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Abstract 

Title: “That is what is to be a teacher” – a qualitative study about individual tuition. 

By: Therese Jonasson, autumn term of 2013. Teachers education, University College 

Södertörn. 

Supervisor: Birgitta Odelfors 

According to Swedish school policy documents, every teacher’s assignment is to individually 

adapt the education to meet every student’s needs. There are no exact guidelines about how to 

make these adaptations. The purpose of this study is to investigate how six teachers interpret 

the policy documents and how they, according to themselves, work to achieve this. This study 

is built on six interviews with teachers who work with children in the ages from seven to ten. 

The theoretical perspectives of this study are based on John Dewey’s thoughts regarding 

every human being having different needs and the importance of meeting those needs. The 

other perspective is Lev Vygotskij’s zone of proximal development which means that learning 

is done by being helped by someone who has greater knowledge.  

The conclusions of this study are that the teachers all think that it is important to adapt the 

education to every individual. Some of the teachers give their students the same assignments, 

but give them different amounts of time to finish them. Other teachers expect different results 

depending on the student’s prerequisites. All of the teachers find it difficult to adapt the 

education to every student since there are no guidelines about how to do it.  

Key words: Individual tuition, school policy documents, needs 

Nyckelord: Individanpassad undervisning, läroplanen, behov     
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Inledning  

Alla människor är individer som har växt upp i olika miljöer med föräldrar som har haft olika 

uppväxt och med det sagt kan man förstå att ingen människa är den andra lik. Även om två 

barn har växt upp som syskon kommer dem inte att vara likadana. Man kan säga att alla 

människor är unika. Pedagoger kan därför inte förvänta sig att alla elever i en klass ska lära 

sig på samma sätt, undervisningen måste anpassas för att alla elever ska lära sig så mycket 

som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna är inte en enhet som ska anpassa sig 

till läraren, läraren måste anpassa sig till att alla elever är individer. Margareta Lindkvist 

menar att alla elever som börjar skolan redan har en lång historia och är formade av sin 

uppväxt, därför måste man som pedagog förstå det och individanpassa undervisningen. Ordet 

individ kommer från latinets individuum som betyder något odelbart (2003, sid 42). 

Jag tänkte berätta om en lektion jag bevittnade under min VFU. Detta blev startpunkten till 

varför jag vill fördjupa mig om individanpassad undervisning: 

Jag gjorde min VFU i en förskoleklass i en skola söder om Stockholm. . Eleverna i den 

klassen hade överlag kommit väldigt långt i sin skriv- och läsutveckling, men självklart 

låg alla på olika nivåer. En måndag förmiddag skulle alla elever skriva några rader om 

vad de gjort under helgen men en pojke ville inte göra det, pedagogen tvingade då honom 

att sitta på sin stol tills han hade genomfört uppgiften. Detta ledde till att han verkligen 

inte ville göra detta, så det blev en maktkamp. Denna situation fick mig att fundera på vad 

som egentligen är viktigast; att alla elever gör samma uppgift eller att alla elever får en 

skrivglädje och lust att lära? 

Jag vill tolka detta genom detta citat från läroplanen: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.   

(Lgr 11, sid 8)  

Lärare måste förstå att alla elever är olika och ska sträva efter att individerna ska utvecklas 

utifrån sina tidigare erfarenheter. Skolan ska se till att eleverna får ett livslångt lärande och en 

skolglädje. 
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I läroplanen kan man läsa att undervisningen ska anpassas till alla elever och det är något alla 

pedagoger i den svenska skolan måste förhålla sig till. När jag läste tidigare examensarbeten 

om ämnet hittade jag ingen studie som ställde läroplanen mot pedagogernas erfarenheter och 

tankar om individanpassad undervisning. Därför vill jag att det ska bli mitt bidrag till 

forskningen. Enligt de pedagoger jag intervjuat finns inga direktiv från skolledningen på 

respektive skola hur pedagogerna ska individanpassa undervisningen, det blir en 

tolkningsfråga fri för alla pedagoger att välja hur man vill göra. Pedagoger kan individanpassa 

undervisningen på många olika sätt och nivåer, vilket jag kommer att visa senare i uppsatsen. 

Anledningen till att jag har valt att skriva om detta ämne för att det verkar vara en av de stora 

utmaningarna jag kommer ställas inför i mitt kommande yrke, som jag märker är mer 

komplext än vad jag trott. Jag ska undersöka hur andra lärare gör och jag tror att studien även 

kommer att vara relevant för andra lärarstudenter samt yrkesverksamma lärare. Jag kan tänka 

mig att man kan tolka läroplanens riktlinjer på många sätt så jag vill definiera begreppet 

individanpassad undervisning med hjälp av pedagogers tolkningar, vetenskapliga teorier samt 

tidigare forskning. 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att visa hur individualisering i skolan har sett ut genom åren och i 

de olika läroplanerna. Jag kommer även att visa vad dagens läroplan Lgr 11 samt skollagen 

säger om individanpassad undervisning, eftersom det står i lärarnas styrdokument att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov är det något som alla pedagoger måste 

förhålla sig till och arbeta efter. 

 

Läroplaner genom tiderna 

Att individanpassa undervisningen är ingenting nytt, det diskuterades redan i 1919 års 

undervisningsplan för folkskolan. Detta var förmodligen på grund av den så kallade ”New 

Education” reformpedagogiken som hade en barncentrerad syn. Nästa utbildningsplan kom år 

1955 och innehåll även den mål att anpassa undervisningen efter individen, eleven skulle få 

förutsättningar till att bli en god samhällsmedborgare. Den första läroplanen kom 1962 och 

hette Lgr 62 och där var ett av målen att skolan skulle ge individuell fostran. I Lgr 62 fanns 
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konkreta tips för hur pedagogen skulle individanpassa undervisningen, till exempel att 

eleverna skulle arbeta med samma uppgift men har olika lång tid på sig att slutföra uppgiften 

eller olika mycket hjälp av läraren. MAKIS var lärarens hjälpmedel och bokstäverna står för 

motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete. Under varje ord fanns 

beskrivningar om hur pedagogen kunde hjälpa den enskilde eleven. I läroplanen som kom 

1969 (Lgr 69) levde MAKIS kvar och de flesta tankarna om individualisering var de samma 

som i Lgr 62 förutom att individuell undervisning hette enskild undervisning och att enskilt 

arbete bytt namn till individuellt arbete. Nästa läroplan kom 1980 och då ansåg man att alla 

elever i landet skulle läsa samma kurser, man ville skapa en likvärdig grundutbildning, 

gemenskapen var viktig. Men samtidigt skulle eleverna ha möjlighet att läsa kurser baserade 

på sitt eget intresse. Lärarna hade då ett ansvar att hjälpa eleverna att hitta nya intressen, samt 

att bibehålla deras tidigare intressen. Genom att eleverna fick jobba med temaarbeten lät man 

elevernas egna intressen smälta in i undervisningen. I Lgr 80 var man lite försiktig med att 

endast arbeta med temaarbeten intressen eftersom man trodde att eleverna skulle få 

svårigheter när de kom ut i arbetslivet om det jämt fick arbeta med vad de ville i skolan.  I 

Lpo 94 finns inte begreppet individualisering men man kan läsa att undervisningen ska utgå 

från den enskilde eleven. Ett återkommande uttryck är att eleven ska ta ansvar och man kan 

tolka det som att individen ska ta ansvar för sitt eget kunskapsinhämtande (Vinterek, 2006, sid 

27-35).  

 

Riktlinjer om individanpassad undervisning i Lgr 11 och Skollagen 

Två övergripande riktlinjer i skolan är att: 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskilds behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan. 

(Lgr 11, sid 14) 

Skolan är skyldig att hitta de olika elevernas behov och låta eleverna utvecklas i sin egen takt 

för att kunna bli en samhällsmedborgare. Ett av skolans grundläggande värden är att alla 

individer i skolan ska hitta sin personliga egenart (Lgr 11, sid 7), det är lärarens ansvar att 

hitta de olika behoven som finns hos eleverna och se till att de utvecklas till att ha en egen 
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personlighet. Ett uppdrag skolan har är att främja lärande och se till att elevens stimuleras till 

kunskapsinhämtning och att utveckla sitt lärande och sina värderingar (Lgr 11, sid 9). 

Dessa delar från Lgr 11 visar att det är av yttersta vikt att pedagoger ser till individen och 

stötta eleven till att göra sitt allra bästa, men att individualisera undervisningen kan göras på 

många sätt, och det finns inga direktiv i styrdokumenten exakt vilken hjälp eleverna ska få. 

Det finns även paragrafer i skollagen (2010) som säger att skolan ska främja alla elevers 

utveckling och stödja en livslång lust att lära.  

Alla barn och 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 enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. 

(Skollagen, 3 kap, 3 §) 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån läroplanens direktiv om att anpassa 

undervisningen till elevers behov, undersöka begreppet genom ett antal pedagogers tolkning 

av ämnet individanpassad undervisning. Studien ska undersöka hur lärarnas pedagogiska 

synsätt och riktlinjerna som finns i styrdokumenten förhåller sig till varandra 

 Hur tolkar dessa pedagoger läroplanens direktiv om individanpassad undervisning 

och säger sig arbetar med det? 

 På vilket sätt förhåller sig lärarnas pedagogiska synsätt med riktlinjerna som finns 

i styrdokumenten? 

 

Tidigare forskning 

Under detta kapitel kommer jag att visa den tidigare forskning jag anser är relevant för min 

undersökning. Det finns lite forskning om mitt ämne enligt Lindkvist och Vinterek. 
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Margareta Lindkvist är en forskare vid Linköpings universitet som skrivit sin 

licentiatavhandling om individanpassad undervisning. Lindkvist berättar om 

individualiseringens utveckling i den svenska skolan, under 1960-talets utbildningspolitik 

pratades det om jämlikhet, att alla elever skulle ha samma förutsättningar oavsett 

klasstillhörighet. Under 1980-talet ställdes individen i centrum och de tankarna utvecklades 

mer och mer fram till idag (2003, sid 10-15). 

