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ABSTRACT 
 
Arbetets syfte var att undersöka hur man på två skolor bedriver individanpassad 
undervisning och vad det finns för faktorer som begränsar lärarens möjligheter. För 
att kunna uppnå syftet med undersökningen har vi fördjupat oss i tidigare forskning 
kring ämnet individanpassad undervisning, och sedan använt oss av en kvalitativ 
forskningsmetod med ostrukturerade intervjuer med en relativt hög grad av 
standardisering. Intervjuerna genomfördes med 10 stycken lärare som arbetade i år 7-
9 på två olika skolor. Resultatet visade att samtliga lärare bedrev någon form av 
individanpassad undervisning men att det inte fanns någon enhetlig struktur. Lärarna 
beskrev också en rad olika begränsande faktorer, där gruppstorleken hos eleverna 
visade sig vara den största.



 

INNEHÅLL 
 

1 INTRODUKTION ................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 4 

2.1 Teorier om individuell utveckling och lärande ........................................ 4 
2.1.1 Dewey ................................................................................................... 4 
2.1.2 Piaget ................................................................................................... 5 
2.1.3 Vygotskij .............................................................................................. 6 

2.2 Individanpassad undervisning .................................................................. 7 
2.2.1 Kolb ...................................................................................................... 7 
2.2.2 Dunn & Dunn, Grinder och Boström ............................................... 8 
2.2.3 Gardner ............................................................................................... 9 
2.2.4 Holistisk eller seriell/sekventiell ........................................................ 9 
2.2.5 Kritik mot lärstilar ............................................................................. 9 

2.3 Lärarens anpassning av undervisningen ................................................ 10 
2.3.1 Lektionsplanering ............................................................................. 10 
2.3.2 Undervisningsstilar ........................................................................... 11 
2.3.3 Arbeta efter VAK ............................................................................. 11 
2.3.4 Stimulering av de sju intelligenserna .............................................. 11 
2.3.5 Att presentera materialet holistiskt eller seriellt/sekventiellt ....... 12 
2.3.6 Inlärning genom rörelse ................................................................... 12 

2.4 Yttre faktorer som hindrar eller begränsar användandet av 
individuellt lärande .................................................................................. 13 

2.4.1 Skolans struktur och uppbyggnad .................................................. 13 
2.4.2 Tid ...................................................................................................... 14 
2.4.3 Nationella prov .................................................................................. 14 
2.4.4 Från mål mot kriterier ..................................................................... 14 

3 SYFTE .................................................................................................................... 16 

4 METOD .................................................................................................................. 17 

4.1 Datainsamling ........................................................................................... 17 
4.2 Urval .......................................................................................................... 18 
4.3 Genomförande/tillvägagångssätt ............................................................. 18 
4.4 Etiskt förhållningssätt .............................................................................. 18 
4.5 Validitet & Reliabilitet ............................................................................. 19 
4.6 Metoddiskussion ....................................................................................... 19 

5 RESULTAT ............................................................................................................ 21 

5.1 Hur den individanpassade undervisningen bedrivs .............................. 21 
5.1.1 Visuell och auditiv inlärning ............................................................ 21 
5.1.2 Praktisk inlärning ............................................................................. 21 
5.1.3 Förförståelse och nivåanpassad undervisning ............................... 22 
5.1.4 Holistisk & seriellt/sekventiell undervisning .................................. 22 

5.2 Begränsande faktorer för individanpassad undervisning .................... 23 
5.2.1 Tid ...................................................................................................... 23 
5.2.1.1 Schema ............................................................................................... 23 
5.2.1.2 Tid för planering ................................................................................ 24 
5.2.1.3 Tid per enskild elev ............................................................................ 24 
5.2.2 Skolans utrustning, organisation och lokaler ................................ 24 



 

    5.2.2.1 Organisation .......................................................................................... 25 
    5.2.2.2 Utrustning .............................................................................................. 25 
    5.2.2.3 Lokaler ................................................................................................... 25 

5.2.3 Nationella Prov ................................................................................. 26 
5.2.4 Individen ............................................................................................ 27 
5.2.4.1 Begränsningar hos läraren ............................................................... 28 
5.2.4.2 Elevens påverkan ............................................................................... 28 
5.2.4.3 Samarbetssvårigheter ........................................................................ 29 

6 DISKUSSION ........................................................................................................ 30 

6.1 Individanpassad undervisning ................................................................ 30 
6.2 Faktorer begränsar användandet av individuellt lärande .................... 32 
6.3 Sammanfattning ....................................................................................... 34 



 

1 INTRODUKTION 
 
Utifrån de erfarenheter vi har förskaffat oss genom vår utbildning och diverse 
timvikariat har ett intresse väckts för hur den individanpassade undervisningen 
bedrivs. Under vår utbildning har det hela tiden talats om en skola för alla och hur 
läraren skall verka för att kunna se och nå alla. Det är lärarens uppgift att skapa bra 
förutsättningar för elevens bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
 
På vilket sätt förekommer då individanpassad undervisning i verkligheten och vilka 
begränsande faktorer kan man stöta på? 
 
Undervisningen skall enligt LPO -94 anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov och undervisningen behöver individualiseras för att man skall kunna nå alla, 
även de med särskilda svårigheter. Det är ett krav att de intellektuella, praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna skall finnas med under undervisningen. Boström 
(1998) beskriver att alla elever är olika till sätt och sinne vilket medför att metoder 
och inlärningsmönster skiljer sig åt. Lendahls & Runesson (1995) hävdar att i och 
med att eleverna uppfattar information på olika sätt så gäller det att läraren kan 
konstruera och planera lektionerna därefter, och igenom det uppnå fördelar. 
 
Samtidigt som lärare strävar efter att individanpassa sin undervisning möts hon av 
hindrande faktorer. Tidigare forskning av bl.a. Aili (2008) ; Forsberg & Wallin 
(2006) ; Hargreaves (1998) påvisar detta i form av att problematisera lärarens 
yrkesroll gentemot skolans läroplan, struktur, uppbyggnad och tid. 
 
Målet med examensarbetet är att få en djupare förståelse för individanpassad 
undervisning och hur den kan bedrivas samt öka medvetenhen och kunskapen om de 
begränsande faktorer som finns och på så sätt vara bättre förberedd inför sitt eget 
yrkesverksamma liv. 



 

2 BAKGRUND 
 
Alla elever ska ha möjlighet till en likvärdig utbildning men däremot behöver inte 
undervisningen alltid utformas på samma sätt d.v.s. undervisningen skall anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov.  Undervisningen behöver individualiseras 
för att man ska kunna nå alla, även de med särskilda svårigheter att nå målen. Skolan 
skall tillsammans med hemmet främja elevers utveckling mot att bli ansvarsfulla 
samhällsmedlemmar likväl som eleven skall ta ansvar för det egna arbetet och 
skolmiljön de vistas i. Studiefärdigheter och metoder för att använda sig av ny 
kunskap blir därför viktiga. Det blir således också nödvändigt att eleverna utvecklar 
sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och förstå konsekvenserna av 
olika alternativ. Skolan ska ge förutsättningar för eleverna att självständigt utveckla 
sin förmåga att jobba självständigt och lösa olika sorters problem. Kunskap är inget 
entydigt begrepp utan kommer i olika uttryck genom fakta, förståelse, färdigheter 
och förtroende. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika typer av 
kunskapsformer och kunna skapa ett lärande där dessa kunskaper balanseras mot 
varandra för att skapa en helhet. Det är ett krav att både det intellektuella, praktiska, 
sinnliga och estetiska aspekterna skall närvara under undervisningen. Eleven ska få 
uppleva olika uttryck för kunskapen. Skolan skall arbeta efter bästa förmåga för att 
skapa de främsta betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling (LPO -94). 

2.1 Teorier om individuell utveckling och lärande 
Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för många av de olika metoder och 
lärstilar som används för att bedriva den individanpassade undervisningen. 

2.1.1 Dewey 
 
Dewey (2004) har betytt mycket för skolans utveckling och hans pedagogiska verk 
lever kvar och utgör spår även i dagens läroplaner. Dewey utgår från individen och 
det sociala sammanhanget vilket är hans kärnpunkt och som han ständigt 
återkommer till. Dewey menar på att individen utvecklas genom ett samspel med sin 
omgivning som t.ex. i sociala regler och sammanhang. Pedagogens uppgift blir då att 
vägleda, styra och organisera den växande individen gentemot det föränderliga 
samhället. Detta för att kunna påverka det samhälle man lever och verkar i. Dewey 
förespråkade holism, ett perspektiv som utgår från att skapa helhet genom mångfald. 
Denna mångfald kan nås genom ”learning by doing” vilket stärker bilden av 
människan i utveckling genom arbetsuppgifter och aktiv handlande gentemot sin 
omgivning för att utvecklas. Teori och praktik kan inte ställas mot varandra som 
motpoler utan är istället varandras förutsättningar. På så sätt går det inte att värdera 
teori högre än praktik och vice versa. 
 
Dewey (2004) vill att den starka uppdelningen av praktik och teori överges och att 
man riktar undervisningen mot samhällets efterfrågan och utformning. Skolan 
isoleras mot det verkliga livet genom att eleven inte kan använda sig av den kunskap 
och de erfarenheter som den fått utanför skolan, likväl som eleven inte kan använda 
sig av det hon lärt sig i skolan i det verkliga livet. Problemet blir då att skapa 
aktiviteter i anslutning till den fysiska omgivningen samtidigt som man utvecklar det 
moderna demokratiska samhället. Skolans uppgift är att ge eleverna information och 



 

kunskap som de kan ha nytta av ute i samhället, detta skall ske genom 
problemlösning och kritisk reflektion istället för att kopiera och memorera fakta. 
Undervisningen skall vara individanpassad efter elevernas förutsättningar och 
tidigare erfarenheter för att skapa meningsfullaktighet och motivation.  
 
Det är lätt att dela in elever i kriterier som begåvad eller obegåvad, men i vad? På 
vilket sätt är man begåvad borde vara en rimligare tanke. En professor och en 
industriledare har olika mått på begåvning, där den ena riktar sig mot akademiskt 
intellekt och den andre mot praktiskt handlag. Vi är alla olika och ojämförbara vilket 
bör spegla undervisningens metoder. Fortfarande så blir individen begränsad och 
placeras in i förutbestämda mönster där utbildningen verkat för att bevara den 
bestående ordningen. Hindret för att frigöra individen och dess olikheter ligger i 
vanan att klassificera och kategorisera i de kvantitativa jämförelserna (Dewey, 2004). 

2.1.2 Piaget 
 
Piagets (1972) hävdar att människans förståndsutveckling och dess 
användningsområde är under utveckling från födelsen till det man är 16 år vilket 
även motsvarar den ålder man går ut grundskolan. Piaget anser att barn utvecklas i 
kronologisk ordning från födseln och vidare genom olika faser. Han liknar barnets 
utveckling vid en frukt som inte med ens är fullt mogen utan efter hand mognar 
inifrån och ut. Dels har det med att nervsystemets och hjärnans utveckling rent 
generellt att göra, men han menar även att socialt samspel har en betydande roll i 
utvecklingen. 
 
Barns inlärning sker enligt Piaget genom två olika former. En form är figurativ 
inlärning vilket beskrivs som en symbolisk intelligens. Här är barns upplevelser 
centrala för inlärningen. Det andra sättet, operativ inlärning, beskrivs som en mer 
praktisk intelligens som man förskansar sig genom att praktiskt undersöka saker eller 
situationer. Han säger att meningsinnehållet här är väldigt viktigt, eller med andra 
ord barnets motivation. 
 
Barnen går från ett stadium till nästa, men innan barnet kan gå vidare så måste 
föregående stadium klaras av. Piaget anser att skolan i dess pedagogik bör ta hänsyn 
till i vilket stadium eleven befinner sig, och därifrån kunna ge eleven individuella 
och stimulerande metoder och uppgifter för att ta sig vidare i sin utveckling. Piaget 
anser dock inte att man kan trycka in kunskap i en elevs huvud för att hon dagen 
efter ska rabbla informationen utan eleven behöver förståelse av informationen 
genom t.ex. att praktiskt undersöka saker eller situationer. Eleven måste få bilda sin 
egen uppfattning och detta kräver förståelse vilket kan ta tid, och denna tid måste 
pedagogen kunna erbjuda (Piaget 1972). 
 
