervisningen såhär:  

 

Alldeles i början när jag tar över en klass lägger jag väldigt mycket tid och möda på att 

lära känna dessa elever. Det kan vara i form av olika övningar, som att besvara olika 

frågor, både i grupp och enskilt, olika lekar där påståenden uttalas och eleverna får ta 

ställning. Jag ber även eleverna skriva brev till mig om vilka dem är och vad dem har 

gjort fram tills nu. Vi diskuterar även öppet på vilket sätt de föredrar att ha 

undervisning på. Dem får även ha åsikter om hur dem vill att jag ska mäta deras 

resultat. Ett annat viktigt moment i mitt arbete med att lära känna eleverna är att jag 

bjuder in föräldrar och elever till en gemensam träff en kväll, där det är väldigt 

avslappnat. Det här ger mig möjlighet att se eleverna interagera med sina föräldrar samt 

min möjlighet att lära känna föräldrarna. (Intervju, Anna) 

 
Anna menar, att hela ovannämnda kan uppfattas som väldigt tidskrävande, men hon ser det 

inte alls som så. Hon menar, att det snarare är tvärtom.  Hon vinner väldigt mycket genom att 

ha ett förtroende av eleverna, och det här ger henne ett försprång i hennes individualisering. 

Anna menar, att genom att lära känna eleverna så skapar hon sig en förståelse för elevernas 

individuella behov. Vilket resulterar i att hon lättare kan hitta individualiseringsmetoder som 

passar de olika eleverna. Att elever är olika individer är inte lätt att missa i 

undervisningssituationen. Men det menar hon att hon har 25 elever som sällan är lika varandra 

och det gör dem henne påmind om dagligen. Eleverna skiljer sig markant både till 

personlighet, hur de tar till sig information samt att de föredrar olika undervisningsmetoder. 

Det Anna försöker och har som utmaning dagligen är att kunna tillgodose de olika behoven. 
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Hon försöker att variera undervisningen genom att uppmärksamma de olika eleverna men hon 

medger markant hur svår denna utmaning är.  

Intervju med Lea  

Lea är en nyexaminerad gymnasielärare med svenska och historia som specialiseringsämnen. 

Hennes bakgrund är europeiskt, men flyttade tillsammans med sina föräldrar till södra Sverige 

vid tre års ålder. Vid äldre år flyttade Lea upp till Stockholm tillsammans med sin sambo och 

jobbar nu på skola B sedan ett halvår tillbaka. Lea undervisar framförallt i svenska men delar 

för tillfället hemkunskap tillsammans med en annan kollega för åk 7-9.  

 

Individualisering för Lea innebär att vara ”öppen och se nya vägar i undervisningen” utifrån 

elevernas behov och förutsättningar. Med detta menar Lea att individualisering i lärares 

undervisning innebär att läraren inkluderar många inriktningar utifrån elevers olikheter och 

förmågor.  

 

Eleverna har olika sätt att lära sig på och har olika behov i sin inlärning. För mig 

innebär det att inte vara rädd för olikheterna, utan omfamna olikheterna och försöka 

anpassa min undervisning med hänsyn till dessa olikheter och behov. (Intervju, Lea) 

 

Utifrån detta synsätt på vad individualisering innebär för Lea har hon arbetat jätte mycket den 

här terminen på att lära känna sina elever. Lea tillägger att det inte handlar bara om att veta 

vilken inlärningsstil eleverna föredrar, utan även att se sina elever som medmänniskor med 

olika livsomständigheter.  

 

I individualiseringsarbetet är utgångspunkten att man som lärare visar intresse och 

nyfikenhet till sina elever. Att man skapar en god relation till eleverna, både som lärare 

men även som en privatperson. Om jag vill veta mer om mina elever, vilka dem är, vad 

de har för bakgrund och livsvärld så behöver även jag dela min bakgrund och min 

livsvärld med dem. Elever är dessutom väldigt nyfikna och intresserade själva om vem 

jag är. Elever frågar mig dagligen frågor som inte har med deras skolarbete att göra. 

Exempel på sådana frågor är bl.a. vem min sambo är, hur vi träffades, vad vi brukar 

göra på helgerna, vilka mina föräldrar är, var dem bor, om jag firar jul och vilka 

traditioner vi har hemma hos oss etc. Jag berättar och besvarar elevernas frågor varmt 

och frågar med samma intresse och nyfikenhet tillbaka. (Intervju, Lea) 
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Denna ömsesidiga relation som Lea berättar om har lett till att Lea vet mer om sina elever och 

deras bakgrund. I undervisningen frågar Lea även alltid eleverna om hur de föredrar att själva 

undervisningen ska styras dvs. om eleverna föredrar långa, detaljerade eller korta 

instruktioner på arbetet som ska påbörjas, vilka behov och önskemål eleverna har vad gäller 

hur arbetet ska genomföras, om de vill jobba enskilt eller tillsammans med andra, i vilka 

lokaler och om eleverna behöver korta pauser för att sträcka på sig i under lektionen. 