Lindkvist har varit handledare för lärarstudenter under åtta år och menar att studenterna möter 

många olika individualiseringsvarianter. Hon har diskuterat mycket med studenterna under 

den verksamhetsförlagda utbildningen och en åsikt många har är att individualisering är en ny 

undervisningsmetod. Det kan handla om att eleverna får olika lång tid på sig att lösa en 

uppgift, att välja uppgift utifrån ett intresse eller att undervisningen varieras beroende på 

lärstilar (2003, sid 17-18). Det finns väldigt lite forskning om individanpassad undervisning 

enligt Lindkvist (2003, sid 19) och de studier som finns har främst fokuserat på 

åldersintergrering.  

För att förstå vad individualisering är måste man definiera ordet individ. Definitionen på ordet 

individ i läroplanen har förändrats över tid. Från att eleven ska vara lydig och anpassa sig till 

skolans normer till att aktivt inhämta kunskap och ansvara för sin egen utbildning (Lindkvist, 

2003, sid 23). Ibland kan individualisering framställas som en motvikt till den gamla tidens 

skola där lärarna förmedlade informationen till eleverna. Nu är eleverna ansvariga för sitt eget 

kunskapsinhämtande, men med läraren som stöttar eleverna (Lindkvist, 2003, sid 133).  

Lindkvist menar att alla elever som börjar skolan redan har en lång historia och är formade av 

sin uppväxt, därför måste man som pedagog förstå det och individanpassa undervisningen. 

Ordet individ kommer från latinets individuum som betyder något odelbart (2003, sid 42). 

I studien har Lindkvist intervjuat och observerat 4 lågstadielärare och ibland även videofilmat 

lektioner för att se hur lärare individanpassar sin undervisning. Hon kommer fram till att de 

fyra lärarna försöker hitta sina elevers unika potential. Två av pedagogerna låter eleverna till 

stor del arbeta självständigt och menar att varje elev är sin egen kapten som bestämmer över 

sin egen kunskapsinhämtning, men de är samtidigt kritiska och menar att det egna arbetet 

bidrar till för lite dialog i klassrummet. De andra två pedagogerna varierar arbetssätt mer 

genom att låta eleverna både arbeta självständigt och i grupp och Lindkvist menar att det 

varierade arbetssättet bidrar till att eleverna utvecklas till att få ett medvetet förhållningssätt 

mot omgivningen (2003).  
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Monika Vinterek har gjort en undersökning tillsammans med Myndigheten för 

skolutveckling, syftet är att samla kunskap om individanpassad undervisning. Hur 

individanpassad undervisning fungerar i praktiken, hur undervisningen ska anpassas efter 

individen och vilka effekter som kommer av en individanpassad undervisning. Man kan 

anpassa undervisningen utifrån elevernas ”läggning, mognad, förmågor, förutsättningar, 

erfarenheter, intressen och behov” (Vinterek, 2006, sid 9). 

Vinterek säger att den individanpassade undervisningen kan leda till sämre arbetsmiljö i 

klassrummet på grund av rörlighet och avbrott i undervisningen. Vissa elever kan få svårt att 

koncentrera sig när arbetsmiljön inte är lugn. Individualiseringen innebär att 

undervisningsmiljön har förändrats, på ett sätt att det blir mer rörelse i klassrummet och att 

det blir högre ljudnivåer. Detta kan skapa problem för vissa elever att koncentrera sig (2006, 

sid 11-12+123). 

Begreppet individanpassad undervisning kan tolkas på många olika sätt och därför kan det 

även utövas i praktiken på olika sätt.  Det kan även handla om att lärare tolkar elevcentrering 

på olika sätt och individualiserar därför på olika sätt (Vinterek, 2006, sid 18). 

Vinterek märkte under sin undersökning att det finns väldigt lite forskning om ämnet (2006, 

sid 22). 

Vinterek menar att olika elever och även samma elev kan skifta i vilka behov som behövs för 

att inlärningsprocessen ska ske så smidigt som möjligt, detta visar på hur komplext yrke 

pedagoger har. Det finns olika typer av individualisering; intresseindividualisering som 

innebär att uppgifterna anpassas till elevernas olikheter.  Hastighetsindividualisering innebär 

att eleverna kan få olika lång tid på sig att utföra samma uppgift, eller att elever har olika lång 

skoltid, tillexempel kvarsittning eller att gå om en årskurs. Nivåindividualisering betyder att 

man delar upp eleverna utifrån vilken nivå dem har. Värderingsindividualisering innebär att 

betyg sätts utifrån att man utvärderar en elev utifrån sig själv, ej utifrån andra. 

Innehållsindividualisering betyder att innehållet i undervisningen varieras utifrån behov 

(2006, sid 43). Vinterek menar att syftet för undervisningen och individualisering är väldigt 

viktig att reflektera över. Individanpassas undervisningen för att eleverna ska effektivisera sitt 

arbete eller för att eleven ska känna sig delaktig och ha inflytande? Det finns olika syften att 

individanpassa undervisningen, bland annat att eleven själv ska ha inflytande över sin 
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utbildning. Ett annat syfte kan vara att undervisningen ska vara personlighetsutvecklande eller 

att eleven ska lära sig så mycket som möjligt (2006, sid 50). Vinterek menar att anledningen 

till att man började tala om individualisering på 1960-talet var att eleven skulle få maximal 

kunskapsutveckling (2006, sid 55). 

Mellan 1964-1972 pågick ett projekt i 80 skolor Sverige och i Norge där effekterna av 

individualisering inom matematikundervisning på högstadiet undersöktes, projektet kallades 

IMU-projektet. Undervisningen skulle ha hastighetsundervisning, det vill säga att eleverna 

fick arbeta i olika hastigheter. Projektet visade att eleverna fick sämre disciplin, men det var 

ett resultat som baserats på elevernas egna åsikter. IMU-projektet menade att det fanns olika 

grader på individualisering och att syftet inte endast var enskilt arbete utan gruppundervisning 

skulle också förekomma. Gruppundervisning var viktigt för att skapa motivation hos eleverna, 

både starka och svaga elever önskade mer undervisning i grupp Ett antagande inom projektet 

var att eleverna själva visste vilken takt de ska studera i, men det visade sig att eleverna inte 

själva visste vad som var bäst för dem. Lärarna ansåg individualiseringen gynnade de 

högpresterande eleverna medan det inte fungerade lika bra för de svagpresterande, och de 

trodde att anledningen var svårigheter med att arbeta enskilt men det kunde lika gärna berott 

på okunskap om ämnet som studerats. Efter att projektet avslutats fanns det inga redovisade 

resultat, man kunde inte visa vilken effekt individualiseringen har på elevernas 

matematikkunskaper (Vinterek, 2006, sid 76-79). 

Vinterek menar att i takt med att klasserna i skolan blir större och ekonomin är svår i skolan 

blir det svårare att individanpassa undervisningen (2006, sid 129). De förändringar som 

Vinterek tagit upp i undersökningen är att individualiseringen har gått till att bli mer valfri, 

lärarna får själva välja hur de vill göra (2006, sid 130).  

 

Madeleine Löwing är filosofie doktor i matematikämnets didaktik och har skrivit en 

doktorsavhandling om kommunikationen i klassrummet. Boken ”Matematikundervisningens 

dilemman: hur lärare kan hantera lärandets komplexitet” följer upp avhandlingen och 

lösningar på olika dilemman presenteras, för att kunna göra avhandlingen har Löwing studerat 

matematiklärare i årskurs 4-9. Hon har diskuterat med läraren innan varje lektion för att få 

veta hur läraren planerat lektionen och vilket mål lektionen har. Läraren hade en mikrofon på 

sig under undervisningen och två observatörer antecknade allt som hände under lektionen 
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(2006, sid 17). Löwing menar att de flesta lärare hon studerat låter eleverna arbeta med 

hastighetsindividualisering inom matematikundervisning, det vill säga att eleverna får arbeta i 

olika hastigheter och ta olika lång tid på sig att slutföra arbetet. Läraren hjälper eleverna när 

behov uppstår. Efter att Löwing analyserat har hon kommit fram till att det inte alls handlar 

om individualisering, eleverna arbetar med samma uppgifter och samma instruktion och 

läraren kan inte hålla reda på de olika elevernas behov (2006, sid 10). 

I de klasser Löwing (2006, sid 12) studerat var grupparbete vanligt förekommande och 

avsikten med dessa grupparbeten var att eleverna skulle lära sig det matematiska språket av 

varandra. I slutändan ledde det till att eleverna hade privata samtal som ej hade någonting 

med matematik att göra, ett annat problem var att endast ett eller två av eleverna i gruppen var 

aktiva och gjorde uppgiften själva. När läraren fått rätt svar av gruppen trodde hen att hela 

gruppen hade varit delaktiga till att lösa uppgiften, ofta stämde inte det. Löwing drar en 

slutsats och anser att grupparbete är en svårt att bedriva i praktiken om inte läraren planerat 

noggrant och vant in barnen med att arbeta i grupper (2006, sid 12).  

En viktig aspekt för att eleverna ska förstå undervisningen är att läraren har god kunskap om 

ämnet och det räcker inte att bara kunna lösa uppgiften själv, läraren måste kunna förklara 

olika för olika elever beroende på elevernas förkunskaper (Löwing, 2006, sid 12-13). Det 

räcker inte att hastighetsindividualisera undervisningen eftersom eleverna då ej får material 

som passar varje individ, alla elever får arbeta med samma material och då tillgodoser inte 

läraren alla elevers behov (Löwing, 2006, sid 109). 

De lärare Löwing observerat ansåg själva att de individualiserar undervisningen, de flesta 

lärarna tolkar individanpassad undervisning som att eleverna ska arbeta på egen hand. 