Piaget (1972) beskriver även två olika utbildningssystem. Han beskriver det ena 
systemet som slutet vilket innefattar fasta förutbestämda mål och 
undervisningsstrategier. Alla lärare använder samma material och metoder i alla 
klassrum. Vidare så är läraren inte mycket aktiv. Det som slutligen räknas är 
produkten. Det andra systemet kallar han det öppna vilket i motsats till det slutna 
innefattar aktiva, delaktiga människor med varierande innehåll på lektioner och 
material anpassat för den enskilde individen. Här är inte produkten alls lika viktig 
utan här är det processen fram till produkten som är det styrande. 



 

 

2.1.3 Vygotskij 
 
Det finns tankar hos Piaget som stämmer väl överens med Vygotskijs teorier. Det 
finns dock ett stort hinder i Piagets (1972) tankar och som Vygotskij (2001) 
kritiserar, han anser nämligen att eleven inte rör sig från ett stadium till nästa på ett 
rent biologiskt plan utan ju mer stimulans från skolans värld genom pedagogen som 
eleven får, desto snabbare avancemang genom stadierna. Skulle det vara så att man 
utvecklas genom faser vid bestämda biologiska tidpunkter skulle inte pedagogen 
göra någon nytta alls. Lade man sin undervisning på en nivå högre än elevens 
dåvarande utveckling skulle eleven inte förstå någonting och lade man 
undervisningen på elevens nivå skulle eleven i princip redan kunna det (Vygotskij, 
2001). 
 
Vygotskij (2001) menar att lärandets grund ligger i samspelet mellan människor. 
Vygotskij ser på utveckling och lärande på ett sociokulturellt sätt d.v.s. han menar att 
eleven är en social individ som utvecklar sitt tankesätt genom att samspela och 
interagera med andra (teorin om den s.k. proximala utvecklingszonen) Det som finns 
inne i varje huvud har föregåtts av ett samspel av yttre aktiviteter med andra och med 
stöd av olika hjälpmedel. Aktivitet är enligt Vygotskij ett nyckelord för lärande. Den 
proximala utvecklingszonens grundtanke är att en elevs utveckling går ifrån det 
sociala samspelet till det individuella och självständiga. Både den intellektuella 
utvecklingen och tänkandet är ett resultat av detta. 
 
I skolan så menar Vygotskij (2001) att eleven inte utvecklas om den får traggla saker 
som den redan behärskar utan eleven lär sig genom att samarbeta med läraren om 
nya saker och att ställas inför nya utmaningar hela tiden. Likt ett spädbarns härmande 
joller så lär sig eleven genom att imitera det man är på väg att lära in. Eleven skall 
hela tiden tänja sina gränser genom att överskrida sin nuvarande förmåga. Detta går 
inte att lösa själv utan det är genom samspelet med en kunnigare person (i skolan 
oftast läraren) som eleven skall vägledas. Därmed blir det viktigt att kunna fånga upp 
varje individs nuvarande position i deras utveckling. Vygotskij beskriver det så här: 
 

”Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i elevens utveckling utan mot 

morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i den närmaste 

utvecklingszonen” (Vygotskij, 2001. s. 334) 

 
Man måste alltså anpassa sin undervisning efter varje individ men som citatet visar 
så är det viktigt att man inte lägger nivån på undervisningen där eleven redan var igår 
utan istället kan främja en utmanande undervisning som kan lotsa eleven mot nya 
lärdomar. 
 
Vygotskij (2001) hävdar vidare att det är viktigt att man inte lägger över ansvaret för 
elevers utveckling och lärande på dem själva utan läraren måste vara väl medveten 
om att det är hans/hennes yttersta ansvar vad eleven lär in. För mycket ansvar på 
eleverna kan innebära att de inte klarar av att nå in i den proximala utvecklingszonen 
som är så viktig för eleverna. 
 
 
 



 

2.2 Individanpassad undervisning 
 
Alla elever är olika till sätt och sinnen vilket gör att deras inlärningsmönster och 
metoder skiljer sig markant åt. För att kunna bedriva lektionen så att så många som 
möjligt kan ta åt sig av informationen så krävs det att läraren har kunskap och insyn 
hur hans/hennes elever fungerar i sin inlärning (Boström, 1998; Karns, 2006). 
 
Österlind (1998) menar på att individualiserad undervisning höjer 
motivationsfaktorn. Att använda individanpassad undervisning som metod för att 
höja elevers studielusta istället för att bedriva negativa sanktioner så som t.ex. 
bestraffning för att nå resultat, anses vara en fördel. Individualisering är ett 
återkommande och centralt begrepp i läroplanstexter men utgör dock problem för 
lärare att bedriva sådan typ av undervisning inom skolklassens ram. 

2.2.1 Kolb 
 
Att var och en får utveckla kritiska och reflekterande tankar, kräver att man ser till 
individers olikhet. Utifrån Dewey (2004) tankar växer Kolbs lärstil ”experiental 
learning” fram.  
 
Kolb (2008) bygger sina teorier på två aspekter: hur vi tar till oss information och 
vad gör vi med den. Hur vi tar till oss informationen sker på olika sätt i en skala från 
rent konkreta upplevelser till reflektion och observation. Även bearbetning av 
informationen sker på olika sätt från abstrakt tänkande till aktivt experimenterande.  
Det här skapar en cykel eller spiral som tangerar de fyra ovan nämnda dimensionerna 
(se Bilaga 1 Kolb’s experiential learning cycle) och som man utgår ifrån när man 
sedan definierar de fyra olika lärstilsprofilerna. 
 
Diverging (idégivaren) mest dominanta drag är att personen lär sig genom konkreta 
upplevelser och reflekterande observationer. Personen jobbar med ”brainstorming” 
och tar gärna personlig feedback. Personen är social och känslosam och arbetar gärna 
i grupper. Konstnärligt lagd. 
 
Assimilating (förklararen) arbetar genom ett brett spektra av information som hon 
sedan omvandlar till logisk form. Hon är mindre fokuserade på det sociala utan mer 
på det abstrakta. I lärsituationer föredrar hon att läsa och utforska analytiska 
modeller. Behöver tid för att tänka igenom saker.  
 
Converging (sammanställaren) är duktig på att hitta praktiska lösningar på idéer och 
teorier. Föredrar att jobba med tekniska uppgifter och problem istället för sociala 
relationer. I lärsituationer så föredrar hon att jobba med nya idéer och praktiska 
tillbehör. 
 
Accommodating (prövaren) gillar att utforma planer hon själv medverkar i. Går 
hellre på egen intuition än logisk analys. Lyssnar hellre på andra personer än sig 
själv i problemlösningar. I lärsituationer föredrar de att jobba med andra människor 
för att få saker och ting gjorda (Kolb, 2008). 
 



 

2.2.2 Dunn & Dunn, Grinder och Boström 
 
Dunn (2001) anser dock att det finns en rad andra komponenter som spelar in utöver 
individens intag och bearbetning av informationen. I Dunn & Dunn learning style 
model (se bilaga 2) har man skapat över 20 olika faktorer som spelar in vid inlärning 
och utlärning. Dessa faktorer placeras in under fem kategorier. Miljömässiga, 
emotionella, sociala, fysiska och psykologiska faktorer (Dunn, 2001). Se de olika 
kategorierna och faktorerna i bilaga 2 (The Dunn & Dunn Learning Styles Model. I 
en skandinavisk version)(Sveriges Lärstilscenter, 2008). Många av dessa faktorer är 
väsentliga för ett fungerande socialt samspel vilket även Vygotskij (2001) 
förespråkar. Dunn & Dunns modell kom på 1960-talet och är en av de mer kända 
lärstilsmodellerna i Sverige. Utifrån Dunn & Dunn learning style model har det 
sedermera växt fram förgreningar framförallt på grund av dess komplexitet (Grinder 
1991). 
 
Grinder (1991) har i sin lärstil fokuserat på NLP (neuro lingvistisk programmering, 
skapad av John Grinder & Richard Bandler) som innefattar psykologiska och fysiska 
faktorer vid inlärning, bl.a. genom V.A.K. (visuell, auditiv, kinestetisk) som även 
Boström (1998) lägger stor vikt på. Boström & Wallenberg (1997) Sträcker sig så 
pass långt att fel undervisningsmetoder kan slå ut elever från skolan vilket kan leda 
till försämrade förutsättningar längre fram i livet. 
 
Boström & Wallenberg (1997) menar att det är viktigt att vara medveten om att den 
visuella eleven uppfattar information snabbt genom att ofta ha en god förmåga att 
registrera bilder. Enligt Vygotskij (1991); Piaget, (1972) knyter gärna eleven an till 
diagram, scheman eller bildspel från föregående lektion för att på så sätt ta nästa steg 
genom de proximala zonerna. En visuell elev har dock ofta begränsningar i att ta in 
information via sin hörsel vilket istället en auditiv elev har som sin främsta egenskap. 
Denna elevtyp ses ofta som pratig och lite störande men det har att göra med att 
eleven använder sig av ord för att kunna ta sig vidare i sin utveckling (Felder, 1993; 
Boström & Wallenberg, 1997; Felder och Spurlin, 2005). Jämfört med den visuelle 
eleven har den auditive eleven ett behov av ett socialt samspel och socialt umgänge 
för att utvecklas till fullo samtidigt som färdigheter som att skriva och läsa är svårare 
att lära sig (Vygotskij, 1991). 
 
En elev som har ett mer kinestetiskt och taktilt inlärningsbehov, kräver ett stort 
socialt behov men är också den elev vars stil mest kan liknas vid Deweys (2004) 
learning by doing eller Piagets (1972) operativa inlärning. Denna elev har svårt att 
sitta still och vill hela tiden få utrymme att experimentera och prova nya lösningar 
genom att använda sin kropp, sina händer och sina känslor. Denna elevtyp har en 
längre inlärningsperiod än övriga två typer men det som en gång har lärts in fastnar 
desto bättre. Eftersom denna grupp har en inlärningsmetod som skolan inte använder 
sig av i någon större utsträckning, så uppfattas dessa elever ibland som 
lågpresterande (Boström & Wallenberg 1997). Är eleven enbart utpräglat taktil så 
visar neurologiskforskning på att dessa inlärare har speciellt många 
beröringsreceptorer i händer och fingrar och när dessa stimuleras aktiveras hjärnan. 
Alltså är det nödvändigt att dessa elever tillåts vara fingriga under inlärning (Felder, 
1993; Boström & Wallenberg, 1997; Felder och Spurlin, 2005). 
 



 

2.2.3 Gardner 
 
Även Gardner (1994) väljer att försöka rikta sin undervisning mot elevens starka 
sidor. Han har genom sin teori om de sju intelligenserna försökt stimulera elevers 
inlärning utifrån en individuell utgångspunkt. Gardners grundtanke är att människor 
känner sig mer motiverade och engagerade om de får använda sin bästa intelligens. 
Detta innebär att eleven får utnyttja sina talanger inom ämnet. Likt Piaget (1972) så 
är Gardner inne på att man utvecklas i olika stadier. Gardner hävdar dock att man 
inte endast kan se till den västerländska världens åtråvärda kompetenser som 
exempelvis språklig eller matematisk-logisk intelligens. Det finns andra intelligenser 
som blir värdefulla i skriftlösa kulturer som t.ex. konstnärlig eller musikalisk 
intelligens. För att överföra detta i dagens skola där den verbala och logisk-
matematiska intelligensen är nyckeln till framgång så hävdar Gardner att flera 
mindre åtråvärda intelligenser åsidosätts. Elever med kraftig konstnärlig, musikalisk 
eller kinestetisk talang utvecklas bäst genom att få använda dessa intelligenser som 
är deras förutsättningar för att lyckas. I Gardners sju intelligenser kan man även se 
likheter i både Vygotskij (2001) och Deweys (2004) teorier. Gardner lägger likt 
Vygotskij (2001) vikt vid den interpersonella sociala intelligensen där eleven lär 
genom att samspela med varandra genom bl.a. grupparbeten och konflikthantering. I 
Deweys (2004) learning by doing finner vi både reflektion och handling i det 
intrapersonella och kinestitiska intelligenserna. 