Individualiseringen i Leas undervisning handlar även om att aldrig utesluta alternativ till hur 

arbetet kan genomföras. Vad som är av vikt, menar Lea, är att eleverna visar upp kunskaper 

och förmågor utifrån de målkriterier som är angivna. Hur eleverna väljer att visa upp dessa 

kunskaper och förmågor är upp till eleverna själva. Lea berättar om ett tillfälle när eleverna i 

hennes svenskundervisning skulle analysera person- och miljöbeskrivningar i en bok. Två av 

eleverna upplevde att boken inte tilltalade dem och att de hade svårt att ta sig igenom den. 

Dessa två elever fick istället, utifrån deras önskemål, kolla på filmen och skriva sin analys 

därefter. Denna möjlighet till annan utväg i arbetet är individualisering menar Lea och 

hänvisar till det tidigare nämnda, att undervisningen bör vara öppen och erbjuda många vägar.  

 

I Leas individualiseringsarbete arbetar även Lea med att eleverna får skriva ”loggbok” på 

svenskan. Inför varje moment får eleverna skriva om deras tankar kring ämnet, deras 

förförståelse, om de svårigheter som eleverna upplever inför momentet, hur deras intresse och 

tidigare erfarenheter för momentet ser ut och hur Lea kan stötta eleverna i deras arbete med 

momentet. Denna form av dialog mellan henne och eleverna hjälper Lea att förstå hur 

eleverna upplever arbetsmomentet samt hur hon kan stötta eleverna utifrån de behov och 

önskemål som eleverna visar upp. Detta arbetssätt menar Lea är nyckeln till 

individualiseringen i hennes undervisning. 

Analys av empiri 

Vinterek M. (2006) framhåller att syftet och valet av individualisering är mycket oklart, 

samtidigt som individualisering används både som medel och mål i skolsammanhang. Ett 

oklart syfte och val med individualisering framkom dock inte i min undersökning. Lärarna i 

min undersökning upplevde jag på motsatt sätt, väldigt insatta och medvetna kring sitt arbete 

med individualisering. Däremot lyfte två lärare upp individualiseringsbegreppet som något 
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”brett” och ”vidgat”, att det är något som varje skola och lärare tolkar utifrån den egna 

verksamheten. 

 

Ett genomgående mönster i mina intervjuer var att alla lärare beskrev individualisering samt 

behovet av att individualisera i sin undervisning med utgångspunkt i Lpo 94; att anpassa sin 

undervisning till varje elevs förutsättningar och behov. Vad som framkom i flera intervjuer 

var även betydelsen av att uppmärksamma att elever är individer med olika bakgrund, 

förutsättningar, tankar och intressen.  

 
”…att kunna se varje individ i den stora gruppen och kunna hjälpa individen utifrån 

dess förutsättningar och behov.” (Intervju, Lillemor) 

 

”…att verkligen se en människa utifrån dess bakgrund, intressen och tankar.” (Intervju, 

Linda) 

 

”…att se eleven som en egen individ, så som var den är uppväxt, vad den har för 

intressen.” (Intervju, Anna) 
 

Detta tolkar jag som att individualiseringsarbetet i skolan är beroende av vilka elever som 

finns i skolan och kan därför inte styras av tydligare riktlinjer än det som redan står i 

läroplanen. Själva begreppet individualisering menar jag alltså är ett begrepp som är beroende 

av vilka elever och undervisande lärare som berörs av det och ser det därför som en 

självklarhet att det utformas på olika sätt. Vad som bekräftar min tolkning utifrån de olika 

intervjuerna var lärarnas olika individualiseringsinriktningar. Individualiseringen i lärarnas 

undervisning följdes av olika metoder och strategier, vilket jag tolkar som att lärarna till stor 

del väljer sina metoder beroende på hur elevgruppen ser ut. Med detta menar jag att lärarnas 

individualisering utformades på olika sätt med utgångspunkt i elevernas variation i 

förutsättningar och behov. Vinterek M. (2006) och Imsen G. (2006) individualiseringsformer 

kunde jag även identifiera med samtliga lärares individualiseringsarbete. De ledande 

individualiseringsformerna som påträffades i mina intervjuer och som lärarna utgick ifrån i 

sitt arbete med individualisering enligt Imsen. G (2006) var: kulturell bakgrund, 