Eleverna får den tid de behöver för att lösa uppgiften, men arbetar med samma uppgift. 

Lärarna tar ofta en handledande roll istället för en undervisande roll, vilket innebär att 

eleverna får stort ansvar för sin egen inlärning. Flera av lärarna som igår i Löwings studie 

utgår från Vygotskijs närmaste utvecklingszon när de väljer individualiseringsmodell, men 

använder Vygotskijs tankar på fel sätt enligt Löwing. Lärarna anser att eleverna ska skapa sin 

egen kunskap och låter därför eleverna arbeta enskilt och självständigt, medan Vygotskijs 

teori går ut på att eleverna lär sig med hjälp av en lärare eller klasskompis som har större 

kunskap (2006, sid 93+95). 

Löwing förklarar skillnaden mellan individualisering och differentiering och menar att: 
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Individualisering innebär en anpassning av innehållet till respektive elevs behov, 

förkunskaper och förmåga. Differentiering är ett val av arbetsform som innebär att 

eleverna, tillfälligt eller under längre perioder delas in i grupper utgående från någon 

egenskap. Det kan t.ex. gälla ålder, intresse, hemspråk, kön, förkunskaper eller 

arbetskapacitet”.  

(Löwing, 2006, sid 108) 

Vidare förklarar Löwing att om en lärare delar in eleverna i två grupper; en grupp med de 

starka eleverna och en grupp med de svaga eleverna är detta inte individanpassad 

undervisning utan differentiering. Differentiering är ett sätt att organisera undervisningen. 

Det saknas inte resurser att individanpassa undervisningen menar Löwing utan det handlar om 

att lärarna inte vet hur de ska individualisera på ett meningsfullt sätt. Även om en lärare 

undervisar för endast en elev behöver det inte handla om individanpassad undervisning, för att 

individualisera behöver läraren ta reda på elevens förkunskaper och behov. Löwing menar att 

läroplanens krav på individualisering endast kan ses som något att sträva mot, det är omöjligt 

att nå målet fullt ut men som lärare kan man närma sig målet. Individanpassning handlar inte 

om att handleda eleverna en och en utan att sätta upp enskilda mål för var och en av elevernas 

behov (2006, sid 110-113). 

Löwing presenterar vilka villkor som måste uppnås för att individanpassa undervisningen och 

menar att läraren först måste behärska en didaktisk ämnesteori om det undervisningen ska 

handla om. Läraren bör sedan ta reda på elevernas förkunskaper inom ämnet och ett sätt att 

göra det är genom diagnoser. När läraren tagit reda på förkunskaperna kan hen se vilka mål 

vilka elever kan nå. Läraren kan ha en genomgång innan undervisningen så att alla elever kan 

öka sina förkunskaper om ämnet (2006, sid 113). 

 

Metod och Material 

I detta kapitel kommer jag att beskriva vilka metoder jag använt mig av och hur jag gått 

tillväga för att göra undersökningen. 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder för att samla in empirin till min studie. 

Kvalitativa metoder innebär att ett litet urval (få informanter) görs, forskaren är intresserad av 

vad individen tycker om ämnet som undersöks. Målet med kvalitativa metoder är att förstå 
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hur någon upplever något. Forskaren har en närhet till informanten och vill gå på djupet av 

vad informanterna säger för att skapa en mening (Ahrne & Svensson, 2011, sid 11-17 ). 

Stukát menar att kvalitativa metoder har sina rötter i den humanistiska vetenskapen och har 

hermeneutik och fenomenologi som grund. Forskaren vill tolka det material som samlats in, 

för att få en djupare förståelse för det unika. Resultatet av undersökningen påverkas av vem 

forskaren är och vad dennes förförståelse och värderingar är (2005, sid 32). 

För att välja vilka pedagoger som ska ingå i min studie har jag skickat mail till lärare på 

skolor söder om Stockholm och valt lärare från olika skolor i så hög grad som möjligt både 

för att få se varierade arbetssätt och för att pedagogerna inte ska vara färgade av varandra 

(Stukát, 2005, sid 56).  

Till min studie har jag gjort sex intervjuer med lärare som jobbar i årskurs 1-3, jag valde att 

kontakta lärare i grundskolans yngre åldrar eftersom jag förmodligen kommer att arbeta med 

de yngre eleverna och det känns mer relevant för mig. Informanterna arbetar i fyra skolor.  

Jag har informerat samtliga informanter om de etiska forskningsprinciperna, både under 

mailkontakt när vi bokat tiden för intervjuerna samt när jag kom till mötet. Intervjun inledde 

jag då med att påminna om principerna. De etiska forskningsprinciperna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att informanten ska informeras om studiens syfte och 

tillvägagångssätt i stora drag, samtyckeskravet innebär att informanten när som helst kan välja 

att avbryta sin medverkan och ifall informanterna är under 15 år måste forskaren har 

vårdnadshavarens godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att materialet som insamlas 

ska hanteras anonymt och informanten måste känna till detta, nyttjandekravet innebär att 

materialet som samlats in endast får användas som forskningsmaterial (Stukat, 2011, sid 138-

140). Jag använde fingerade namn på mina informanter för att det ska bli lättare att läsa och 

för att få ett flyt i texten, ett annat alternativ hade varit att kalla informanterna för till exempel 

informant 1, informant 2 och så vidare.   

Jag arbetade fram en intervjuguide genom att läsa litteratur om mitt ämne och genomförde 

sedan semistrukturerade intervjuer (Stukát, 2005, sid 39-40). Semistrukturerade intervjuer 

innebär att jag hade en färdig intervjuguide som jag utgick ifrån men att jag även var lyhörd 

till informantens svar för att kunna ställa följdfrågor för att hjälpa till att utveckla svaret, 

vilket jag även gjorde. Platserna intervjuerna skedde på var avskilda platser på informanternas 

arbetsplats, för att slippa störande moment i så hög grad som möjligt. 
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För att lättast kunna analysera materialet från intervjuerna spelade jag in dem. Jag tror att det 

är lättare att visa att man är intresserad av vad informanten säger och hitta lämpliga 

följdfrågor när man inte antecknar vad informanten säger. Jag hade penna och papper framför 

mig för att kunna anteckna tankar jag hade i huvudet under tiden, till exempel någon tråd jag 

borde återuppta under intervjun. De tre grundläggande arbetssätten för att analysera kvalitativt 

material är att sortera, att reducera och att argumentera. Kvalitativt material blir ofta rikt på 

information och för att få struktur på det hela måste man sortera materialet för att få en 

tydligare överblick. Samtidigt blir man förtrogen med sitt material. När man reducerar tar man 

bort överflödigt material, det blir mycket material av en intervju och det går inte att visa upp 

allt material i sin uppsats. Därför blir det ett utdrag av intervjun som faktiskt hamnar i studien 

(Ahrne & Svensson, 2011, sid 194-209). Utdraget har jag gjort genom att hitta framträdande 

drag i intervjuerna, ämnen som flera av mina informanter talar om. Slutligen har jag samlat in 

mitt material, sorterat och reducerat för att få fram en skärpa. Då har jag en grund att stå på 

för att argumentera för min sak. För att göra min analys är jag inspirerad av Larsens 

innehållsanalys, för att göra innehållsanalys identifierar man samband, likheter och skillnader. 

Materialet ordnas sedan i teman och analyseras utifrån vilka mönster som hittats (Larsen, 

2009, sid 101-102). 

 

Teoretisk ram 

Det här är min teoretiska ram och jag har valt att använda mig av två teoretiker. I slutet av 

detta kapitel finns en teorireflektion. 

 

John Dewey 

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som föddes 1859 och levde till 1952 

(2004, sid 11). Han var en av 1900-talets främsta pedagogiska teoretiker som hade fokus på 

den enskilde individen och ville bidra till ett demokratiskt samhälle (Sundgren, 2011, sid 

103).  Dewey menade att pedagogen måste ta hänsyn till individens begåvning, smak och 

intressen. Utbildningen måste börja med en insikt om den enskilde elevens intressen och 

förutsättningar. Pedagogen ska ta tillvara på de kunskaper som eleven har med sig från 

hemmet för att bygga vidare på dem. Skolan är inte en förberedelse för kommande liv, utan en 
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levnadsprocess. Läraren är en medlem av gruppen och ska hjälpa eleverna att utveckla sin 

kunskap, eftersom läraren har en större erfarenhet och mognad än eleverna är det  lärarens 

uppgift att leda eleverna. Pedagogen måste vara försiktig med att introducera nya ämnen till 

eleverna, för att ett ämne ska vara relevant för eleven måste det ha någon anknytning till 

elevens sociala liv. Det är viktigt att koppla undervisningsmaterialet till elevernas världsbild, 

eleverna måste förstå undervisningen konkret (2004, sid 48-50).  

Dewey ansåg att elevernas intressen är tecken på att en växande kunskap. Pedagogen måste ta 

tillvara på vad eleverna har för intressen för att uppmuntra till lärande och för att se på vilken 

utvecklingsnivå barnen är. Läraren ska varken undertrycka eller uppmuntra intresset, 

undertrycks intresset sätter sig läraren före barnet och dödar intresset. Uppmuntrar läraren 

intresset misslyckas denne med att tränga under ytan, barnet måste själv få vara nyfiken och ta 

egna initiativ. Dewey menar att ett intresse är en underliggande förmåga och det är lärarens 

uppgift att hitta den förmågan (2004, sid 54). 

Individen och samhället hör ihop menar Dewey. Alla individer utvecklas enskilt och 

tillsammans utgör alla dessa individer samhället. Därför är det viktigt att pedagogerna ser till 

att alla individer utvecklas så gott det går utifrån sina egna förutsättningar. Man kan tänka på 

skolan som ett minisamhälle, där man arbetar med samma saker som i det stora samhället. 

Skolan tränar eleverna till att bli samhällsmedborgare och på så sätt är chansen för ett 

harmoniskt samhälle stort (2004, sid 58+72). 