2.2.4 Holistisk eller seriell/sekventiell 
 
Pasks (1975) utgår från att det finns två olika vägar för att nå förståelse. Den seriella 
lärstrategin representeras ofta i vänster hjärnhalva medan den holistiska representeras 
i den högra. När elever ställs inför ett nytt ämnesområde tycks de välja en strategi 
framför en annan. Den holistiska sidan står för det globala och besitter specifika 
talanger som färg, form och bilder och har ett förnuft som baserar sig på intuition och 
känslor. Den seriella sidan står för det analytiska med talanger som rationellt 
tänkande, logik och det språkliga. 
 
Boström (1998) beskriver det som ett pussel, antingen vill man få bitarna 
presenterade för sig en efter en för att på så sätt lägga pusslet, eller vill du först och 
främst ha pusslets ramar presenterade för att på så sätt se helheten. Inget sätt är 
såklart rätt eller fel och båda kan bemästra informationshämtande om de får använda 
sin egen strategi. 

2.2.5 Kritik mot lärstilar 
 
Thors (2006) menar på att grundtanken med att använda sig utav lärstilar är bra men 
ser vissa farhågor att det gemensamma lärandet försvinner om en specifik 
lärstilsmetod blir rådande. Detta p.g.a. att alla elever inriktar sig på sin egen stil och 
det gemensamma lärandet blir lidande. Det finns nackdelar med att kategorisera 
eleverna eftersom de skulle fastna i ett enda sätt för inlärning, detta skulle då bidra 
till att andra inlärningskanaler försvagas ytterligare. Thors poängterar även att det är 
innehållet dvs. kunskapen i sig som relevant och inte metoden. Andra faktorer som 
spelar in och som rankas högre än lärstilen är kön, etnicitet, social bakgrund och 
egna erfarenheter (sedan tidigare). Kroksmark (2006) ser likt Thors (2006) fördelar i 
användandet av lärstilar. Han anser att det är det mest rimliga sättet att bedriva 



 

inlärning, dock är verktyget inte fulländat, Att bedriva undervisning som tillgodoser 
individernas olikheter i en klass på 25-30 elever är inte rimligt rent organisatoriskt så 
som skolan är utformad idag. Det skulle i så fall innebära en förändring av skolans 
grundläggande struktur. Istället faller man tillbaka på en förenklad indelning, en typ 
av kategorisering vilket blir motsatsen till det komplexa individuella lärandet. Det 
finns även teorier om att de olika lärstilarna är situationsanpassade, ex ny situation, 
ny inlärningsstil vilket skulle rasera hela lärstilsteorin. Kroksmark (2006) tycks även 
utskilja en kollektiv lärstil inom det individuella lärandet vilket då utmanar 
påståendet om det individualistiska grundtagandet om att alla lär sig på olika sätt. 
 
Både Boström (2004) och Kroksmark (2006) hävdar även att elevens ständigt 
pågående utveckling (medvetenhet och erfarenhet) gör att hon utvecklar olika typer 
av lärstilar under sina skolår. Eleven kan alltså inte placeras i en lärstil vid sin 
skolstart och sedan förbli där, utan behöver kontinuerlig prövning och omprövning 
av sin lärstil under hela sin skolgång. 

2.3 Lärarens anpassning av undervisningen 
 
Lärare har idag ett stort inflytande och ansvar hur de undervisar sina elever. Lärarens 
roll i elevernas inlärning kommer att till stor del påverka deras framtida prestationer. 
Beroende på hur lärarna bygger och planerar lektionerna kommer de att uppfattas 
olika av olika elever. Förmågan att kunna rikta sin undervisning mot elevers olika 
lärstilar kommer att ge stora fördelar hur man planerar och genomför sin 
undervisning (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
Lendahls och Runesson (1995) menar också på att eleven har ett ansvar att försöka 
utveckla sig så att man kan tillgodose sig den informationen som läraren ger även om 
den inte presenteras på elevens mest fördelaktiga inlärningsätt. Detta gör att elev och 
lärare finner ett samspel, vilket underlättar vid inlärnings situationer. 

2.3.1 Lektionsplanering 
 
Vad har vi som lärare för nytta av att kunna känna elevers informationshantering? 
Som Valenzeno (2003) ser det så är det en grundläggande fråga vid all 
lektionsplanering. Vi bör fundera över hur vi sätter samman olika grupper. Vilken 
strategi skulle du använda? Att bearbeta information handlar i grund och botten om 
hur eleverna hjärna mottager och bearbetar informationen. Den viktigaste frågan en 
pedagog bör ställa sig är, kommer eleverna att kunna ta in den information på det sätt 
som man som lärare har planerat sin lektion. Boström (2004) är inne på samma linje 
och hävdar att informationen går fram snabbare och fastnar bättre vid användning av 
rätt undervisningsmetod. Boström (2004) som bygger mycket av sin forskning på 
makarna Dunn & Dunn´s learning style model beskriver ett instrument för att 
fastställa individens lärstil. För barn 8- 15 år kallas lärstilstestet för LSI och för 
gymnasieelever och vuxna finns PEPS.  
 
 
 
 



 

2.3.2 Undervisningsstilar 
 
Många lärare lär ut på liknande sätt som de lär in. Detta är till att förenkla sin 
undervisning. Frågan som man skall ställa sig är inte hur mycket du hinner lära ut, 
utan hur mycket eleverna kan ta in (Boström & Wallenberg, 1997). 
 
När läraren inte presenterar informationen anpassad till elevens inlärningsstil måste 
eleven omvandla informationen så den passar till sin egen inlärningsstil. När läraren 
till exempel visar en overhead eller skriver på tavlan och eleven är auditiv så kan 
man få se eleven röra på läpparna medan hon skriver vad hon ser. Medan de elever 
som i huvudsak har en dominerande inlärningsstil håller på att översätta kan de lätt 
missa den information som läraren ger under tiden. Elevens uppmärksamhet ökar 
eller minskar beroende på om den använda undervisningsstilen passar in med hennes 
sätt att ta in information. Ovanstående leder till att översättaren känner till en viss del 
av informationen, men missar det som presenterades efter den tidigare översatta 
delen. Det kan leda till att läraren blir konfunderad när hon rättar dagens arbete och 
funderar över varför eleven löste problem A och inte problem B. Lärare behöver öka 
sin flexibilitet så att de kan anpassa sig till varje översättare (Grinder, 1989). 

2.3.3 Arbeta efter VAK 
 
Grinder (1989) hävdar att information som presenteras muntligt når ungefär 20 % av 
sina åhörare. Att komplettera med bilder i någon form gör att ytterligare ca 30 % nås 
av informationen. Förståelsen ökas med 20 % om åhörarna får diskutera innehållet, 
och till sist ytterligare med 20 % till om de får aktivt pröva eller göra.  
 
Återigen handlar det om att anpassa undervisningen till den gruppen av elever 
pedagogen ställs inför. För att lyckas nå den halva klassen som inte nås genom 
förmedlingspedagogiska metoder krävs det ett stort merarbete genom nya arbetssätt 
och arbetsformer (Grinder, 1989; Boström, 2004). 
 

2.3.4 Stimulering av de sju intelligenserna 
 
Jensen (1995) hävdar enligt Gardners (1994) forskning, att nyckeln till framgångsrik 
inlärning är att erbjuda omväxling. Omväxling bjuder dock inte på omedelbar 
framgång, vissa elever som är vana vid traditionell undervisning kommer inte att få 
lika stora framgångar lika fort men ju längre kursen går desto bättre kontakt, och 
desto fler av eleverna kommer pedagogen att nå. Ett citat från Jensen (1995) visar på 
skillnader hos pedagoger och deras undervisningsresultat. 
 

”Medelmåttan undervisar på ett sätt som gör att han eller hon alltid får kontakt 

med 60-80 % av eleverna. En lysande pedagog undervisar också så att han eller 

hon alltid har kontakt med 60-80 % av eleverna. Men vilken är då skillnaden? 

Medelmåttan når alltid samma 60-80 %. Den lysande pedagogen ser till att 

erbjuda omväxling och byta taktik så att de 60-80 % består av olika elever varje 

dag, och så att ALLA får ut maximalt av undervisningen under en vecka.”  
(Jensen, 1995. s 248-249) 

  
För att nå ut till alla elever bör läraren ha arbetspass och övningar som innehåller 
minst 3-4 element ifrån var och en av de sju intelligenssfärerna. För högstadieelever 



 

kan du använda 3-4 intelligenser under varje lektion och alla sju bör vara 
representerade under loppet av en vecka (Jensen, 1995). 

2.3.5 Att presentera materialet holistiskt eller seriellt/sekventiellt 
 
Pask (1975) och Boström (1998) anger två sätt att presentera ingången av ett 
material. Antingen att presentera helheten (Holistiskt) eller att dela upp 
informationen och ge den bit för bit (sekventiellt/seriellt). Oberoende på vilket sätt 
du presenterar materialet så bör man vara medveten om att mottagaren kan vara av 
den motsatta sorten och kanske behöver få en annan ingång. 
 
Lärare som bedriver sekventiell undervisning bör tänka på att holistiska elever gärna 
vill ha materialet presenterat lättsamt med någon historia, berättelse eller någon 
händelse som eleverna kan relatera till på en lätt nivå. Dessa elever uppskattar 
helheten först och detaljerna sen. Eleverna vill bli känslomässigt fångade av ett ämne 
för att känna mening att studera eller intressera sig för det och inte överösta med tung 
fakta. De arbetar gärna i grupper för att diskutera och reda ut problemet i lugn och 
resonerande takt. Eleverna vill söka efter svaren själva och taktilt illustrera det de 
tolkar (Boström, 1998).   
 
Holistiska elever tenderar att skapa mening genom bilder, foton och andra typer av 
tecken och symboler hellre än genom ord och text. Bra redovisningsmöjligheter för 
den holistiske eleven borde därför vara sketcher, bildspel och demonstrationer. Starkt 
holistiska personer föredrar bakgrundsljud och mer dämpad belysning. Helst vill de 
ha något att tugga på samt fysisk aktivitet när de koncentrerar sig. Socialt vill de 
hellre arbeta i par eller i grupp (Dunn, Dunn, Treffinger, 1995; Boström, 1998). 
 
Lärare som bedriver holistiskt undervisning bör känna till att sekventiella elever vill 
ha informationen presenterat visuellt då instruktionerna stärks genom t.ex. bilder, 
nyckelord eller anteckningar på tavlan. Eleverna bör också få skriftlig information 
om tider, datum och specifika detaljer på enskilt papper där information bör 
presenteras stegvis och detaljerat. Feedback och kontroll av t.ex. läxor och 
skrivningar dagligen gör att eleven stegvis kan kontrollera sina studier (Boström, 
1998). 
 
Strikt sekventiella personer vill ha miljö med tystnad och kraftig belysning och 
formell design. Helst arbetar eller studerar de ensamma eller med en auktoritet 
(Dunn, Dunn, Treffinger, 1995). 

2.3.6 Inlärning genom rörelse 
 
Många praktiska pedagoger använder sig av tillämpningsuppgifter som ger utdelning 
i form av motivation och inlärning. I den svenska skoldebatten finns det en tydlig 
och klar trend mot tillämpningsaspekter i skolarbetet, dels genom att öka 
praktiktillfällen och genom ökat utnyttjande av projektarbete och temastudier. Inom 
vuxenpedagogiken finns det idag trender som riktar sig mer och mer mot 
upplevelsebaserad inlärning. Praktiska undervisningstillfällen där barn eller elever 
får prova på och testa sig fram. I skolan har det dock inte slagit igenom i någon större 
utsträckning. Undervisning bygger idag fortfarande i stor del på enbart auditiva 



 

upplevelser. Nu mera finns det fler visuella moment så som diagram, textböcker, 
overhead, stenciler m.m. (Steinberg, 1994). 
 
Elever som föredrar att lära sig genom praktiska moment skall få möjlighet att 
utveckla sig genom andra sinnen och vice versa. Mer regelbundet utnyttjande av 
praktiska moment skulle vara ett stort och viktigt bidragande moment för ökad 
undervisningseffekt. Exempel på tillämpningssätt är att utnyttja drama och rörelse i 
klassrummet. Ett aktivt deltagande hos eleverna tenderar att höja intensiteten i 
aktiviteten vilket ger eleven personlig anknytning till det den studerar vilket i sig 
stärker minnet (Steinberg, 1994). 

2.4 Yttre faktorer som hindrar eller begränsar användandet 
av individuellt lärande 

 
I skolans värld finns där faktorer som ibland hindrar, eller i alla fall påverkar lärarnas 
användande av individanpassad undervisning. Här belyser vi vissa som potential att 
antingen hindra eller begränsa. 