ämneskunskapsnivå, motivation, fysisk utveckling, konstnärliga talanger och social 

utveckling. De individualiseringsformer som påträffades i lärarnas undervisning enligt 

Vinterek M. (2006) var bl.a. innehållsindividualisering, nivåindividualisering, 
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metodindividualisering och materialindividualisering. Samtliga lärare använder sig av både 

Imsens och Vintereks individualiseringsformer. Enlig min tolkning är Imsen mer inriktad på 

det sociokulturella perspektivet där individualiseringsformerna utgår ifrån elevernas 

förutsättningar och behov medan Vinterek är mer inriktad mot vilken metod läraren bör 

använda för at kunna tillgodose elevers förutsättningar och behov. Mina intervjupersoner har 

sammankopplat dessa individualiseringsformer genom att de undersöker vilka förutsättningar 

och behov som finns bland eleverna för att sedan hitta lämplig metod som passar eleverna. 

Läraren Anna använder sig exempelvis av Imsens kulturella bakgrund och den fysiska 

utvecklingen samt Vintereks metodindividualisering, att uppgifters utformning och 

instruktioner är varierande utifrån elevernas förutsättningar och behov. Tillvägagångssättet 

som samtliga lärare använder sig av upplever jag som ett gott exempel på att de efterlever 

läroplanens uppdrag. Jag vill samtidigt poängtera att jag har full förståelse för svårigheten, i 

uppdraget att vara lärare, att leva upp till samtliga individualiseringsformer som både Imsen 

och Vinterek tar upp. Detta både på grund av tidsbrist och för stora elevgrupper. Samtidigt 

anser jag inte att syftet är att använda alla individualiseringsformer utan snarare att hitta rätt 

individualiseringsform för aktuell elevgrupp. Därför ser jag det som en självklarhet att 

individualisering organiseras och regleras olika beroende på elevgruppen i lärarens 

undervisning.    

 

I mina intervjuer uppfattade jag även att alla lärare poängterade betydelsen av att kunna nå 

alla elever och erbjuda alla elever den undervisningsform som passar den enskilda eleven. 

Detta förespråkar även Bodström L. & Svantesson I. (2007) om, då de menar att 

individualisering är den stora möjligheten att anpassa undervisningen efter alla elevers 

förutsättningar och behov. Båda skolorna i min undersökning var mångkulturella skolor med 

en stor variation på etnicitet och kulturell bakgrund. Lärarna Lillemor, Lea och Anna lyfte 

upp elevernas kulturella bakgrund som en viktig aspekt i deras individualisering medan 

läraren Linda fokuserade mer på elevernas intresse som en viktig aspekt i hennes 

individualisering. Lahdenperä P. (2010) framhåller betydelsen av att lärare som arbetar med 

elever från en annan kulturell/ etnisk bakgrund än den svenska anpassar sin undervisning 

utifrån elevernas kontext och behov. Detta instämmer jag med då de skolor jag utförde mina 

intervjuer i var mångkulturella och tre av lärarna vid flera tillfällen påpekade vikten av att 

individualisera sin undervisning utifrån elevernas bakgrund. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande betonas även elevers sociokulturella bakgrund som en viktig 

utgångspunkt i lärarens individualisering. Detta för att de sätt på vilka elever lär och tar del av 
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kunskaper är beroende av i vilka kulturella omgivningar eleven lever i. (Säljö R. 2005) Även 

Kerimo S. (2009) studie styrker det sociokulturella perspektivet på lärande. I Kerimos 

undersökning framgick elevernas bakgrund och deras förförståelse som en viktig aspekt i 

lärarens individualisering för att kunna förstå och hjälpa eleverna där de befinner sig. I min 

undersökning kunde jag uppleva detta synsätt på lärande prägla både Lillemors, Annas och 

Leas individualiseringsarbete. Samtliga tre lärare beskrev elevers olikheter i förutsättningar 

och behov bl.a. med utgångspunkt i elevers olika bakgrund.  

 

När Lillemor själv ska välja bok, som hon antingen läser tillsammans med eleverna 

eller bara rekommenderar för eleverna att läsa väljer hon med hänsyn till elevernas 

bakgrund och erfarenhet. (Intervju, Lillemor) 

 

Det kan vara att se eleven som en egen individ, så som var den är uppväxt, vad den har 

för intressen, vilken inlärningsmetod den har, vad den har för social/ kulturell bakgrund. 