Vi måste se det som att eleven är i centrum och att undervisningsmetoderna snurrar runt 

eleven, på samma sätt som att jorden snurrar runt solen. Elevens liv måste sättas i centrum, 

eleverna är inte bara barn som ska sitta och ta emot information. Snarare är det tvärtom 

(Dewey, 2004, sid 76). 

Det finns fyra grupper av instinkter som elever har; den sociala instinkten, instinkten att 

tillverka, instinkten att undersöka och den konstnärliga instinkten. Den sociala instinkten visar 

sig genom samtal och kommunikation. Barn i förskoleåldern är ofta självcentrerade, de utgår 

från sig själva. Instinkten att tillverka visar sig oftast i lek, gester och lekar. 

Undersökningsinstinkten innebär att barn ofta vill göra saker och se vad som händer. Den 

konstnärliga instinkten är som det låter ett sätt att uttrycka sin konstnärliga ådra. Dessa fyra 

instinkter är barnens tillgångar och det måste pedagogen känna till och arbeta vidare med 

(Dewey, 2004, sid 79-81).  
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Dewey anser att eleven ska vara utgångspunkten, centrum och mål. Undervisningen måste 

utgå från detta. Barnens prestationer är något som hela tiden förändras, det kan se ut på ett sätt 

ena dagen och förändras till nästa dag. Det är viktigt att som pedagog aldrig starta något 

projekt utan att slutföra det för att det blir förvirrande för eleverna. Pedagoger ska se eleverna 

som växande frön som ska utvecklas till att bli en blomma, och stödja den utvecklingen 

(2004, sid 110+114). 

I början på 1900-talet genomgick pedagogiken stora förändringar och John Dewey var en av 

anledningarna till det. Han återkom ofta till hur viktigt det är att anpassa undervisningen till 

elevernas enskilda förutsättningar. Dewey hade en stark tro på att eleverna var individer och 

hade rätt till att vara olika. Det finns enligt Dewey många sätt att vara begåvad och obegåvad 

och som pedagog gäller det att ta tillvara på dem hos eleverna. Syftet med undervisningen är 

förutom att utrusta eleverna med kunskaper om att vara en samhällsmedborgare, även att 

utveckla alla elevers individuella förmågor så att de kan gå sina egna vägar och utvecklas så 

långt som möjligt (2004, sid 126-129). 

 

Lev Vygotskij 

Lev Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland och han levde till år 1934. Han studerade medicin 

och juridik vid universitet i Moskva (Säljö, 2011, sid 153). 1917 återvände Vygotskij till sin 

hemstad eftersom hans familj drabbats av sjukdomar, han tog ett jobb som lärare och blev 

väldigt intresserad av utbildningsvärlden. Hans engagemang spred sig,  Vygotskij började 

föreläsare och fick en forskartjänst vid universitet i Moskva. Vid tiden när han skulle lägga 

fram sin avhandling blev han sjuk men fortsatte ändå sin forskning tills han tillslut avled i 

tuberkulos. Under sitt liv han Vygotskij skriva 270 vetenskapliga arbeten varav 10 böcker. 

Endast en bok gavs ut medan han levde (Lindqvist, 1999, sid 9-11). Vygotskij framstår 

fortfarande, även fast han avled för över 80 år sedan, som en av de teoretiker som har några 

av de mest intressanta tankarna om pedagogik (Säljö, 2011, sid 157).  Intresset för Vygotskij i 

västvärlden väcktes på 1980-talet genom att nya översättningar av hans verk lanserades 

(Säljö, 2011, sid 158-159).  

En av Vygotskijs grundtankar är att människan är en biologisk varelse samt en kulturvarelse. 

Den biologiska utvecklingen börjar när människan föds och utvecklar färdigheter, den 

färdighetsutvecklingen är biologisk vilket innebär att alla människor går igenom samma faser 
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som att tillexempel börja gå. När barnet börjar prata kommer utvecklingen bestämmas av 

sociala faktorer, det beror på vart man växer upp. (Säljö, 2011, sid 161). Vygotskij ansåg att 

språket är människans viktigaste redskap, det är genom språket vi deltar i andra människors 

perspektiv (Säljö, 2001, sid 163). 

Vygotskij menade att genom interaktion kommer utveckling och lärande, barnet måste 

interagera med andra för att utvecklas. Människan är alltid på väg mot nya tankebanor och 

perspektiv på världen, genom att sättas i nya situationer utvecklas man och får nya 

färdigheter. Vygotskijs mest kända begrepp är: den närmaste utvecklingszonen, begreppet 

menar att människan har vissa kunskaper och är därför nära att utvecklas och lära sig nya 

kunskaper. Utvecklingszonen syftar på utrymmet mellan de två individerna, där inlärandet 

sker. Den ena kunskapen leder till nästa kunskap. Utvecklingszonen är vad eleven klarar av 

att göra själv och vad hen behöver hjälp med. Till exempel kan ett barn behöva hjälp när hen 

ska lära sig något nytt, men med lite övning och stöttning kommer barnet snart att kunna 

själv. I praktiken kan det fungera så att läraren undervisar om något eleverna har 

grundförståelse för men barnet utnyttjar sin förståelse för att utveckla kunskapen. När man 

erövrat en kunskap flyttas utvecklingszonen till svårare problem och så kommer det att hålla 

på genom hela livet (Säljö, 2011, sid 166-168). 

Vygotskij påstod att barns intressen är väldigt viktiga och att undervisningen bör byggas upp 

till hänsyn av barnens intressen. Innan ett nytt ämne ska presenteras kan det vara bra att skapa 

ett intresse för ämnet, det gör att barnet kommer att vara aktivt och läraren kan styra barnet. 

Den som är intresserad av det som behandlas under undervisningen kommer att släppa allt 

annat för att lyssna. Ett problem kan vara att intresset riktas mot något annat än som varit 

tänkt. Vygotskij trodde inte på teorier om att eleverna ska belönas för sitt arbete utan att 

läraren ska väcka ett intresse och därmed göra barnen aktiva av egen vilja. Det finns tre 

slutsatser i Vygotskijs teori om intresse; första slutsatesen är att läraren måste skapa ett 

samband i undervsiningen, saker och ting bör hänga ihop för att barnen ska bibehålla sitt 

intresse. Den andra slutsatsen är att att det inte är viktigt med repetition, Vygotskijs anser att 

det är viktigt att fånga intresset från början och undervisa på ett kort och koncist sätt så att 

eleverna kommer ihåg utan repetition. Sista slutsatsen är att bygga undervisningen runt det 

som är centralt i elevernas liv (Lindqvist 1999, sid 55-60). 

En utgångspunkt i Vygotskijs teori är att människor utvecklas genom att delta i samhällslivet, 

han menar att man först lär sig och sedan utvecklas. När en människa lär sig något nytt 
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utvecklas hen också inom ramen för ett samhälle eller kultur. Man kan tolka inlärande som att 

det som ska inläras redan finns runt omkring oss och att det är människans uppgift att ta in 

kunskapen i sitt huvud. När läraren förmedlar en kunskap till eleverna är det bara ljudvågor 

som når eleverna, det betydelsefulla i det läraren säger måste eleven processa för att förstå. 

Eftersom alla elever är olika och har olika kunskaper är det inte säkert att alla elever kommer 

att tolka informationen på samma sätt (Säljö, 2011, sid 171-174). 

 

Teorireflektion 

När jag läste tidigare forskning var John Dewey och Lev Vygotskij återkommande, därför 

valde jag att använda dem i min undersökning. Den stora anledningen till att jag valt dessa 

teorier är för att jag tycker att de var passande för att tolka mitt material. Även om det var 

länge sedan dessa män var verksamma hade de tankar som passar in även i dagens skola. Lev 

Vygotskij är nog mest känd för sin teori om den närmaste utvecklingszonen och jag anser att 

den är relevant för mitt arbete eftersom det är ett arbetssätt som optimerar elevernas 

kunskapsinhämtning och jag tror att många lärare idag arbetar efter den modellen. John 

Dewey fokuserar mycket på skolan och individen, det är viktigt att läraren ska se till den 

enskilde individen, dess förutsättningar och behov.  

 

Resultat och analys 

Här kommer jag att först presentera var och en av mina sex informanter som har fingerade 

namn. I början av mina intervjuer bad jag informanterna att beskriva sig själv som lärare och 

det är en del av beskrivningen. Resultatet av mina intervjuer kommer jag att visa upp utifrån 

olika underrubriker och analysera intervjusvaren med mina teorier, tidigare forskning samt 

vad läroplanen säger om ämnet. Rubrikerna har jag hittat genom att se framträdande drag i 

mina intervjuer, alltså teman flera av mina informanter pratat om. 

 

Presentation av informanter 

Informant 1: Marie 
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Marie arbetar i en skola söder om Stockholm som har förskoleklass och upp till årskurs 6. Det 

går cirka 500 elever i skolan och Marie undervisar i årskurs 3 och har just nu 28 elever. Hon 

har arbetat som lärare i 16 år varav 14 år på den nuvarande arbetsplatsen och är utbildad 

årskurs 1-3 lärare. Marie beskriver sig själv som en tydlig lärare som är bestämd på hur hon 

vill jobba, men att arbetet ska vara lustfyllt och stimulerande.  Det är viktigt att ha tydliga 

regler, det uppskattar barnen enligt henne.  Sträng men ändå glad och positiv. 

Informant 2: Anna 

Anna arbetar på en skola söder om Stockholm som har förskoleklass upp till årskurs 6. På 

skolan går ca 350 elever. Hon har arbetat som lärare i 17 år och har jobbat på sin arbetsplats 

lika länge. Anna undervisar i en åldersblandad klass med årskurs 1 och 2 med 26 elever. Hon 

är utbildad förskolelärare men har byggt på sin utbildning så att hon är behörig upp till årskurs 

3. Anna beskriver sig själv som en positiv och inspirerande lärare som är känslig för att känna 

av vad eleverna behöver. 