2.4.1 Skolans struktur och uppbyggnad 
 
Hargreaves (1998) skriver att skolan rent fysiskt kan vara väldigt avgränsande på 
olika sätt. I vissa fall så kan de olika lärarlagen vara separerade i olika byggnader. 
Detta kan medföra att samarbete mellan dem försvåras eftersom det helt enkelt kan ta 
för mycket tid att vandra mellan byggnaderna. Även klassrum är ofta placerade likt 
enskilda celler. Hargreaves liknar modellen som en äggkartong där mängder av små 
klassrum och arbetsrum är fysiskt isolerade från varandra, vilket kan innebära hinder 
när det gäller samarbete mellan olika klasser/lärare/arbetsmetoder. Vissa skolor kan 
dock ha stora samlade arbetsrum där lärarna kan tyckas ha utomordentliga 
möjligheter att samarbeta och utbyta idéer, men här menar Hargreaves att det kan bli 
för mycket. Man hinner helt enkelt inte slutföra de tankar och idéer man har, innan 
någon kollega lägger sig i med någon ny idé. 
 
På det ekonomiska området går man mot att arbetsplats och arbetsprocesser är skilda 
mellan ledning och arbetare, vilket för med sig att de här arbetsprocesserna bryter ner 
arbetsuppgifterna till allt mindre mätbara komponenter, vilket ger ett mindre 
professionellt arbete och en större teknisk styrning och kontroll. Det här för med sig 
att rätten till egna bedömningar och egna modeller för undervisning minskar och 
styrs istället uppifrån. Många skolor blir allt större och med ohanterliga 
organisationer som leder till en sämre elevkontakt när det gäller studiemässiga, 
personliga och sociala behov. Det leder också till en minskning av lärarens behov av 
professionell utveckling och fortsatt fortbildning samt flexibla beslutsprocesser. Det 
går att göra jämförelser med stora köpcentra och överfyllda flygplatser. I takt med att 
skolan förändras råder det en viss osäkerhet vilket gör att läraren som individ vill 
minimera riskerna genom att luta sig tillbaka mot trygga undervisningsmetoder och 
att man fastnar i en viss kultur. Det här kan leda till att elevers förväntningar och 
prestationer sjunker. (Hargreaves, 1998). 
 
 



 

2.4.2 Tid 
 
Det är inte rimligt att en av samhällets viktigaste yrkesgrupper har blivit en av de 
sjukaste. Lärarens arbete fylls i dag av en rad olika moment som ex utveckla och 
upprätthålla rutiner, undervisa, planera mm som ligger under fastslagen tid. 
Problemet är dock att det finns ytterligare faktorer som inkräktar på den fastslagna 
tiden. Ser man tiden som ett rum där rummets storlek är den fastlagda tiden och där 
lärarens ”ordinarie arbetsuppgifter” ryms så byggs det rummet aldrig ut utan fylls på 
med allt fler moment. Skolan är medveten om att dessa inkräktande moment dyker 
upp men inte alltid när och i vilken form. Det kan exempelvis vara småsaker som att 
hålla ordning i klassrum, fylla i ledighetsansökningar för elever, elevers sociala 
problem, stölder, skador mm. Man kan jämföra fenomenet med sjukhusets 
akutmottagning som också vet att det inträffar oförutsedda händelser men skillnaden 
är att man här oftast har personal i beredskap för problemen. I skolans värld står 
oftast läraren ensam (Aili, 2008).  
 
Administrationen har även den viss påverkan på lärarens tid. Det har blivit något av 
en stridsfråga mellan läraren och administrationen, där lärarna slåss för att få ha viss 
undervisningsfri tid till oväntade situationer som att ringa samtal, kopiera material 
m.m. Skolledningen har inte alltid samma uppfattning utan de tycker att tom tid inte 
ska existera utan tiden skall fyllas med saker som rör skolans utveckling och då 
kräver de ibland av läraren att denna tomma tid ska fyllas med möten eller dylika 
saker. Skolledningen vill att man ska stycka upp tiden så att den utnyttjas produktivt 
och inte bara går till att sitta och småprata som exempel. Saken är den att denna tid är 
guld värd för läraren till oförutsedda händelser som i exemplen ovan (Hargreaves, 
1998). 

2.4.3 Nationella prov 
 
Det framkommer i Skolverkets rapport att de nationella proven har en tendens att bli 
styrande i innehåll och arbetsmetoder för en del lärare. Hur stark denna styrning är 
framgår inte till 100 %, men att det blir en del av undervisningen är givet. Frågan är 
dock om man ser denna styrning som önskad då staten inte påverkar styrningen vad 
det gäller innehåll och arbetsmetoder. Det finns dock en tänkbar förklaring till vad 
det är som ligger bakom denna styrning. Skolmaterial och läroböcker har en stor 
påverkan i lärarens val av innehåll och arbetsmetod samtidigt som tradering, vilket 
betyder att lärare undervisar på det sätt som de själv blivit mest undervisade under 
sin egen skolgång, spelar in (Skolverket 2003). 

2.4.4 Från mål mot kriterier 
 
För att anses vara en del av ett samhälle så krävs det att man känner till och verkar 
efter vissa spelregler som t.ex. normer, värden och kunskaper. I skolans värd så 
sammanfattas dessa i en läroplan. Skolan verkar genom sin läroplan för att föra 
vidare samhällets värden, normer och kunskap till nästkommande generation 
(Forsberg, Wallin 2006).  
 
Detta kan liknas vid Deweys (2004) teorier som beskriver vikten av pedagogens 
uppgift att vägleda, styra och organisera den växande individen mot det allt mer 
förändrade samhället.   



 

 
Lärarens uppdrag är bestämt genom läroplanen. Läroplanen ger dock utrymme för att 
ta ställning och tolka dess innehåll både i sin utbildning och genom sitt arbete. 
Läraren är således en huvudfigur när det gäller att föra vidare samhällets innebörder. 
Samhällets normer och föreställningar är dock inte identiska med läroplanens och 
uppe på det sker ytterligare tolkningar av individen (läraren) om vad som är viktigt 
och av värde i både samhället och läroplanen. Detta innebär att trots hur kursplaner 
och samhället ser ut har läraren ett frirum att tolka kursplaner och metodiska 
anvisningar vilket leder till att undervisningen blir oerhört varierande mellan olika 
individer. Det finns dock ett hot för lärarens utrymme av självständiga handlingar, 
hotet ligger i det system för kontroll som under senare år har börjat etableras. Denna 
kontroll utformas i inspektioner, kvalitetsredovisningar, nationella prov och 
kriterierelaterade betyg och på sättet de används. Det här innebär att lärarnas 
möjlighet att fritt och självständigt utforma sin verksamhet genom läroplanen sätts åt 
sidan. I slutändan kan detta leda till att eleverna blir direkta medel för att nå upp till 
de kriterier som formuleras externt och inte mål i sig (Forsberg & Wallin, 2006; 
Hargreaves, 1998). 
 
Forsberg & Wallin (2006) anser att vi allt mer går ifrån ett läroplanstänkande där 
målen var avgörande för de kunskaper som lärare och elever arbetade efter till ett 
läroplanstänkande där det dock fortfarande går att välja fritt mellan innehålls- och 
arbetsform men offentligt allt mer bedöms efter en standardiserad måttstock. Skolans 
resultat beskrivs således som ett kontrollinstrument snarare än ett underlag för 
utveckling. Kontrollen skall dock leda till utveckling, men vad är det som 
kontrolleras och hur skall man åtgärda dess eventuella brister? De nationella 
provsystemen skall verka för att bedöma allt bredare kompetenser men frågan är om 
dem kan fånga läroplanens bredd? I teorin utlovar läroplanen ett stort lokalt 
handlingsutrymme medan i praktiken etableras en läroplan där externt satta kriterier 
och nationella standardmått utgör riktlinje för skolan arbete. Avsaknaden av 
diskussioner om hur dem nationella resultatmåtten påverkar lärarens strategier, 
attityder och praktiska arbeten med undervisning och kunskapsbedömning är 
uppenbar och påverkar den individanpassade undervisningen i allra högsta grad. 



 

3 SYFTE 
 
Huvudsyftet är att undersöka hur lärare bedriver och utformar den individanpassade 
undervisningen i grundskolans senare år. 
  

• Hur bedrivs individanpassad undervisning efter elevens enskilda behov och 
förutsättningar? 
 

• Vilka faktorer finns det som begränsar genomförandet av individanpassad 
undervisning? 

 
 



 

4 METOD 
 
Det finns ett traditionellt och ett kvalitativt perspektiv. I det traditionella integreras 
inte individen och dess uppfattningar och tolkningar utan det som sker det sker utan 
mänsklig inverkan. I det kvalitativa perspektivet studerar man människan mitt i 
centrum och hur individen tolkar och förstår den omgivande verkligheten. I båda 
dessa perspektiv kan man använda sig av både kvantitativ och kvalitativ metod 
(Backman, 1998). 
 
Utgångspunkten i de kvantitativa metoderna är att det man undersöker ska göras 
mätbart och att resultaten skall presenteras numeriskt. Den här metoden har sina 
rötter i det naturvetenskapliga forskningsidealet. När man använder sig av den 
kvantitativa metodiken undersöker man ett föremål eller objekt med avsikt på en 
eller flera variabler, det krävs att den innehåller rangordningsmått eller olika typer av 
skalor. I den kvantitativa metodiken använder man sig av en envägskommunikation, 
undersökningen sker på forskarens villkor. Utgångspunkter för de kvalitativa 
metoderna är att varje fenomen innehåller unika kombinationer av kvaliteter och 
egenskaper och i och med det är det svårt att mäta och väga det. Forskningsprocessen 
sker i en kommunikationsrelation dvs. att forskaren är en del i en 
tvåvägskommunikation (Andersen, 1994). 
 
Vi har valt en kvalitativ metod i det kvalitativa perspektivet för att vi undersöker hur 
lärare bedriver sin undervisning i förhållande till elever och den verksamhet man 
omges av. Människan blir således det huvudsakliga instrumentet och i en kvalitativ 
metod bygger man på tolkningar och upplevelser i relation till de erfarenheter och 
kunskaper de involverade personerna har förskaffat sig i den miljön personerna 
verkar i och igenom (Backman, 1998).  

4.1 Datainsamling 
 
Formen som vi har använt oss av för att samla in data med är en ostrukturerad 
intervju med relativt hög grad av standardisering. När det gäller grad av strukturering 
kan man säga att det handlar om vilket svarsutrymme som den intervjuade personen 
får. I en ostrukturerad intervju så lämnar frågorna mycket stort utrymme för 
intervjupersonen att svara inom. Grad av standardisering har sin utgångspunkt i 
principer om mätning där hög grad av standardisering eller helt standardiserade 
intervjuer används i sammanhang där man vill dra paralleller och generalisera. Helt 
standardiserade intervjuer är när det ställs exakt samma frågor i exakt samma 
ordning till varje intervjuperson (Patel, 1987). 
 
Man skall vid en intervju vara medveten om att det finns olika felkällor. Under varje 
intervju finns det faktorer som påverkar respondentens svar, det kan vara mig som 
intervjuare, det kan vara situationen eller det kan vara intervjuschemat. Det har visat 
sig att kön, ålder, klädsel, tal m.m. har kunnat orsaka fel. En annan faktor som kan 
uppstå är bandspelaren som gör att situationen blir annorlunda för respondenten 
Många respondenter agerar annorlunda med vetskapen att de blir inspelade 
(Carlsson, 1990). 
 



 

4.2 Urval 
 
Vi har valt att göra våra intervjuer på två stycken grundskolor (senare år) där vi 
känner till både personal och arbetsmiljö vilket gör att vi är bekanta med den miljö 
som personerna är verksamma i. Detta enligt Bryman (2002) för att bättre förstå och 
tolka de svar som ges i samband med intervjuerna. Vi gjorde vardera fem intervjuer 
på de två olika skolorna och begränsade oss till enbart lärare med undervisning i 
något av kärnämnena svenska, matte eller engelska. Att vi begränsade oss till de här 
tre ämnena beror på de nationella proven utgör betydande del i vår undersökning. Vi 
gjorde ingen skillnad på ålder, kön, eller erfarenhet. Samtliga personer som 
tillfrågades ställde upp på intervjun, urvalet av kärnämneslärarna var slumpmässigt. 
All som ställde upp garanterades anonymitet muntligt innan intervjun genomfördes. 
Det visade sig att 3 av de 10 intervjuade hade en viss typ av specialundervisning i 
betydligt mindre grupper, vilket vi på förhand inte visste om. Det innebar att dessa 
lärare hade en något annorlunda arbetssituation. Vi anser dock att det ger arbetet en 
extra dimension och inte begränsar det på något sätt. Att antalet uppgick till 10 
stycken beror på att vi ansåg det nödvändigt för att sammanställa och kategorisera de 
svar vi fått. 