(Intervju, Anna) 

 

Om jag vill veta mer om mina elever, vilka dem är, vad de har för bakgrund och 

livsvärld så behöver även jag dela min bakgrund och min livsvärld med dem.  (Intervju, 

Lea) 

 
Linda riktade istället uppmärksamheten på elevers olika intressen och erfarenheter. Med 

utgångspunkt i elevers intressen och erfarenheter valde hon därför lämpliga uppgifter och 

arbetssätt till eleverna. 
 

Det är just denna förståelse, att förstå elevernas olika intressen och erfarenheter som är 

kärnan med individualisering menar Linda. Att arbeta med sina ämnen i ett klassrum 

med 26 elever handlar om att få in elevernas intressen i undervisningen så att de kan 

utmanas utifrån dem. (Intervju, Linda) 

 

Min tolkning av varför Linda utgår ifrån elevernas intressen grundar sig i Lindas 

undervisningsämne. Till skillnad från de övriga lärarna så undervisar Linda i engelska vilket 

elevernas kulturella bakgrund mer sällan är av betydelse då just ämnet i sig ger eleverna en 

gemenskap, det är ytterligare ett nytt språk för de flesta eleverna. Med detta menar jag att 

elevernas förförståelse för ämnet oftast är på lika plan. Eleverna kommer till Lindas 

undervisning med lika bakgrund till ämnet oavsett kulturell bakgrund (om inte någon elev är 
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engelsk talande eller har annan tidigare erfarenhet av det engelska språket). Av den 

anledningen menar jag att Lindas individualisering i undervisningen är mer beroende av 

elevernas intressen än deras sociokulturella bakgrund. En annan viktig aspekt i 

individualiseringsarbetet, som lärarna uttalade sig om var betydelsen av att skapa en god 

relation till eleverna och att lära känna elevernas alla sidor. Detta visade sig även i Andersson 

A. & Stenberg M. (2009) studie där betydelsen av att lära känna elevernas alla sidor var en 

förutsättning i lärarnas individualisering. I min undersökning lyfte två lärare upp den goda 

relationen till eleverna och att lära känna sina elever med konkreta exempel på hur de går till 

väga i sitt arbete med detta. Leas metod, som utgick ifrån att eleverna fick skriva ”loggbok” 

tolkar jag även som det Lahdenperä P. (2010) talar om att lärare ska reflektera över och ha 

med sig i sin undervisning. Några av dessa frågor som lärare ska reflektera över enligt 

Lahdenperä är: Hur ska jag förstå dem och deras förförståelse för det jag undervisar om? 

Vad är betydelsefullt att ta hänsyn till om elevers ursprungskulturer? Vad vet jag om mina 

elever?”  Leas tanke med loggboksskrivandet är att Lea får möjlighet att förstå sina elever, 

utifrån deras bakgrund och förförståelse. Loggboken hjälper även Lea att stötta och hjälpa 

eleverna utifrån de förutsättningar och behov som eleverna uppvisar.  

 

Inför varje moment får eleverna skriva om deras tankar kring ämnet, deras förförståelse, 

om de svårigheter som eleverna upplever inför momentet, hur deras intresse och 

tidigare erfarenhet för momentet ser ut och hur Lea kan stötta eleverna i deras arbete 

med momentet. Denna form av dialog mellan henne och eleverna hjälper Lea att förstå 

hur eleverna upplever arbetsmomentet samt hur hon kan stötta eleverna utifrån de 

behov och önskemål som eleverna visar upp. (Intervju, Lea) 

 

Även Anna lyfter fram hur betydelsefullt det är att lära känna sina elever. Hennes metod 

skiljer sig däremot ifrån Leas metod som ständigt använder loggbokskrivandet i sin 

undervisning. Anna väljer i stället att lägga mycket tid på att lära känna sina elever vid starten 

av deras kontakt.  

 

Alldeles i början när jag tar över en klass lägger jag väldigt mycket tid och möda på att 

lära känna dessa elever. Det kan vara i form av olika övningar, som att besvara olika 

frågor, både i grupp och enskilt, olika lekar där påståenden uttalas och eleverna får ta 

ställning. Jag ber även eleverna skriva brev till mig om vilka dem är och vad dem har 

gjort fram tills nu. […] Ett annat viktigt moment i mitt arbete med att lära känna 

eleverna är att jag bjuder in föräldrar och elever till en gemensam träff en kväll, där det 
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är väldigt avslappnat. Det här ger mig möjlighet att se eleverna interagera med sina 

föräldrar samt min möjlighet att lära känna föräldrarna. (Intervju, Anna) 