Informant 3: Kristina 

Kristina arbetar på samma skola som Marie. Kristina har en årskurs 1 med 26 elever. Hon har 

arbetat på skolan i 24 år. Först som fritidspedagog men utbildade sig sedan till lärare och har 

jobbat som lärare i 7 år. Kristina är behörig lärare i matematik, svenska, SO och NO från 

årskurs 1-5. Hon beskriver sig själv som en sträng men rättvis lärare som är glad och påhittig. 

Kristina försöker bedriva mycket av undervisningen utomhus. 

Informant 4: Charlotte 

Charlotte arbetar i en skola söder om Stockholm som har förskola till årskurs 6, det går ca 300 

elever på skolan. Charlotte blev färdig förskolelärare 1999 och arbetade sedan i förskoleklass, 

men kände att hon ville följa med eleverna från förskoleklass upp i lågstadiet. Hon började då 

utbilda sig till lärare upp till årskurs 6. Charlotte har arbetat på skolan sedan 1999. I år är 

Charlotte förstelärare och har ingen egen klass utan handleder de andra lärarna, 75 % av 

hennes tid ska gå till handledning och 25 % går till att hålla sig á jour på forskning. Charlotte 

beskriver sig som en tydlig lärare som tar en professionell lärarroll. Eleverna kan försvänta sig 

av henne att hon är lärare, inte deras bästa vän. Hon kan ställa relevanta krav och kan 

tillmötesgå elevernas behov. Hon brinner för sitt uppdrag och det är viktigt med 

elevinflytande. 



 
 

 

 20 

Informant 5: Ulrika 

Ulrika arbetar på en skola som har ca 500 elever från förskoleklass och upp till årskurs 9, hon 

är lärare för en årskurs 3 med 26 elever. Hon har arbetat som lärare i över 30 år, sedan 1977 

och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan 1987. Ulrika är behörig i årskurs 1-6. Som 

lärare är Ulrika konsekvent och väldigt tydlig. Hon har regler som eleverna måste följa. I 

årskurs 1 är eleverna väldigt styrda medan i årskurs 3 får eleverna tar mer eget ansvar. 

Informant 6: Linda 

Linda är en kollega till Ulrika. Hon har arbetat som lärare i 25 år varav 14 år på den 

nuvarande arbetsplatsen. Hon är behörig att arbeta i årskurs 1-6. Just nu arbetar Linda i en 

årskurs 3 och har 27 elever, hon har haft samma klass sedan årskurs 1. Som lärare försöker 

Linda att vara sträng men säger själv att hon är dålig på det, hon är mesig och snäll. Linda 

anser att barnen är kompetenta och ibland tar kontrollen ifrån henne.  

 

Vad innebär individanpassad undervisning för dessa pedagoger? 

Linda menar att det alltid är upp till den enskilde läraren att tolka läroplanen och skollagen. 

Hon individanpassar undervisningen varje dag hela tiden och hon menar att det är viktigt att 

göra det, framförallt i skolans tidigare år eftersom det är lärarens ansvar att se till att eleverna 

når målen. Ett litet barn som inte hänger med i undervisningen visar med hela kroppen att hen 

mår dåligt. Barnet skriker, gråter och kastar saker för att visa att hen inte förstår. Lärarna 

måste anpassa undervisningen, annars mår eleverna dåligt säger Linda. Kristina håller inte 

med utan menar att det är de elever som redan kommit långt i sin kunskapsutveckling som 

försöker att få uppmärksamhet på ett negativt sätt, de är ofta understimulerade och får inte den 

utmaning de behöver. När detta händer pratar Kristina med dem och förklarar att hon förstår 

varför de beter sig som de gör. Vinterek i sin tur säger att individanpassad undervisning kan 

leda till att arbetsmiljön i klassrummet blir sämre och jag tolkar det som att miljön i 

klassrummet blir sämre när vissa elever försöker att få uppmärksamhet på ett negativt sätt. 

Charlotte tar hjälp av de resurspersoner (till exempel fritids) som finns i klassrummet för att 

ha genomgång med en mindre grupp. Ulrika tar även hon hjälp av fritidspersonalen och säger 

att hon låter resursen stötta de elever som ligger på en medelnivå kunskapsmässigt. Medan 
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hon själv får mer tid till de låg- och högpresterande eleverna. De starka eleverna har 

extraarbeten att arbeta med som ligger lättillgängliga i klassrummet. 

Anna, Kristina, Charlotte och Ulrika anser att det är viktigt att man ser barnen på den nivån de 

är, det är viktigt att hitta elevernas behov. Marie anser att hon lätt genom att lära känna 

eleverna kan hitta de enskilda behoven. John Dewey var i linje med dessa pedagoger och 

menade att alla individer utvecklas enskilt och bildar tillsammans ett samhälle. Det är därför 

viktigt att pedagogerna hittar elevernas enskilda behov för att alla elever ska kunna utvecklas 

så långt det är möjligt. Skolan ska träna eleverna till att bli samhällsmedborgare och om 

skolan hanterar eleverna på rätt sätt blir samhället harmoniskt. Vygotskij ansåg att människan 

utvecklas genom att delta i samhällslivet, först lär sig människan något och utvecklas sedan. 

Charlotte säger att individanpassad undervisning innebär att utifrån vad som ska förmedlas 

från ett kunskapsområde se till vilka elever som finns i klassen och hur de lär sig. Barn är 

olika på grund av mognadsgrad, intressen, egenskaper och kulturella bakgrunder. 

Sen gör man det olika på varenda unge… Man måste få kontakt med eleven och när man 

fått kontakt, då är det lättare att nå fram med den hjälp som barnet behöver. Och det 

ideala är att barnet på något sätt formulerar vilken hjälp den behöver. 

(Linda, 2013-10-24) 

Ulrika påstår att hon planerar undervisningen utifrån vilka elever som går i klassen, 

vilket kan tolkas som att hon menar att alla elever är olika och det gör att alla grupper 

alltid kommer att se olika ut. Kristina anser att det är svårt att hinna med de elever som 

kan mycket, det är lättare att lägga fokus på de elever som riskerar att inte nå upp till 

målen. Ofta pratar man om elever som är i behov av särskilt stöd, medan de starka 

eleverna glöms bort och inte får de utmaningar som behövs säger Kristina och menar att 

det är lika viktigt. Charlotte menar att hon måste växla lärstilar och vara säker på att 

undervisningen har genererat att eleverna börjat reflektera över saker och ting. Att möta 

varje individ och att ge tid till att lyssna hur de resonerar om undervisningen. Löwing 

håller med Charlotte och menar att läraren måste kunna växla stilar och förklara för 

eleverna på olika sätt. Flera av informanterna säger att det är viktigt att vara flexibel och 

variera undervisningsstil. Att ge instruktioner på flera olika sätt är viktigt anser flera av 

informanterna, just för att så alla elever ska förstå och inte hamna efter. Charlotte menar 

att: 
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Det handlar verkligen om att inte göra det för svårt, att inte göra det för lätt, att inte göra 

det för komplicerat men ibland måste man göra det lite svårt och lite komplicerat för att 

det kräver eleven, den utmaningen. Så att det är ju den konsten som är att vara lärare. 

(Charlotte, 2013-10-09) 

Marie säger att hon ger alla eleverna samma material att arbeta med men att hon kräver olika 

mycket från olika elever, till exempel att de högpresterande eleverna få större utmaningar. 

Hon menar att undervisningen ska vara lagom svår, men det måste ske en kunskapsutveckling 

hos eleverna hela tiden. Madeleine Löwing anser att när lärare använder samma 

arbetsmaterial till eleverna kan inte individualisering äga rum. Men utifrån Monika Vintereks 

benämning av nivåindividualisering som är att materialet anpassas efter barnens 

kunskapsnivåer tolkar jag det som att Maries sätt att undervisa är en form av 

individualisering. Ulrika säger att om någon elev ligger efter kan man som lärare stryka 

uppgifter för den eleven för att personen verkligen ska lära sig någonting över huvudtaget. 

Charlotte påstår att efter hennes elever haft ett prov och hon märkt att en grupp haft problem 

med en aspekt samlar hon de eleverna och har en extra genomgång för att de inte ska hamna 

efter. Dewey hade tankar om att skolan inte endast är något eleverna ska klara sig igenom 

innan det riktiga livet börjar, utan skolan är en del av livet, Därför är det viktigt att alla lärare 

ser till att eleverna får den kunskap de behöver för att komma vidare, vilket Ulrika och 

Charlotte säger att de gör. Charlotte anser sig se till att alla elever har tillräckligt med 

förkunskaper när hon ska börja undervisa om något, hon har genomgångar så att alla eleverna 

ska ha tillräckliga förkunskaper. I linje med vad Charlotte säger menade Vygotskij att alla 

elever har olika kunskap och förkunskap och det betyder att alla elever kan tolka information 

på olika sätt, det är viktigt att läraren är medveten om detta för att kunna ge informationen på 

flera sätt och på så vis motverka missförstånd. Linda är inne på samma spår, hon menar att 

hon måste ge instruktioner på flera olika sätt, till exempel muntligt, skriftligt eller kanske rita 

en bild för att eleverna ska förstå. Linda menar att hon kan se på eleverna om de inte förstår 

och kan då ge instruktionen ännu en gång. En aspekt flera av informanterna tar upp är vikten 

av förkunskaper, det är viktigt att eleverna har rätt förkunskaper för att förstå ämnet som ska 

tas upp i undervisningen. Löwing beskriver vilka villkor som måste uppnås för att 

individanpassa undervisningen och menar att läraren först måste ha en didaktisk ämnesteori, 

sedan måste läraren ta reda på elevernas förkunskaper inom ämnet. Först därefter kan läraren 

sätta upp mål för den enskilde eleven. Flera av mina informanter anser att det är viktigt att se 

eleverna på den nivån de ligger och att grupper hela tiden kommer att fungera på olika sätt 
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beroende på vilka individer som ingå i gruppen. Vinterek menar att samma elev kan skifta i 

behov när det gäller olika ämnen och detta bidrar till att läraryrket är komplext. 