4.3 Genomförande/tillvägagångssätt 
 
De båda skolorna valdes utifrån att vi har en relation till dem genom VFU och 
vikariat. Vi hade sedan tidigare bestämt tid och plats och vistades under en hel dag 
på respektive skola. Under samtliga intervjuer använde vi oss av två bandspelare 
samt att vi båda var närvarande för att eventuellt komplettera varandra. Intervjuerna 
genomfördes i avskilda miljöer där störande moment minimerades. De intervjuade 
fick se frågorna först vid intervjutillfället och hade således ingen möjlighet att 
förbereda några svar. Detta för att vi ville ha deras spontana svar och det som 
respondenten i första hand tänkte på. Innan vi genomförde intervjuerna med de 
utvalda personerna hade en pilotstudie genomförts, för att enligt Carlsson (1990) 
kontrollera att allt fungerar som vi hade tänkt oss. Huruvida frågor och svar 
fungerade ihop med syfte och frågeställningen.  

4.4 Etiskt förhållningssätt 
 
I enighet med Gillham (2008), Carlsson (1990) och Vetenskapsrådet (2002) har vi 
gjort ett antal forskningsetiska överväganden i vår intervju för att stärka arbetets 
kvalité. Vi presenterade oss och intervjuns syfte på ett öppet förhållningsätt  vilket 
innebär att vi förklarade vad vi förväntade oss av respondenterna och syftet med 
arbetet. Vi klargjorde även att de var helt anonyma och inte skulle kunna härledas i 
det färdiga arbetet utan endast vara en i mängden av många intervjuade. Intervjun 
gjordes på frivillig basis vilket alla var införstådda med, dock delgav vi aldrig 
personen om möjligheten att när som helst bryta intervjun, om de skulle ha uppfattat 
den som obekväm. Intervjun hade dock avbrutits om vi som intervjuare hade 
uppfattat missnöje eller dålig stämning. Samtliga intervjuer präglades dock av god 
stämning. 
 
 



 

4.5 Validitet & Reliabilitet 
 
Validitet står för att man har undersökt det man syftade att undersöka och ingenting 
annat. Med reliabiliteten menar man noggrannheten i undersökningen d.v.s. hur 
tillförlitlig undersökningen (intervjun) är (Gillham (2008). 
 
Vi anser att våra intervjufrågor väl matchade arbetets syfte. Samtliga lärare var 
verksamma inom de ämnena som undersökningen syftade mot. Samtliga lärare 
delgavs samma huvudfrågor vilket stärker arbetets validitet.  
 
Vår informationssamling genomfördes med dubbla bandspelare, vilket gjorde att 
inga data försvann samt att svaren har tolkats i samförstående oss sinsemellan. Vi 
deltog båda två vid samtliga intervjuer. De intervjuade upplevdes intresserade och 
seriösa vilket medförde utförliga svar och stort engagemang. Intervjuerna skedde i 
lugna och avskilda miljöer utan störande moment vilket stärker reliabiliteten  
 
Backman (1998) hävdar att det läggs stort ansvar på intervjuaren då metoden innebär 
att svaren tolkas och värderas. Det finns en risk att intervjuaren vill åt det ”rätta” 
svaret och då lägger in sina egna värderingar genom att ställa exempelvis ledande 
frågor. 
 
Man ska dock vara medveten om att även om mätinstrumentet har både god validitet 
och reliabilitet så är det resultatet och användningsområdet som är det viktigaste, 
man är inte intresserad av mätningen i sig utan resultatet av mätningen och vilka 
generaliseringar man kan göra utifrån den (Carlsson, 1990). 

4.6 Metoddiskussion 
 
Studiens resultat baseras på 10 stycken intervjuer utförda på två grundskolor (senare 
år) med lärare verksamma i ämnena svenska, engelska och matematik. Vår 
undersökning bygger på hur lärare ser på sig själva, eleven och miljön de verkar i. 
Som alltid när man är involverad med människor och deras tolkningar och tankar bör 
man också förstå att det inte alltid är enkelt att få de rätta eller de sanningsenliga 
svaren. Nu tror och förutsätter naturligtvis vi att det respondenterna har svarat 
överensstämmer med verkligheten, men man måste vara medveten om att det här kan 
finnas brister. Nu har vi varit verksamma på dessa skolor genom både VFU och 
vikariat och anser oss ha en bild över både lärare, miljö och elever som ger oss bättre 
möjligheter att tolka och förstå de svar vi fått. Detta är enligt Bryman (2002) positivt.  
 
Bandspelaren eller diktafonen som vi använde oss av när vi spelade in utgjorde ett 
visst hinder. Respondenterna var naturligtvis anonyma och intervjun var på 
frivilligbasis, men trots det var inte alla av de intervjuade bekväma med situationen 
och vi kunde ana en viss återhållsamhet i vissa svar vilket Carlsson (1990) tar upp 
som en möjlig felkälla i intervjusammanhang.  
 
Vi kan med de här 10 intervjuerna endast få ett nedslag på de här två skolorna och 
det ger alltså inte på något sätt ett fullständigt perspektiv. Vi kan alltså inte 
generalisera någonting på något sätt, utan studien gäller i princip bara de här 10 
lärarna som blivit utvalda. För att kunna göra något konstaterande om 



 

individanpassad undervisning på de här skolorna skulle man behöva intervjua 
samtliga lärare. 



 

5 RESULTAT 
 
Resultatet är presenterat i två huvudrubriker, hur den individanpassade 
undervisningen bedrivs och vad det finns för faktorer som begränsar detta. 
Huvudrubrikerna har vi sedan kategoriserat med flera underrubriker och 
sammanställt med stapeldiagram 1 till 5. 

5.1 Hur den individanpassade undervisningen bedrivs 
 
På skolan varierar den individanpassade undervisningen både i grad och i form. 
Vissa av lärarna visade sig använda flera olika strategier, medan vissa mest 
fokuserade på enbart en typ av undervisning. Det innebär att i stapeldiagram 1 finns 
det lärare som representerar flera olika typer av individanpassad undervisning. 

5.1.1 Visuell och auditiv inlärning 
 
Samtliga lärare var medvetna om att elever lär sig på olika sätt. En stor del av lärarna 
betonade vikten av att bedriva sin undervisning både visuellt och auditivt för att 
anpassa den efter elevens individuella behov. De visade ett brett spektra av varianter 
där både hörsel och syn utgjorde stora delar i deras individanpassade undervisning.  
 

A – ”Ja självklart det gör de. Efter som det är olika individer tar de in kunskap 

på olika sätt” 
 
C – ”Vissa har lättare att läsa och se… och vissa vill höra det” 
 
E – ”Jag försöker anpassa genomgången till om man säger både dom som är 

bäst med öronen och dom som är bäst att läsa” 

 
J – ” Jag försöker, ibland kan det vara jättesvårt att få med alla de här med 

visuellt å allting, men man märker ju ibland att bara färger på saker och ting 

gör ju jätte mycket, man kan ju koppla ihop när man lär sig glosor franskan 

tillexempel är det jätteviktigt att man lär sig om glosorna är feminina eller 

maskulina för annars blir hela meningen de skriver fel.” 
 
G – ”Jag försöker att liksom både framför allt muntligt och skriftligt… muntligt 

då är det hörseln som dom har lättare för… och det skrivna dom som lättare 

ser” 
 

I – ”Sen kan jag inte göra det individuellt för varje elev men jag gör det om man 

säger gruppvis, jag vet ju alltså att vissa kan bara höra saker dom lyssnar och 

när jag berättar saker så lyssnar dom jättemycket men jag kan märka att dom 

inte har lärt sig så mycket av att dom har läst någonting sen finns det andra barn 

som egentligen lär det dom ser att jag har skrivit på tavlan.” 

5.1.2 Praktisk inlärning 
 
Två av lärarna skiljer sig från de övriga lärarnas metoder och lyfter istället fram det 
praktiska arbetet i sin strävan efter att individanpassa undervisningen. Ytterligare en 
av lärarna delar uppfattningen men ser det mer som ett komplement till den auditiva 
och visuella undervisningen. En lärare såg att i vissa ämnen där det ingår 
obligatoriska praktiska moment (fysiken) så visade en del elever större förståelse här, 



 

än i teorin (matematiken). En lärare beklagade sig att små mynten som 10, 25 
öringen försvann och att ev. 50 öringen ska försvinna då det påverkar den naturliga 
vardagsräkningen i bråk och procent och att detta är användbara praktiska instrument 
även i skolans matematikundervisning. 
 

H – ”Jag försöker lägga mycket praktiskt, mycket konkret material eftersom 

många av de eleverna jag har behöver det.” 

 
F – ”Många visar ju förståelse när man laborerar och så.” 

 
C – ”Jag har ganska mycket praktiska moment i exempelvis i matte, en del 

elever förstår det bättre om de får jobba praktiskt med det. För att ta ett exempel 

så händer det att jag tar ut dem för att t.ex. som när vi gjorde en cirkel på 

grusplanen som skulle fyllas med gatusten, jag ville visa hur många det kunde 

rymmas rent praktiskt, sen fick dem jobba med det istället för att bara sitta med 

text och tal i en bok” 

5.1.3 Förförståelse och nivåanpassad undervisning 
 
Två av lärarna belyser vikten av att förstå hur eleverna arbetar och på det sättet få 
möjligheter för att skapa lektioner för individuellt lärande, ytterligare en lärare 
beskriver fördelen av att nivåanpassa grupper för komma åt individens behov och 
förutsättningar. 
 

B – ”Och så måste man känna till eleven sen tidigare, vad de kan och presterar” 

 
D – ”Eftersom jag jobbar med specialundervisning så har ju ofta 

specialkunskaper om eleverna och vet vilka som är deras starka och svaga sidor 

och då försöker jag använda deras starka sidor i undervisningen och så 

successivt stärka de svaga sidorna.” 
 
I – ”Vi har kunnat bevisa en kollega och jag att vi kan nå väldigt höga resultat 

genom att nivågruppera, mycket mycket höga resultat… Eleverna har själva fått 

välja, vill du gå i en grupp som arbetar snabbt utan repetitioner eller inte så 

mycket repetitioner, vi arbetar snabbt eller vill du gå i en grupp där vi har 

många genomgångar.” 

5.1.4 Holistisk & seriellt/sekventiell undervisning 
 
En av lärarna försökte skapa en ingång till sina lektioner som byggde på en 
seriell/sekventiell strategi för att fånga elevernas uppmärksamhet eller motivation 
och genom det uppnå individanpassad undervisning. Två av de andra lärarna hade en 
holistisk strategi i val av material och metod för att nå förståelse, dels genom att 
väcka elevens intresse och dels genom att stärka intrycken i undervisningen. 
 

E – ”I historia brukar jag börja med att berätta delar ur eller ja dramatiska 

berättelser eller göra någonting alltså göra en sån ingång i ämnet.” 

 
A – ”Där är ett stycke som heter football mad och det handlar om fotbollstermer 

då lite om David Beckham. Då ritade jag en fotbollsplan på whiteboarden och 

då fick de gå fram och rita ut mål domare, linjespelare, mittlinje… och då är det 

lättare för de att se det visuellt och sen samtidigt skriva och det tyckte de var 

roligt och då fastnar orden mer då lär de sig mer och sen är sport alltid hos 

pojkar det är alltid tacksamt”. 

 



 

J – ”Man märker ju ibland att bara färger på saker och ting gör ju jätte 

mycket… om du håller upp en bild på ett lejon t.ex. som är ett maskulint ord och 

det är en blå bakgrund kommer dem ihåg det håller du sen upp en bild på en 

spindel som är et feminint ord och det är en röd bakgrund så förknippar dom det 

och då får de ett helt annat komihåg.” 
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5.2 Begränsande faktorer för individanpassad undervisning 
 
Samtliga lärare bedriver idag någon grad av individanpassad undervisning. En del av 
lärarna ville bedriva sin undervisning mer individanpassat men tyckte sig begränsas 
utifrån en rad faktorer. Nedan kategoriserar vi de faktorer som respondenterna tyckte 
hade störst inverkan på deras möjligheter att bedriva individanpassad undervisning. 
Även här får man ha i åtanke när man läser stapeldiagrammen 2 till 5 att en och 
samma lärare kan se flera begränsande faktorer och vissa ser inga alls. 