 

Dessa två olika sätt att lära känna eleverna har samma mål, just att lära känna eleverna och 

deras förförståelse och bakgrund. Däremot anser jag att Leas metod är utformad så att 

eleverna får större och tydligare möjlighet att visa på sina förförståelsen medan Annas 

metoder ger Anna mer möjlighet att tolka elevernas förförståelsen utifrån sig själv. Detta av 

anledningen till att Lea utgår ifrån att eleverna får besvara frågor i loggboken utifrån ämnet 

och deras förkunskaper om ämnet. Anna arbetar med en metod där eleverna bl.a. får delta i 

olika övningar som ger henne möjlighet till att tolka deras förförståelsen till ämnet utifrån 

övningarna och sig själv.  

 

Resultaten av de intervjuer som har utförts visar att individualisering handlar, enligt dessa 

lärare, om att anpassa sin undervisning efter varje elevs förutsättningar och behov. Lärarna 

väljer lämpliga metoder som de anser överensstämmer med de individuella behov som 

eleverna i deras undervisning har. Framstående individualiseringsmetoder som har uppvisat 

sig från samtliga lärare är lärarens anpassning i undervisningen med utgångspunkt i elevers 

olika bakgrund, erfarenhet och intressen samt att lära känna sina elevers alla sidor. 

Individualisering tolkar jag därför utifrån lärarnas erfarenheter och återgivanden som ett 

arbetsverktyg i deras undervisning för att vidga repertoaren av lämpliga metoder efter elevers 

olika förutsättningar och behov. 

Avslutande reflektion 

Syftet med denna studie har varit att få en fördjupad kunskap om individualisering samt en 

fördjupad förståelse för hur individualisering praktiseras i lärares undervisning. Detta med 

utgångspunkt i läroplanen; att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Min undersökning byggde på fyra intervjuer med aktiva lärare där de fick berätta hur 

de uppfattar individualisering samt hur deras arbete med individualisering levandegör sig i 

deras undervisning. Imsen G. (2006) och Vinterek M. (2006) olika individualiseringsformer 

visar på många olika inriktningar som lärare ska inbegripa i sin undervisning för att nå alla 

elever. Individualiseringsformerna ger en samlad bild av att det finns individuella behov och 

olikheter i elevers sätt att lära. I mina intervjuer med lärarna kunde jag igenkänna samma 

uppfattning. Att elever är olika och lär sig på olika sätt var en gemensam byggsten hos 
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samtliga lärare. En viktig lärdom från denna studie är att det inte finns en färdig modell för 

hur individualisering bör implementeras i undervisningen, utan individualisering handlar om 

att variera och anpassa undervisningen efter elevgruppens individuella behov och kompetens.  

Framstående individualiseringsmetoder som har uppvisat sig i undersökningen har varit 

lärarens anpassning i undervisningen med utgångspunkt i elevers olika bakgrund, erfarenhet 

och intressen samt genom att lära känna sina elevers alla sidor. Min undersökning visar därför 

på att de intervjuade lärarna tänker över vilka eleverna är och hur deras val av innehåll och 

form i undervisningen påverkar elevernas lärande. Jag anser, i likhet med dessa lärare, att 

denna reflektion om elevernas djupa kännedom är ledstjärnan i individualisering.  Jag anser 

även att det är genom individualisering som lärare får mer kunskap om sina elever och om sig 

själv som lärare.  

Reflektion över forskningsprocessen  

De tankar som har uppkommit i samband med min undersökning är valet av lärare som 

intervjupersoner. Dessa lärare blev jag hänvisad till utifrån rektorernas åsikt om vilka lärare 

som bedömdes vara representativa utifrån mitt syfte och frågeställningar. Jag tror resultatet av 

denna undersökning hade blivit annorlunda om andra slumpvis valda lärare hade ingått i min 

undersökning. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat mitt resultat är om jag hade 

kompletterat mina intervjuer med observationer i dessa lärares undervisning.  

 

Som avslutning på denna studie vill jag ge förslag på två idéer till vidare forskning som har 

väckts inom mig i samband med min undersökning. Det vore intressant att intervjua lärare i 

kulturellt homogena skolor samt intervjua manliga lärare. Detta av den anledningen att jag 

anser att resultatet har influerats av intervjupersonerna och de skolor de arbetar i. 
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Bilaga 1 
 
Intervju guide 
 

• Berätta om din bakgrund. 
• Berätta om vad individualisering innebär just för dig? 
• Berätta om hur du arbetar med individualisering i din undervisning för att anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov? 

 
 