 

Förankring i läroplanen 

En sammanfattning av detta kapitel är att det är viktigt att se eleverna på deras nivå och hitta 

de enskilda behoven, vilket är en viktig aspekt i läroplanen där det står att skolan är skyldig 

att hitta elevernas individuella behov och en start till det är att förstå att eleverna ligger på 

olika nivåer. Informanterna ser att eleverna är olika på grund av många olika faktorer, så som 

mognad, intressen, bakgrund, kultur och så vidare, vilket även det står i läroplanen. Många av 

informanterna konstaterar att det är lätt att fokus hamnar på att de svaga eleverna och att de 

starka eleverna ofta får stå tillbaka Så som jag tolkar detta strider det emot riktlinjerna i 

läroplanen eftersom läraren är skyldig att se till att alla elever når så långt som möjligt. När 

läraren endast fokuserar på de svaga eleverna kan hen inte se till att alla elever utvecklas så 

långt det är möjligt. Att växla lärstilar och att ge instruktioner på olika sätt är att se till att så 

många elever som möjligt förstår undervisningen, detta stödjer läroplanens riktlinjer att 

läraren ska stärka alla elever.    

 

Hur individanpassar dessa pedagoger sin undervisning? 

Marie och Charlotte menar att eleverna är duktiga på att hjälpa varandra, de använder gärna 

grupparbeten i undervisningen och jag ser en stark koppling till Vygotskijs teori om den 

närmaste utvecklingszonen som går ut på att barn utvecklar sin kunskap i samspel med andra. 

Eleverna ligger ofta på olika nivåer och kan då hjälpa varandra, efter lite stöttning och hjälp 

från någon annan kan eleven kunskapen själv och då flyttas utvecklingszonen till svårare 

problem. Ulrika menar att de högpresterande eleverna som blir klara snabbt med sina 

uppgifter inte får bli hjälplärare åt de andra eleverna. Det tolkar jag som att klassen kanske går 

miste om att eleverna kan hjälpa av varandra. Antingen ser man det som att eleverna är 

hjälplärare som måste utvecklas så långt som möjligt, eller så ser man möjligheten i 

Vygotskijs närmaste utveklingszon där eleverna kan lära av varandra. Dewey hade tankar om 

att elevernas behov förändras och det kan ju betyda att de eleverna som är starka i ett ämne 

inte är lika starka i ett annat ämne, den starka eleven kanske är svag i ett annat ämne och får 
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då hjälp av en annan elev. Lindkvist menar att om arbetssätten varierar bidrar det till att 

eleverna utvecklas till att få ett medvetet förhållningssätt till omgivningen. 

Marie och Anna säger att de har en grundplanering för hur lektionerna ska se ut och vad 

eleverna ska lära sig och anpassar sedan materialet till elevernas behov. Anna vänder sig mot 

och talar till vissa elever som hon vet behöver det. Hon gör små grupper, samlar de elever 

som har det lite svårare för sig i en grupp för att lättare kunna hjälpa dem. De elever som 

behöver lugn och ro kan sitta på en avskild plats.  Linda menar att för att planera lektioner 

måste man leta rätt på elevernas behov. Vissa barn behöver inte göra uppgiften, vissa barn gör 

uppgiften men lite mindre, andra barn behöver bara lyssna, nästa barn ska göra alla 

uppgifterna och ett annat barn ska göra alla uppgifter och skriva med skrivstil. Alla elever 

måste sättas igång på sin nivå säger Linda. 

Anna och Charlotte beskriver hur en lektion kan gå till och menar att det är viktigt med att 

börja lektionen med en genomgång, så att eleverna vet vad som kommer att hända. Sedan ger 

Anna lite tid för åsikter från eleverna. I slutet av lektionen hålls en summering eller 

utvärdering. Charlotte säger att: 

...Sen efter det så kommer vi öva tillsammans, sen får dem en uppgift och innan vi 

avslutar går vi igenom och pratar om vad vi tyckte om det här och vad vi faktiskt... vi 

frågar oss frågor som vi inte fått svar på. Också för att jag vill höra hur mycket som gått 

in, hur mycket har fastnat, hur svår var min undervisning, hur konkret har jag varit eller 

har det varit för lätt.  

(Charlotte, 2013-10-09 ) 

Jag tolkar det som att dessa två lärare vill ha elevernas reflektioner från eleverna om hur 

lektionen har gått.  Dewey menade i likhet med dessa pedagoger att det är viktigt att sätta 

eleven i centrum, att som lärare ha ett elevcentrerat synsätt. Det kan tolkas som att det är 

viktigt för eleverna att känna sig delaktiga och att låta eleverna ge sin röst hörd på det här 

sättet är väldigt viktigt och det bidrar till att ha ett elevcentrerat synsätt om eleverna får vara 

med och påverka innehållet av lektionerna. Ulrika låter eleverna till viss del arbeta utifrån sina 

egna intressen och det är ett sätt att låta eleverna påverka lektionsinnehållet, hon har en 

artikelläxa som innebär att eleverna får välja en artikel i en tidning utifrån sina intressen och 

sedan redovisa detta för sina klasskompisar. Hon menar att när eleverna arbetar utifrån sina 

egna intressen lär hon sig själv väldigt mycket, man utvecklas som lärare säger Ulrika. I likhet 
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med detta hade Vygotskij tankar om att innan en lärare introducerar ett nytt ämne är det 

viktigt att skapa ett intresse om det aktuella ämnet hos eleverna. På det sättet får läraren 

intresserade elever som tycker att undervisningen är rolig. Dewey menade i sin tur att 

undervisningen måste ha anknytning till elevernas sociala liv så att eleverna kan förstå 

undervisningen konkret. Vinterek säger att det är viktigt för lärare att reflektera över 

anledningen till att individanpassa undervisningen, det kan bland annat handla om att eleverna 

ska ha inflytande över undervisningen eller att eleven ska maximera sin kunskapsinhämtning 

Kristina och Ulrika menar att de har fasta scheman som de arbetar efter varje vecka. Kristina 

undervisar i en årskurs 1 och försöker sätta rutiner för att lektionerna ska fungera, hon menar 

att kontinuitet är viktigt för att eleverna ska vara trygga. Alla elever får samma grunduppgifter 

när de är klara med den får de mer individanpassade uppgifter beroende på vad de behöver 

arbeta mer med. Ulrika har en årskurs 3 och går på måndagen igenom vad som ska jobbas 

med under den veckan sedan får eleverna jobba fritt med de uppgifterna. Varje torsdag går 

hon igenom så att alla elever hinner klart med alla sina uppgifter. 

Anna, Kristina, Ulrika och Linda säger att det är viktigt att de starka eleverna får extra 

uppgifter att göra när de blir klara och att de hela tiden får en utmaning. Det är viktigt att de 

inte hålls tillbaka utan får utvecklas i sin takt, samtidigt som att det är viktigt att de svagare 

eleverna får rätt uppgifter för just dem. Anna försöker att hinna med alla elever men känner 

ofta att hon får prioritera de svaga eleverna som riskerar att ej klara målen. Marie är inne på 

samma spår som Anna och menar att hon inte alltid räcker till och helst skulle vilja ha mer tid 

till att individualisera. Dewey menade att pedagogen måste ta hänsyn till de kunskaper eleven 

har med sig från hemmet och bygga vidare på den, därför är det viktigt att läraren jobbar med 

eleverna utifrån olika perspektiv. 

 

Förankring i läroplanen 

Flera av informanterna anser att eleverna kan hjälpa varandra att inhämta kunskap, men en av 

informanterna säger att de starka eleverna aldrig får vara hjälplärare eftersom de ska fortsätta 

utvecklas. Detta tolkar jag genom att det finns teorier om att eleverna lär sig mycket av 

varandra och det kan vara viktigt att dra nytta av det eftersom det står i läroplanen kan man 

läsa att elevers kunskapsutveckling ska främjas så långt det är möjligt. En grundplanering där 

eleverna ska arbeta med samma uppgift är vanlig enligt informanterna, men ofta förväntas 
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olika resultat av olika elever. Enligt läroplanen ska eleverna ska få utvecklas i sin egen takt. 

Informanterna säger att starka eleverna måste få utvecklas så långt det är möjligt och inte 

stanna upp i kunskapsutvecklingen eftersom andra elever ligger efter. Elevernas intressen kan 

vara bra att ha med i undervisningen enligt informanterna, undervisningen ska enligt 

läroplanen ha en utgångspunkt i elevernas bakgrund och jag tolkar det som att elevernas 

intressen finns med i bakgrunden. Det är viktigt att eleverna ska kunna reflektera och vara 

med och påverka innehållet av undervisningen. Elevernas ska utvecklas till att bli 

demokratiska samhällsmedborgare enligt läroplanen och då är det viktigt med elevinflytande, 

att eleverna tidigt lär sig att de har en röst och kan vara med och påverka. 

 

Gynnar individanpassad undervisning alla elever? 

Alla mina informanter anser att individanpassad undervisning gynnar alla elever. Marie och 

Charlotte känner att de inte har möjlighet att ge så mycket stöd till eleverna som de skulle 

vilja. Dewey menade att undervisningen måste börja med en insikt om individens behov, man 

kan tolka det som att dessa informanter har en god insikt eftersom de verkar ha reflekterat och 

kommit fram till att de egentligen skulle behöva mer tid till att tillmötesgå alla elevers behov. 