5.2.1 Tid 
 
Tiden, ansåg många av lärarna var en begränsande faktor på en rad olika sätt. Nedan 
presentar vi de olika faktorerna respondenterna angett. 

5.2.1.1 Schema 
 
Tre lärare tyckte att schemat var problematiskt. De hade dock två olika infallsvinklar. 
Två av dem tyckte att schemat var indelat i alltför för många och för korta lektioner 
vilket i sig påverkade den individanpassade undervisningen, då det ibland krävs 
längre tid för att genomföra experiment eller praktisk undervisning. Den andre 
läraren tyckte tiden mellan lektionerna eller avsaknaden av den utgjorde ett hinder då 
en del elever inte klarar av den typen av situationer och att de då inte blir mottagliga 
för den individanpassade undervisningen som läraren försöker att förmedla.  
 

H – ”Kanske skulle man haft ett helt annat schema, det är så söndertrasat… när 

de springer från den ena salen till en annan… så har de 40 min matte sen har de 

50 min SO sen ska de ha 10 minuter och sen är det gymnastik liksom. ” 
 
C – ”Vi har liksom det är 40 minuters pass eller 60 minuters pass ibland skall 

man göra större praktiska saker kanske man behöver mer tid för lektionen”  
 



 

I – ”Alltså vårt schema nu är ju det värsta vi har haft här de senaste 30 åren 

här, vi har ju nollbyten och det påverkar eleverna som är oerhört stressade… 

dem oroliga eleverna dem är redan inne i nästa lektion, visst nu ska jag hinna 

hämta dom böckerna och så tappar dem fokus.” 

5.2.1.2 Tid för planering 
 
Två av lärarna tyckte att planeringstiden var det största hindret för individanpassad 
undervisning. Tid som inte alla är beredda att offra då det kommer att ske utanför 
den arbetsförlagda 35 timmarsveckan. 
 

 J – ”Jag vet mycket väl vad jag skulle vilja göra och vi har förutsättningarna på 

skolan, men att få tid att sätta ihop materialet hinner jag tyvärr inte med.”  
 
I – ” Man får skapa tid, kanske någonstans vara lite effektiv och skapar man den 

tiden och tillverkar lite material så kan man göra lektionerna både roligare, 

intressantare och dessutom effektivare. Men man måste först satsa som lärare, 

man måste satsa sin tid och det är inte alla lärare beredda att göra. Jag har min 

arbetstid som är 35 timmar så och jag tänker inte göra mer utöver det” 

5.2.1.3 Tid per enskild elev 
 
Gruppens storlek utgör enligt lärarna problem på olika sätt. Ser man storleken på 
gruppen ur ett tidsperspektiv så tyckte hälften av lärare att tiden per elev var mycket 
begränsad om man ser utifrån individanpassad undervisning.  
 

A – ”Jag har 29 i en klass det är omöjligt när jag har 40 minuters lektion att nå 

ut till alla”  

 

J – ”jag menar, är dem 32 vad kan dem få? 1,5 minuter per man?”  
 
B – ”I större grupper i större sammanhang är det jättesvårt att nå ut till alla, är 

det en 30-klass är det nästan omöjligt att nå alla.” 
 

Tabell 2 Tid som begränsning 

 

5.2.2 Skolans utrustning, organisation och lokaler 
 
Skolans utrustning vad det gäller såväl skrivmaterial som teknisk utrustning visade 
sig inverka på lärarnas syn på individanpassad undervisning och till detta kopplades 
även skolans organisation och dess förmåga att tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler. 



 

5.2.2.1 Organisation 

 
Gruppstorleken kan även ses utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Lärare A som 
tyckte att gruppstorleken var ett stort hinder med tanke på att den begränsade tiden 
per elev ansåg dock inte att det var skolans ledning som låg bakom det hindret utan 
att de besluten fattades på ett högre plan. 
 

A – ”Nej det tror jag inte rektorn kan göra något åt utan det är politikerna och 

dem som styr och ställer, det är ju kommunen alltså vi har ju sparkrav på oss 

hela tiden, det är ju pengar resurser”. 

 
En lärare berättade om att rektorn har föreslagit dubbla klasser efter ett besök på en 
teoretisk lektion. Han menar att när det handlar om katederundervisning så spelar 
antalet ingen roll.  

 
F – ”hur ska jag då kunna ha en dialog mellan lärare och elev. Om jag skulle ha 

så många så skulle diskussioner och frågor inte förekomma. Hur ska man kunna 

individanpassa då?” 

5.2.2.2 Utrustning 

 
Ett par av lärarna ansåg sig inte ha tillräckligt med material för att kunna bedriva en 
individanpassad undervisning. Skolan hade inte råd att köpa in det material de ansåg 
sig behöva. 
 

I – ”Alltså du har inte så mycket pengar, så att du kan köpa hem praktiska grejer 

som du kan jobba praktiskt med”. 

 
Avsaknaden av läromedel eller möjligheter att uppdatera dem gentemot individens 
förutsättningar blir lidande. Lärarna försöker motverka detta genom att använda 
andra metoder.  
 

E – ” Det kan ju vara att man inte har rätt material om eleven ifråga har läs och 

skrivstörningar... om man inte har det så kan ju det vara ett sådant hinder, men 

det försöker vi motverka så gott vi kan” 

5.2.2.3 Lokaler 

 
Att vistas i arbetslagsrum, grupprum eller klassrum utgör en stor del av elever och 
lärares tid i skolan och påverkar deras möjligheter att bedriva individanpassad 
undervisning. Arbetslagsrummet har blivit en plats där man inte längre kan förbereda 
sig i lugn och ro utan att man ständigt är i en dialog med kollegor och elever. 
Avsaknaden av ex grupprum utgör hinder om man ser till elever som har svårare att 
koncentrera sig i en klassrumsmiljö med mycket ljud och störande faktorer.  
 

J – ”Vi har gått ifrån tre arbetslagsrum till två, vilket gör att vi sitter typ 20 

lärare på en jätteliten plats det är hopplöst att sitta och planera lektioner, det är 

så mycket som stör, man har liksom inget eget område” 
 
G- ” Om man tittar på till exempel på elever som behöver sitta i lite mindre och 

tystare rum, här finns inte särskilt många grupprum som jag kan använda under 

tiden och som jag lätt kommer åt” 

 



 

Ett par lärare beklagar sig på bristen av tekniska hjälpmedel i vissa klassrum men 
även själva utrymmet för att kunna ta in ex mediavagnar eller overhead mm. 
Tekniska hjälpmedel som kan användas för att främja individens inlärning finns 
alltså på skolan men omfattas av omständiga processer när man väl behöver använda 
dem.  
 

J – ” Jag har 32 elever i en grupp och i ett vanligt klassrum, det är hur mycket 

bänkar som helst där inne, bara få in en tv med en video är ett helt företag… få 

fram overheaden, kunna visa bilder det är också ett väldigt trixande för att få 

plats” 

 

D – ”Tekniska lösningar kan ju vara begränsande i vissa fall, alltså att man i 

vissa salar har möjligheter att använda tekniska hjälpmedel i andra inte” 
 
Tabell 3 Skolans resurser och utformning som begränsning 

 

5.2.3 Nationella Prov 
 
Hos samtliga lärare utgjorde de nationella proven en del i deras undervisning. Utav 
dessa lärare uttryckte hälften att de nationella proven styrde deras undervisning i val 
av betygsättning, innehåll och metod.  
 

J – ”Ja mycket.”  
 
B – ”Det gör dem. Betygsmässigt gör dem det vad det gäller niorna… De får 

material som motsvarar svårigheterna i de nationella proven… läsförståelse och 

lite sådant får de träna på innan de gör de här proven”. 
 
E – ”Vi börjar kanske anpassa oss mer efter dem på det sättet att vi kopierar och 

gör övningar som förekommer i de nationella proven… infört uppsats övningar 

t.ex. där vi presenterar ämnen ungefär på samma sätt som man gör i nationella 

prov.” 
 
I – ”I årskurs nio gör de det jättemycket i matte… det styr ju ända ner i sjuan nu 

och nu har ju de läroboks författare också som har gjort den nya matteboken 

som jag har dem har också uppfattat vad dem kräver i nian på nationellt prov, så 

det kommer redan i sjuan nu massor av de sakerna.” 
 
Två av lärarna tyckte att proven påverkade deras undervisning, men inte att provet 
styrde deras upplägg. 
 



 

F – ”Nej det tycker jag nog inte… inte mer än att det är ett slutprov i högstadiet 

där de skall testa vad de lärt sig liksom men jag har ju haft samma typ av 

undervisning även om jag inte haft dem.” 

 

G – ”Nej jag kan inte säga att jag tycker dem styr… jag tycker mer att man kan 

se det som en hjälp och fingervisning åt mig som lärare.” 
 
Tre av lärarna var kluvna och tyckte att proven påverkade dem till en viss grad men 
utgjorde inget direkt hinder för att begränsa dem i möjligheterna att välja val av 
metod och innehåll. 
 

D – ”På sätt och vis gör de det därför att man kanske tänker lite grann på hur de 

är utformade för att förbereda eleverna på vad det är för typ av uppgifter… men 

sen tror jag inte det egentligen, för man undervisar ju inte med sikte på de.” 

 
A – ”I sjuan har vi diagnoser i engelskan som är upplagda precis så som 

nationella proven kommer att vara, så lite men det är inget jag tänker på.” 
 
Mer än hälften av lärarna upplevde att det fanns faktorer i de nationella proven som 
påverkade den individuella inlärningen på ett negativt sätt. 
 

G – ”Dom tar absolut inte hänsyn tycker jag till olika lärstilar … liksom på det 

viset fyrkantigt.” 

 

I – ”Det är naturligtvis negativt om man tänker på deras olika lärstilar… man 

kan inte göra ett muntligt matteprov.” 

 

H – ”Det nationella proven är bra, sen tycker jag de är väldigt svåra för svaga 

elever och jag tycker att det nästan knäcker en del elever… jag kan tycka att när 

du går in och sätter dig och gör hörförståelsen och känner dig helt knäckt utav 

den efter 80 minuter… och sen ska göra en läsförståelse direkt efter… de är 

väldigt maffiga för en del elever.” 
 
D – ”Den provsituationen och det sättet att genomföra ett prov som det 

nationella provet, är ju inte idealiskt för alla… det är ju givetvis inte optimalt.” 

 
Tabell 4 Nationella prov 

 

5.2.4 Individen 
 
Eftersom man i skolan är och jobbar med individer kommer man inte ifrån viss 
påverkan från både elever och lärare. 



 

5.2.4.1 Begränsningar hos läraren 
 
Flera av lärarna ansåg att pedagogen i sig utgör ett visst hinder i sin strävan efter att 
nå alla elever. De menade på att relationskompetens, disciplin och tekniska 
färdigheter begränsar den individanpassade undervisningen.  
 
Ett par av lärarna påpekade att det finns många olika vägar för hur man ska nå ut, 
och att det i slutändan så är det hur pedagogen verkar, som ger de direkta följderna 
hos den lärande individen. 
 

H – ”Hindret kan finnas hos mig själv som pedagog, att jag kanske i vissa inte 

har alltså man måste se till sig själv och den egna relationskompetensen. Man 

själv kan hindra inlärningen med sitt sätt att vara som pedagog” 

 

D – ”Det finns faktorer i hela miljön i klassrummet, i personkemin jag kanske 

inte funkar med alla elever och då spelar det inte så stor roll vad jag gör” 

 

En av lärarna såg sin egna tekniska begränsning när det gäller hjälpmedel som 
powerpoint, video mm och tyckte att det i sin tur begränsade möjligheterna att 
variera sin undervisning fullt ut mot eleverna. 
 

I – ”Begränsningarna kan vara att om man inte är så tekniskt kunnig och alltså 

inte kan varierar sig så mycket” 

5.2.4.2 Elevens påverkan 
 
Tre av lärarna ansåg att störande inslag i form av stökiga elever under lektionen tog 
mycket kraft och tid från undervisningen och då indirekt påverkade möjligheterna till 
att anpassa den efter elevernas skilda behov. 
  