En annan tanke Dewey hade var att läraren är en del av gruppen, men eftersom läraren har 

mer erfarenhet är det dennes ansvar att leda dem så att undervisningen går framåt. Vygotskij 

ansåg att språket är människans viktigaste redskap, det är viktigt att göra sin röst hörd 

eftersom läraren ska leda eleverna till kunskapsinhämtande. Anna säger att hon har olika 

nivåer i klassrummet och att det fungerar. Med olika nivåer menar hon att undervisa på ett sätt 

som gör att alla elever kan svara på frågor och känna sig utmanade, eleverna ska få hjälp 

utefter vad de kan och vad nästa utvecklingssteg är. Nivån ligger inte endast på en nivå så att 

de starka eleverna känner att det är för lätt, samtidigt som att de svaga eleverna måste ha en 

chans att svara rätt. Anna verkar ha även hon ha reflekterat över att alla elever har olika 

behov, eftersom hon säger att eleverna i hennes klass ligger på olika kunskapsnivåer.  Det 

gäller att inse att alla elever är olika och att det är okej, att göra det bästa av situationen så att 

alla lär sig så mycket som möjligt. Marie säger att:  

Det finns verkligen alla sorters barn i en grupp och alla har sina egna egenheter på olika 

sätt och... både hur de har det kunskapsmässigt men även hur de fungerar socialt och hur 

de tänker och hur de lär sig. Så att det faller sig nog naturligt tror jag. 



 
 

 

 27 

(Marie, 2013-09-30) 

Linda märker hur elever lär sig genom att lära känna dem. Hon vet att vissa elever kommer 

ihåg en instruktion medan andra elever inte gör det och det måste hon hålla koll på så att 

ingen elev bara sitter på sin plats och inte förstår. Ju fler hjälpmedel Linda har för att förenkla 

för barnen, desto färre blanka ansikten som inte förstår. Charlotte menar att hon måste se var 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt och hur de kan utvecklas därifrån de är. Hon säger att 

det är lätt att prata om individualisering men i vardagen vill hon individanpassa ännu mer. 

Ulrika anser att ifall hon haft en klass på 10 elever hade det varit lätt att individanpassa, men 

det är en utopi. 

Marie påstår att eleverna skulle behöva mer vuxenkontakt och menar att hennes elever i 

årskurs 3 är för små att ta eget ansvar och arbeta självständigt utan stöttning från någon 

vuxen. 

 

Förankring i läroplanen  

Alla mina informanter är överens om att alla elever gynnas av individanpassad undervisning, 

men vissa anser att de skulle individualisera mer. Enligt läroplanen ska undervisningen 

individualiseras och att alla informanterna tycker att det gynnar eleverna är en bra följd av 

det. Det kan antingen bero på att de inte vet något annat eftersom de alltid har individualiserat 

eller att det verkligen är så. En av informanterna säger att hon håller flera nivåer i 

klassrummet så att alla elever ska känna sig utmanade. Detta vill jag koppla till att läroplanen 

säger att läraren ska ta hänsyn till varje individs behov och förutsättningar. Informanterna 

säger att de hittar elevernas behov genom att lära känna eleverna, det är bra eftersom 

undervisningen ska utgå ifrån eleverna och för att den ska göra det måste läraren lära känna 

eleverna.  

 

Vilka fördelar och nackdelar finns med individanpassad undervisning? 

Linda och Charlotte säger att en av fördelarna med individualisering är att de får hitta nya sätt 

att undervisa och vara flexibla, de utvecklas mycket som lärare genom det. Vygotskij menade 

att den information läraren sänder ut till eleverna endast är ljudvågor som når barnens 
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trumhinnor, när eleverna tar emot informationen måste de processa den för att förstå. Läraren 

måste då prova att sända ut informationen på olika sätt för att alla elever ska kunna ta emot 

den och förstå. Linda säger att: 

Det är det som är att vara lärare, att försöka hitta nya  sätt att nå fram. Prova olika sätt, gå 

hem och tänka att imorgon ska jag testa att göra såhär istället. Det är det som är den 

roliga, undervisande, utmaningen. Det är klart att alla gynnas av att jag försöker förklara 

på ytterligare ett sätt. 

(Linda, 2013-10-24) 

Enligt Linda gynnas alla elever av att hon förklarar på olika sätt och om hon inte gör det 

kommer vissa elever att halka efter för att dem inte förstår. Ulrika säger att det är viktigt att 

inte tappa någon elev som inte förstår informationen, utan bara sitter tyst och låtsas att hen 

förstår. Då kan det vara bara att variera undervisningen, för att minska risken att någon inte 

förstår. För att förhindra att någon elev inte hänger med tittar Ulrika på alla elevers arbeten en 

gång i veckan.  Hon säger att det är viktigt att ha rutiner i arbetet för att hinna med allting och 

inte glömma något. Löwing menar att individualisering inte innebär att läraren ska handleda 

eleverna en och en, utan sätta upp enskilda mål för eleverna utifrån deras behov. Alla 

informanter menar att individualisering gynnar alla elever, även fast vissa av dem känner att 

de inte har tid att individanpassa på den nivå de önskar. 

Anna och Ulrika menar att fördelen är att eleverna får utvecklas så långt som det är möjligt 

utifrån sina egna förutsättningar, medan Linda ser det som en nackdel att alla elever inte kan 

nå lika långt. Dewey hade en stark tro på att alla individer är olika och att de har rätt till det, 

läraren ska uppmuntra eleven så att hen kan gå sina egna vägar och nå så långt som möjligt. 

Det kan tolkas som att Anna och Ulrika inte vill att deras elever ska hejdas utan kunna nå så 

långt det är möjligt. Vygotskij ansåg att anledningen till att alla människor är olika är för att 

de utvecklas utifrån sociala faktorer och dessa faktorer skiljer sig utifrån var man befinner sig. 

Ulrika säger att när undervisningen individualiseras får man ut maximal prestation av 

eleverna.   

Marie påstår att fördelen med individanpassad undervisning är att alla elever är individer och 

att det inte går att forma dem exakt lika. Det finns alla sorters barn i en grupp och alla har sina 

egna egenheter, både kunskapsmässigt och hur de fungerar socialt. Att individanpassa faller 

sig naturligt, det går inte att tänka på klassen som en homogen enhet menar Marie. Anna säger 
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att hon vet vilka elever som behöver mer förklaring och kan då ge det till dem. Hon menar att 

man kan anpassa sättet man säger saker, anpassa material och ta om instruktioner. De elever 

som kommit långt behöver mer förklaring, kanske att skriva längre texten än andra. Enligt 

Anna måste man som lärare hela tiden måste hålla koll på sina elever, men att det inte alltid är 

så lätt när klasserna är så stora. Ibland är det svårt att tillämpa individanpassa undervisningen 

i praktiken, eftersom man inte hinner. Ulrika menar att det ibland kan vara svårt att 

individualisera och att man som lärare måste vara beredd att ändra och kasta omkull 

undervisningen ifall eleverna inte förstår. Läraren måste ge eleverna tid att hinna bearbeta och 

förstå, då måste läraren backa och inte pressa på för hårt. Det är viktigt att bekräfta eleverna 

och ge dem självförtroende.  

Marie, Anna och Ulrika anser att tidsbristen är en nackdel, de hinner helt enkelt inte 

individanpassa undervisningen på det sätt de helst skulle vilja. Marie menar att tidsbristen gör 

att hon inte hinner ta fram de optimala övningarna för alla elever och det gör att de starka 

eleverna får stå tillbaka ibland eftersom de elever som riskerar att inte nå målen tar mycket 

tid. Hon säger även att det är svårt att individanpassa mer än hon redan gör. Anna håller 

samma linje som Marie och menar att det är svårt att hinna hitta rätt material till varje elev. 

Ulrika säger att ” Egentligen är det inga nackdelar för eleven, mer än att det är tiden. Att 

hinna, att man kanske inte hinner vara så himla noga med att plocka fram material” (Ulrika, 

2013-10-24). Löwing har märkt under sin undersökning att lärare ofta inte saknar resurser för 

att individanpassa, egentligen handlar det om att pedagogerna inte har kunskap om hur de ska 

gå tillväga för att individualisera på ett meningsfullt sätt.  Nackdelarna är enligt informanterna 

att lärare ofta har stor tidspress och ej har tid att individanpassa undervisningen i den mån de 

skulle vilja och att klasserna är så stora. En nackdel Vinterek märkt i sin undersökning är att 

individualisering ofta leder till enskilt arbete och därmed högre ljudnivå i klassrummet, detta 

kan störa elever som är ljudkänsliga. Ingen av mina informanter har märkt av detta. Linda och 

Anna säger att nackdelen är att klasserna är så stora i dagens skola. Linda menar att det är 

svårt att individanpassa undervisningen i en klass med 27 elever som hon har nu, vissa elever 

behöver sitta i ett mindre och lugnare sammahang men det går inte alltid. Marie anser att 

resursbristen i skolan är en nackdel.  Dessa problem är vida omdebatterade i dagens samhälle, 

och egentligen förväntade svar på denna intervjufråga.  

Charlotte säger att en nackdel kan vara att utmana eleverna för lite, att underskatta elevernas 

kapacitet eller att gör det lätt för sig själv som lärare. Hon menar att det är viktigt att utmana 
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alla elever oberoende på vilken nivå de ligger på. Att råka förbise en elev kan hända, men det 

är viktigt att det upptäcks snabbt och att läraren kan stötta eleven in på rätt spår. Linda håller 

inte med Charlotte där och menar att det vore svårt att inte anpassa undervisningen eftersom 

att om hon inte gjorde det skulle hon tappa hälften av eleverna som då inte förstår 

undervisningen.  

 

Förankring i läroplanen 

Fördelarna med individualisering är att alla individer är olika, eleverna får utvecklas så långt 

det är möjligt, eleverna gynnas av att få höra instruktioner på olika sätt och att läraren får lära 

sig nya saker genom att hitta nya undervisningssätt. Att eleverna är olika och att eleverna ska 

utvecklas så långt det är möjligt är riktlinjer som finns i läroplanen, där är dessa pedagoger 

helt i linje med styrdokumenten. Nackdelarna är att tiden inte alltid räcker till, det finns inte 

tillräckligt med resurser, klasserna är för stora och ibland kan läraren underskatta elevernas 

kapacitet. Att läraren underskattar elevernas kapacitet ligger inte i linje med läroplanens 

direktiv eftersom läraren ska veta vilka behov och förkunskaper alla elever har och arbeta 

efter det. Vet inte pedagogen vilka behov och förkunskaper eleven har kan inte några mål för 

undervisningen sättas upp. 

 

Hur har dessa lärare lärt sig att individanpassa undervisningen? 

 

5 av 6 av mina informanter anser sig har lärt sig individanpassa undervisningen genom 

yrkeserfarenhet och med hjälp av sina kollegor. Kristina och Charlotte säger att de fått viss 

kunskap genom sin lärarutbildning och att studera lärare under sin VFU. Charlotte har filmat 

lektioner för att kunna utvärdera sin egen insats. Linda har själv letat forskning om ämnet för 

att fördjupa sig. Charlotte och Anna anser att en bra strategi är att ta hjälp av sina kollegor. 

Detta kan tolkas som att individualisering är något man som lärare lär sig när man kommer ut 

i yrkeslivet, de kanske borde vara en större del av lärarutbildningen så lärarna är bättre 

förberedda när de ska börja arbeta. Charlotte menar att det är viktigt att kunna diskutera med 

sina kollegor och ta tips från varandra, lärare måste vara flexibla och våga byta strategi. Anna 

håller med om att det är bra att ta hjälp av sina kollegor och säger att man får prova sig fram.  
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Hon har kunskap om att eleverna har olika lärstilar och menar att man snabbt lär känna sina 

elever och därmed hittar behoven eleverna har. Linda talar även hon om lärstilar och menar 

att hon läst forskning om olika stilar och är flexibel utifrån dem. Ulrika säger att för att hitta 

de olika elevernas behov testar hon barnen. 

 

Slutsatser 

Under detta kapitel kommer jag att redovisa vad jag kommit fram till i min undersökning, det 

vill säga vilka mina slutsatser är. Jag kommer att visa hur jag uppfyller mitt syfte samt 

besvarar mina frågeställningar, för att tydliggöra syfte och frågeställningar finns de här 

nedanför. 

 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån läroplanens direktiv om att anpassa 

undervisningen till elevers behov, undersöka begreppet genom ett antal pedagogers tolkning 

av ämnet individanpassad undervisning. Studien ska undersöka hur lärarnas pedagogiska 

synsätt och riktlinjerna som finns i styrdokumenten förhåller sig till varandra 

 Hur tolkar dessa pedagoger läroplanens direktiv om individanpassad undervisning 

och därefter arbetar med det? 

 På vilket sätt förhåller sig lärarnas pedagogiska synsätt med riktlinjerna som finns 

i styrdokumenten? 

 

Det jag kommit fram till i min uppsats är att det finns många olika sätt att tolka och även 

utföra individanpassad undervisning. Pedagogerna jag intervjuat verkar ha stora ambitioner att 

individualisera och se till att alla elever kommer så långt som möjligt. Många av lärarna jag 

intervjuat menar att det är viktigt att se eleverna där dem är, alltså på vilken nivå de befinner 

sig. De har även poängterat att det är viktigt att låta eleverna i en klass befinna sig på olika 

nivåer eftersom det är helt naturligt att alla elever inte kan befinna sig på samma nivå 

kunskapsmässigt. Anledningen till att eleverna är olika beror på olika faktorer så som 

uppväxt, intressen, mognad och så vidare. Ett flertal av dessa lärare säger att de hittar de 

enskilda elevernas behov genom att lära känna eleverna, några säger sig hitta behoven genom 
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att testa eleverna. För att tillgodose elevernas enskilda behov säger informanterna att de måste 

växla undervisningsstilar för att så alla elever ska hänga med, det kan till exempel gälla olika 

sätt att ge instruktioner. 

Flera av pedagogerna säger att deras fokus ofta hamnar på de elever som riskerar att inte nå 

målen i läroplanen och det gör att de elever som snabbt blir klara med sina uppgifter får hållas 

tillbaka. Detta anser jag strida emot läroplanens riktlinjer eftersom där kan man läsa att 

lärarens uppgift är att se till att alla elever ska utvecklas så långt det är möjligt. Några 

informanter säger att de gärna låter elever arbeta tillsammans för att de ska lära sig så mycket 

som möjligt, medan en av pedagogerna säger att hon inte vill att eleverna ska hjälpa varandra.  

Ofta får eleverna samma material eller uppgifta att arbeta med, men pedagogerna säger att alla 

elever har olika krav på sig hur de ska lösa uppgiften. Detta står i linje med läroplanen anser 

jag eftersom då får eleverna utvecklas i sin egen takt. Vissa av informanterna säger att de 

ibland utgår ifrån elevernas enskilda intressen för att skapa undervisningsmaterial. Eleverna 

får vara delaktiga med att påverka och tycka till om lektionsinnehållet enligt pedagogerna.  

Informanterna säger att de anser att individanpassad undervisning gynnar alla elever, men att 

de ofta vill individanpassa ännu mer. Fördelarna är att alla elever är individer, så då måste 

undervisningen anpassas. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt för 

varje individ. Pedagogerna anser även att alla individer gynnas av att få höra instruktioner 

flera gånger på flera olika sätt, läraren utvecklas genom att arbeta på detta sätt eftersom hen 

får växla undervisningsstilar och därmed utvecklas. Nackdelarna som kommer fram under 

intervjuerna är att det finns en tidsbrist, lärarna hinner helt enkelt inte individanpassa 

undervisningen i den mån de skulle vilja. Det finns inte tillräckligt resurser för att kunna 

individualisera i den grad de skulle vilja. I dagens skola är klasserna så stora att det är svårt att 

hitta varje elevs behov. En av pedagogerna säger att en nackdel kan vara att underskatta 

elevernas kapacitet och inte utmana eleverna i den grad som skulle behövas. 

Nästan alla lärare säger att de lärt sig individanpassa undervisningen genom erfarenhet och 

med hjälp av kollegor, det tycker jag är oroväckande eftersom individualisering är en så viktig 

del i läroplanen och undervisningen. Jag anser att lärarutbildningen borde fokusera mer på att 

lära studenterna att individualisera. Endast två av mina informanter säger att dem lärt sig 

individanpassa undervisningen genom sina studier. 
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Lärarnas verkar vara pålästa om vad som förväntas i läroplanens riktlinjer och gör sitt allra 

bästa för att uppnå det. På vissa ställen brister det, tillexempel att flera av pedagogerna känner 

att de starka eleverna ofta får stå tillbaka. Det handlar främst om tidsbrist antar jag, fokus 

hamnar på de elever som riskerar att inte nå målen och då finns inte tid kvar att hitta material 

till de elever som redan hunnit långt. I det stora hela tycker jag att lärarna verkar följa de 

riktlinjer som finns i läroplanen. Pedagogerna ser att alla elever är olika och försöker att göra 

sitt bästa för att tillgogose behoven eleverna har. 

 

Avslutande reflektion 

Skolan SKA anpassa, skolan SKA ge stöd, man SKA ge specinsatser. Men vi har ju inte 

de timmarna. Vi har inte det... Vi följer absolut inte det, tror inte det är någon skola som 

gör. Det tycker jag är jättesorgligt. 

(Ulrika, 2013-10-24) 

Så här säger min informant Ulrika om läroplanen. Utifrån de intervjuer jag gjort har jag 

förstått att det inte är helt lätt att följa riktlinjerna. Alla lärare jag har pratat med anser att de 

gör sitt bästa för att anpassa undervisningen till alla elever, men vad jag förstår är det 

komplicerat. Svårigheterna verkar vara tidsbrist samt att klasserna är för stora. Vad jag har 

förstått av intervjuerna är det få av informanterna som anser sig ha fått nödvändiga kunskaper 

inom individualisering under sin lärarutbildning, det är något det fått lära sig i yrkeslivet. 

 

Vidare forskning 

Ett sätt att forska vidare om ämnet kan vara att konkret ta reda på hur lärare individanpassar 

undervisningen, alltså att göra deltagande observationer. I denna studie har jag fått reda på hur 

lärarna tycker, tänker och säger att de gör. Men hur det ser ut i verkligheten har jag ingen 

aning om. Det skulle vara en intressant studie enligt mig. 
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Bilaga 1 

Informationsmail 

Jag heter Therese Jonasson och jag läser min sista termin på lärarutbildningen för förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år på Södertörns Högskola. Nu ska jag skriva mitt 

examensarbete och jag har valt ämnet "individanpassad undervisning".  

Nu undrar jag om jag skulle kunna få göra en intervju med dig? Det skulle vara betydelsefullt 

för mig att få ta del av din kunskap och erfarenhet av ämnet!  

Om du väljer att ställa upp kommer du att vara helt anonym i min studie och du har rätt att 

avbryta intervjun när du vill. Intervjun kommer att spelas in, men behandlas anonymt och 

raderas efter att undersökningen är färdig. 

 

Mvh Therese Jonasson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 37 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

Vilka klasser undervisar du för på ditt nuvarande arbete? 

Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? 

 

Vad innebär individanpassad undervisning för dig? 

Berätta hur du planerar lektioner så att alla ska lära sig på bästa möjliga sätt? 

Hur har du lärt dig att individanpassa undervisningen? 

Hur gör du för att hitta de olika elevernas behov? 

Gynnas alla elever av individanpassad undervisning? 

Vilka fördelar ser du med individanpassad undervisning? 

Vilka nackdelar ser du med individanpassad undervisning? 

Anser du att individanpassad undervisning är svårt att tillämpa i praktiken? 

 

 

Finns det någonting jag inte har frågat om som du tycker är relevant för min undersökning? 

 