F – ”Har du någon jobbig klass är det svårt att gå igenom saker och ting om det 

är kanske rörigt i klassrummet, då måste jag fokusera på då att disciplinera upp 

själva klassrums klimat innan jag kan börja. 

 
I – ”Det är helt klart så att du kan absolut inte fånga en klass och få dom att 

lära sig det du vill att dom skall lära sig om du har en 3-4 stycken som hela tiden 

tar uppmärksamheten ifrån det du egentligen pratar om” 
 
Även eleverna har en stor del i hur den individanpassade undervisningen bedrivs. 
Nära hälften av lärarna tycker att eleverna själva inte uppfyller det ansvaret som 
krävs för att det individuella lärandet skall nå goda resultat. Eleverna tycks inte 
själva veta om vilket inlärningssätt som gagnar dem och på vilket sätt de vill få 
informationen presenterad. 
 

G – ”Ibland är det faktiskt så att det kan bero på eleverna själva också. Dom är 

inte själva medvetna om vilket sätt de lär sig bäst på. Trots att jag brukar prata 

med dom många gånger om att försök tänka efter  vilket sätt lär du dig bäst på. 

Men det är inte alltid så lätt att få eleverna att uttrycka det och att de funderar 

på det själva” 

 
Två av lärarna vidgade sitt synsätt ytterligare och betonade individens sociala 
situation, och dess svårigheter att anpassa sig efter skolans ramar. Att eleverna tog 
med sig de problem som vissa hemförhållanden skapar och att lärarna hade problem 



 

att anpassa sig och skolmiljön, så att de eleverna skulle få chansen att lära in på ett 
sätt som vore det bästa för individen. 
 

D – ”Det finns så många filter och många filter handlar om deras sociala 

situation hur de har det utanför skolan för dom har det liver med sig in i 

klassrummet, och det tycker jag är jättesvårt att komma förbi och igenom hos 

många.” 
 
E – ”Det är massor av sådana faktorer så jag tror att dom elever som misslyckas 

i skolan eller faller utanför ramarna dom gör det för att dom av olika 

anledningar inte pallar av skolsystemet som det ser ut på den här skolan. Inte 

nödvändigtvis för att en enskild lärare har hittat på vilket sätt dom lär sig bäst.” 

5.2.4.3 Samarbetssvårigheter  
 
Hälften av lärarna ansåg att det förekom kollegiala samarbetssvårigheter som 
inverkade negativt på dem individanpassade undervisningen. Lärarna nämnde dock 
olika faktorer som påverkade det individanpassade arbetet. Allt från organisationen, 
förberedande arbete som tillverkning av material till kollegial avundsjuka och 
samarbetssvårigheter.  
 

H – ”jag tycker att skolan är full av organisatoriska hinder. Skolans 

organisation och jag tycker det finns mycket som arbetslagen skall kunna göra 

bättre än vad man gör idag.” 
 
D – ”Jag tror att den styrs trots allt mest av det som sitter i väggarna i skolan. 

Jag är rädd att det är så på det hela taget, det är en trög organisation skolan.” 
 
I – ”Det är ett jättehinder om inte kollegorna tillsammans kommer överens om 

att vi ska ta och göra lite material tillsammans, alltså jobba tillsammans och 

förbereda det här avsnittet” 
 
C – ”Om jag t.ex. går ut med min klass för att göra ett praktiskt moment så finns 

det lärare, vad ska jag säga, ifrågasätter arbetsmetoden. Ska vi vara ute varje 

lektion då eller? Det finns en viss avundsjuka liksom” 
 
B – ”Samarbete som inte fungerar med kollegor och så, det kan vara ett stort 

problem” 
 
I – ”Om en lärare är, vad ska jag säga, att det här det ska jag göra den här 

terminen för det har jag gjort i hundra år och tänker inte ändra det. Du är så 

oflexibel så att du inte kan ändra dig alltså” 

 

Tabell 5 Individens begränsning 

0

2

4

6

8

10

Individens begränsning

Lärare

 



 

6 DISKUSSION 
 
Den individanpassade undervisningen skall enligt Lpo94 genomsyra den svenska 
grundskolan. Undervisningen behöver vara individanpassad för att alla elever skall 
nås, även de som har särskilda svårigheter (Lpo94). Samtliga lärare var överens om 
att elever är olika i sitt sätt att ta in information och därigenom borde undervisningen 
riktas mot individens förutsättningar vilket även Vygotskij, (2001); Boström, (1998); 
Karns, (2006); Dewey, (2004) bekräftar. Det finns dock hinder i skolan som 
begränsar lärarna från att arbeta individanpassat både när det gäller metod och 
innehåll. Hinder som kan se olika ut från lärare till lärare, skola till skola, elev till 
elev osv. Genom vår undersökning har vi försökt att reda ut hur den 
individanpassade undervisningen bedrivs och vad det finns för olika hinder som 
begränsar den. 

6.1 Individanpassad undervisning 
 
Den individanpassade undervisningen kan ske i olika former och det skall enligt 
Vyygotskij, (2001); Boström, (1998); Karns, (2006); Dewey, (2004) vara elevens 
förutsättningar som styr valet av metod. sex st. av lärarna tyckte att den auditiva och 
visuella formen av undervisning fungerade för att skapa individanpassad 
undervisning. Dessa lektioner utformades med både auditiva medel som 
föreläsningar, hörövningar och diskussioner samt visuella medel som bilder, texter, 
färger och symboler. Vilket är de medel som auditiva och visuella elever kräver för 
att lära och utvecklas (Boström, (1997); Grinder, (1991); Vygotskij, (1972); Dunn, 
(2001). 
 
Dewey (2004) menar dock att den starka uppdelningen av praktik och teori bör 
överges och att de inte kan ses som varandras motpoler utan att undervisningen 
måste ske genom mångfald. Mångfalden i skolan nås då genom att eleven även får 
arbeta med praktiska metoder. Tre av lärarna försöker att undervisa med praktiska 
metoder i större utsträckning än de övriga, och anser att det skapar förutsättningar för 
individens olika sätt att lära. De arbetade dock utifrån olika sätt. En av dem tyckte att 
det var ett utmärkt komplement till det auditiva och visuella för att öka på förståelsen 
vilket de får stöd av hos Grinder (1989) som hävdar att man når 20 % av eleverna 
med enbart muntlig information och ytterligare 30 % via de visuella metoderna. 
Förståelsen fördjupas ytterligare med 20 % om eleverna får diskutera innehållet och 
ytterligare 20 % om de får utföra det praktiskt.  
 
De andra två utnyttjade gärna praktiskt material relaterade till sin närmiljö vilket 
skapade en förståelse för hur kunskapen kan överföras till det verkliga samhället. 
Dewey (2004) beskrev vikten av att kunskapen måste bli användbar, det skall finnas 
en koppling mellan det skolan lär ut och det samhället kräver.  
 
När eleven ser och förstår detta samband och får informationen presenterad på det 
sätt som gynnar eleven bäst ökar även motivationsfaktorn och studielustan 
(Österlind, 1998). Man skall dock känna till att inlärningssituationer är mer 
komplexa än att enbart presentera materialet på elevens villkor. Det finns en rad av 
faktorer som spelar in som påverkar motivationen ex elevens hemförhållande, deras 
sociala situation samt relationen till läraren osv.   



 

 
I undervisningsmomentet med cirkeln i grusplanen som skulle fyllas med gatsten 
som lärare C använde sig av, sker inlärningen automatiskt enligt Kolb´s (2008) 
inlärningsteori. Eleverna tangerar då de olika dimensionerna i någon form eller 
ordning av Kolb´s cykel eller spiral, (se bilaga 1). De ställs inför ett problem 
(konkret upplevelse) vilket leder till reflektion och abstrakt tänkande sedermera ett 
aktivt experimenterande.  
 
Man skall dock vara medveten om att många av Deweys tankar och teorier om 
praktiskt arbete kom under industrialismens tid och att marknaden då efterfrågade ett 
mer praktiskt anlag. Idag ser samhället annorlunda ut, vi kan se tendenser att 
praktiska anlag inte är lika eftertraktade då informationssamhällets krav riktar sig 
mer mot texter, språk, symboler och bilder. Att få lärlingsjobb eller liknande 
praktiska arbeten direkt efter grundskolan är idag inte lika lätt, oftast krävs det 
fortsatta studier vilket förutsätter att individen kan hantera mer teoretiskt material. 
Att det praktiska arbetssättet är begränsat borde således inte vara en nackdel utan 
utmaningen ligger istället på att utveckla praktiska elever till att bli mer teoretiska. 
 
Utöver att arbeta efter elevernas olika typer av sinnesinlärning hävdade tre av lärarna 
att bra studieresultat kan uppnås genom att läraren har en kunskap eller förförståelse 
för elevens kunskapsnivå och där igenom kan nivågruppera eller nivåanpassa 
läromaterialet. Detta kan jämföras mot Piaget (1972) som ansåg att skolan i dess 
pedagogik skall ta hänsyn till vilket stadie eleven befinner sig i och att utifrån det ge 
stimulerande uppgifter och individuella metoder för att eleven skall kunna gå vidare i 
sin utveckling. Lärare I ansåg att eleverna själva skulle kunna välja typ av nivå och 
på det sättet påverka av sin egen individanpassade undervisning. Det här ställer krav 
på eleven och dess eget ansvar av sitt skolarbete vilket Lpo94 påvisar.  
 
Med nivågruppering är det dock svårt att komma ifrån att vissa elever kan uppleva 
ett utanförskap, en känsla av att man inte räcker till. Samtidigt kan det leda till goda 
studieresultat. Starkare elever stimuleras och utmanas med anpassat material, och till 
svagare elever kan det avsättas större resurser som gör att de når målet godkänt.  
 
Lärarna hävdade också att eleverna själva inte känner till vilket sätt de bäst tar in 
informationen på, och att det då inte är lätt rikta undervisningen på ett specifikt sätt.  
En väg att gå kan vara att lärstilstesta eleverna enligt Dunn & Dunns LSI (Learning 
Style Inventory) och på det sättet skapa sig en förståelse hur eleverna tar åt sig den 
informationen lärarna ger (Bostöm, 2004). Vi kan hålla med om att det finns en vinst 
i att känna till elevens kunskapsnivå och vilket sätt det tar in kunskap. Men hur ofta 
behöver man lärstilstesta sina elever och vem skall utföra testet? Är det varje lärare i 
varje ämne så blir det till slut väldigt många tester. Om man skall använda sig av 
testerna måste det fungera rent organisatoriskt. Samarbetet över ämnesblocken bör 
stärkas för att eleven skall kunna inrikta sig på ämnesinnehållet och inte ständigt 
behöva få sin lärstil utvärderad. 
 
En tredjedel av lärarna tog upp strukturen på sin undervisning som en avgörande 
faktor för att kunna skapa intressanta och lärorika lektioner som är anpassade för 
individen. Lärare A och E märkte att en intressant historia eller berättelse kunde 
fånga upp många elevers intresse vid ingången på ett nytt material. Pask (1975) och 
Boström (1998) menar att dessa elever har en holistisk sida vilket står för det 



 

globala, helheten, och gärna vill ha färg, form eller bilder. De har ett förnuft som 
baserar sig på känslor och intuition, därav deras intresse för den medryckande 
berättelsen.  Lärare J presenterade sitt material på ett sätt som passade de 
sekventiella/seriella eleverna bättre, genom att med nyckelord och färglagda 
bakgrunder stärka instruktionerna. De eleverna är enligt Pask (1975) och Boström 
(1998) mer analytiska och har en logisk och rationell förmåga att placera 
informationen i ett större sammanhang.  
 
Att inte fler än tre av lärarna tog upp strukturen, alltså hur de presenterade ett nytt 
material eller ett nytt område, som ett led i den individanpassade undervisningen 
tyckte vi var förvånande. Det hade man kunnat lösa med en enkel fråga till gruppen 
hur de vill ha det, eller att man helt enkelt presenterat materialet både holistiskt och 
sekventiellt/seriellt. Mycket tyder på att det är okunskap hos lärarna eller att man inte 
anser det relevant för hur man individanpassar undervisningen.  

6.2 Faktorer begränsar användandet av individuellt lärande 
 
Alla 10 lärare som intervjuades var som tidigare sagts överens om att olika elever lär 
sig på olika sätt. Alla använde sig också av individanpassad undervisning på ett eller 
annat sätt. Överlag tycker vi oss dock kunna se att det inte finns någon tydlig 
genomsyrande strategi för hur individanpassad undervisning skall bedrivas. Detta 
skulle kunna bero på att lärarna inte riktigt tillåts bedriva en individanpassad 
undervisning på ett sätt som dem egentligen skulle vilja. Genom intervjusvaren kan 
man se många tydliga faktorer som hindrar dem i sitt arbete. 
 
Tiden eller bristen på tid är ett stort hinder enligt lärarna och detta hinder kan te sig 
på flera olika sätt. På samma sätt som Aili (2008) beskriver tiden som ett rum som 
ständigt fylls på med fler uppgifter utan att väggarna flyttas, så beskriver lärare J 
problemen med att, trots förutsättningar på skolan med material till individanpassad 
undervisning hinner hon inte sätta ihop materialet inför en lektion. Lärare I förstärker 
resonemanget genom att förklara att schemat är det sämsta på 30 år där både lärare 
och elever har noll minuter på sig att byta sal. 
 
Det som hindrar individanpassad undervisning mest ur ett tidsperspektiv är dock 
enligt lärarna gruppstorleken. Hälften av lärarna såg hinder i att kunna 
individanpassa undervisningen när man har klasser upp mot 30 elever. Slog man ut 
tiden per elev så blev det bara ca 1,5 minut var, tyckte bl.a. lärare J. Varför det ser ut 
så här på skolorna fanns det olika åsikter om. Två av lärarna hade skilda synpunkter 
om vem som hade ansvaret för gruppstorleken. Lärare F lade ansvaret på sin rektor 
som efter att ha besökt en lektion tyckte att hon skulle kunna ha dubbla antalet elever 
eftersom antalet inte spelade någon roll vid katederundervisning. Lärarens strategi 
om att individanpassa lektionen genom att använda sig av många diskussionsmoment 
föll ihop fullständigt om hon tvingades att arbeta med dubbla antalet elever. 
Diskussion och interaktion som enligt Vygotskij (2001) är så viktigt. Lärare A ansåg 
dock att rektorn inte kunde styra över storleken, utan hänvisade till politiker med 
sparkrav över sig. En stor begränsande faktor visade sig gruppstorleken dock vara. 
Vi får också viss bekräftelse på detta genom flera av de andra intervjusvaren som 
egentligen inte handlar om gruppstorlek eller tid. Lärare J ville använda sig av 
teknisk utrustning som overhead, dvd eller power point men berättade att i ett vanligt 
klassrum med 30 elever i så var det i stort sett omöjligt att få in utrustningen. 



 

 
På en av skolorna framkom det att det inte bara vara storleken på klasserna som var 
ett problem utan även storleken på lärararbetslagen. Lärare J berättade att de satt ca 
20 lärare i ett ”jättelitet” arbetsrum, och då var det svårt att hinna med planering inför 
lektioner eftersom det var så mycket som störde. Eftersom lärare enligt Hargreaves 
(1998) generellt fråntas allt mer undervisningsfri tid av skolledningen så blir denna 
tid i arbetsrummet allt viktigare för att kunna planera en individanpassad 
undervisning. 
 
Flera av lärarna ansåg att man var i behov av något slags specialanpassat material för 
att kunna bedriva en bra individanpassad undervisning och när hälften av de 
intervjuade lärarna tyckte sig begränsade av skolans material så är ju detta således ett 
betydande problem. Vi tycker dock att man till viss del kan ifrågasätta detta 
påstående, framförallt det som två lärare beklagar sig över, bristen på teknisk 
utrustning. Såväl Dewey (2004); Piaget(1972) och Vygotskij (2001) utgår från att ha 
individen i centrum och alla tre förespråkade redan under sin levnadstid 
individanpassad undervisning. Vad man då kan konstatera är att på den tiden 
existerade inte många av dagens tekniska hjälpmedel och det inte hindrade en 
individanpassad undervisning. Det kan snarare vara så att det precis som flera lärare 
påpekade istället är själva pedagogen i sig som utgör det största hindret. Lärare C 
bevisar också genom sin lektion på grusplanen att det finns alternativa metoder som 
inte kräver någon större teknisk utrustning. 
 
Däremot kan bristen på material i kombination med bristen på tid att skapa eget 
material eller andra kreativa lösningar, naturligtvis utgöra ett stort hinder i jakten på 
en individanpassad undervisning. Extra stor blir denna faktor när lärare I förklarar att 
det finns kollegiala samarbetsproblem som att inte kunna komma överrens om att 
skapa material tillsammans. Det visade sig också både förekomma avundsjuka och 
oflexibilitet i lärarlagen. Lärare C tyckte sig t.ex. känna att kollegor irriterade sig på 
att hon ibland tog ut eleverna för att göra vissa praktiska övningar. Detta tror vi kan 
ha och göra med det som lärare I beskrev när hon berättade att vissa kollegor hade 
mentaliteten att på det här sättet har vi alltid gjort, och så här kommer vi alltid att 
göra.  
 
Dunn & Dunn (2001) anser genom sin lärstilsmodell att det finns ett flertal olika 
komponenter som spelar in vid elevens inlärning, och alla kan inte påverkas av 
läraren. Miljömässiga, emotionella, sociala, fysiska och psykiska faktorer för att ta 
några exempel, är enligt såväl Dunn & Dunn (2001) och Vygotskij (2001) väsentliga 
för ett fungerande socialt samspel och det är också två lärare som tycker att det är 
svårt att nå ut till elever som tar med sig denna typ av problem in i skolan. Det är inte 
svårt att instämma i tidigare forskning som gjorts angående sömnens och kostens 
betydelse för människan. Alla har vi väl under någon period och av någon anledning 
sovit och ätit sämre. Det kan vara p.g.a. sjukdom eller stress eller t.o.m. något så 
enkelt som att man har försovit sig och inte hann med frukosten. Resultatet brukar 
sluta i att man känner sig ”energifattig” och inte riktigt orkar hålla koncentrationen 
uppe. Av erfarenhet vet vi att många elever struntar i att äta frukost utav olika 
anledningar som t.ex. för att få sova lite längre. Om man nu som lärare känner sig 
trött och slö hur känner sig då eleven? Förmodligen likadan, vilket kan resultera i att 
man inte orkar arbeta på lektionen och istället blir ett störande moment, precis det 
som tre lärare beskriver genom att säga att det är svårt att individanpassa 



 

undervisningen om det finns stökiga elever i gruppen som hela tiden stjäl tid från 
läraren. 
 
Kanske skulle skolan börja en timma senare på morgonen och sluta en timma senare 
för att ge eleverna större möjligheter till sömn och kost? 
 
Det kan säkert också vara så att dessa elever har ett stökigt hemförhållande med 
bråkande föräldrar eller liknande och då kanske de är i behov av mer 
uppmärksamhet, men för att återkoppla till brist på tid och stora klasser så finns inte 
den möjligheten. Vidare efterfrågar lärare G att ha tillgång till flera grupprum som 
lösning där man kan placera elever som kräver mer lugn och ro.  
 
Skolverket (2003) presenterade i sin rapport att de nationella proven har en tendens 
att styra undervisningens innehåll och metod vilket hälften av lärarna upplevde i 
undersökningen. Lärarna utformade innehållet och metoden så att det överensstämde 
med vad de ansåg att det nationella provet krävde. Lärare I ansåg också att 
läroböckerna alltmer anpassades mot de nationella proven och det att därigenom 
också uppstod en styrning. Forsberg & Wallin (2006) anser att det är just det här som 
utgör en fara för det fria valet av innehåll och metod, att kunskapen allt mer bedöms 
efter en offentlig standardiserad måttstock. Vi inser att det är svårt om man från 
högre instans får läromedel och fastställda former för provets innehåll och metod att 
vara kreativ och nyskapande. Det kan mycket väl skapas ett tävlingsklimat mellan 
skolor och regioner vilket i sin tur kan smitta av sig ner till läraren som individ och 
skapa ett tryck som gör att man inte vågar pröva nya vägar. Man förlitar sig på säkra 
metoder. 
 
Ytterligare en tredjedel tyckte att de påverkade dem men inte till någon större grad, 
åtminstone inte så att man lät sig styras utav dem. Fler än hälften av lärarna ansåg att 
de nationella proven påverkade den individuella inlärningen på ett negativt sätt. De 
beskrev provet som fyrkantigt och inte anpassad efter elevernas olika lärstilar. Ett par 
av lärarna hade dock lyckats att bibehålla sin egen struktur på metod och innehåll 
utan att låta provet styra undervisningen. Man kan då tolka det som att vissa lärare 
genom okunskap eller brist på vilja väljer att förlita sig på de ”säkra” metoder som 
läromaterialet presenterar, eller att man inte bryr sig om att skapa eget material eller 
metoder som kostar engagemang och tid. Då läraren inte har så stor möjlighet att 
påverka provets utformning borde de i så fall lägga sitt engagemang och arbete på att 
utveckla elevernas lärstil så det mer passar de nationella proven. Boström (2004) 
beskriver att elevers lärstil förändras genom erfarenhet, ålder och medvetenhet. Det 
skulle då vara möjligt att stärka elevens svagare sidor i hennes lärstil och genom det 
skapa bättre förutsättningar för att hantera de nationella proven. 

6.3 Sammanfattning 
 
Vad det gäller individanpassad undervisning och hur den praktiseras kan man slå fast 
att samtliga lärare är medvetna om dess betydelse, och arbetar efter den i någon 
form. Flertalet av lärarna hade dock ingen klar strategi över hur de ville bedriva den 
individanpassade undervisningen. Över hälften av lärarna individanpassade genom 
att bedriva en auditiv och visuell undervisning och ansåg att det var fullt tillräckligt 
trots att Boström (2004), Dunn (2001) och Dewey (2004) hävdar att det finns fler 



 

faktorer som behöver tillgodoses. Endast en tre av de tio lärarna valde att undervisa 
kombinerat teoretiskt och praktiskt. 
 
Det fanns dock lärare som hade en väldigt tydlig strategi med sin individanpassade 
undervisning. Framförallt lärare I med sin nivåanpassade undervisning 
 
Av de faktorer som lärarna tog upp som begränsande för den individanpassade 
undervisningen så var gruppstorleken den mest representerade. Gruppstorleken hade 
negativ påverkan ur en rad olika aspekter. Tiden per elev blev lidande samt att 
utrymmet i grupprum och klassrum blev för litet både för elever och utrustning samt 
att visst material inte räcker till. Materialet tycker några skulle kunna ordnas på egen 
hand eller tillsammans i lärarlaget. Problemet var bara att flera lärare inte ansåg att 
man hade tiden, platsen eller ett fungerande samarbete lärarna emellan. Vi ser ett 
mönster att gruppstorleken och tidsfaktorn hela tiden finns med som en del i nästan 
alla de faktorer som lärarna tar upp. 
 
Det gick heller inte att bortse från den faktorn, att i skolan har man med individer att 
göra. Det pågår hela tiden ett socialt samspel vilket i sig kan innehålla många 
begränsade faktorer. sex lärare såg elevens sociala förhållande, inställning och insikt 
om sig själv i skolan som en begränsande faktor för individanpassad undervisning 
 
Hälften av lärarna ansåg att de nationella proven styrde deras val av innehåll och 
metod när de undervisade. Sex lärare tyckte att provet var negativt utformat med 
tanke på elevers olika sätt att lära 
 
Slutligen var vi överraskade att så många var så pass positivt inställda och 
intresserade av individanpassad undervisning. Men samtidigt var vi väldigt 
förvånade att man inte hade en tydligare strategi eller större kunskap om på vilka sätt 
man kan nå individen. 
Faktum är att lärarna tycktes vara omedvetna om vilka lärstilar det finns att tillgå och 
att man därigenom kan skapa förutsättningar för individanpassad undervisning. Detta 
spår skulle vara intressant att fördjupa sig och utveckla ytterligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REFERENSLISTA 
 
Aili. C. & Blossing.U. & Tornberg. U. (2008). Läraren i blickpunkten. (Red). 
Stockholm: Lärarförbundets förlag 
 
Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. Lund: Studentlitteratur 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Boström, L. (1998). Från undervisning till lärande. Falun: Brain Books AB 
 
Boström, L. (2004). Lärande och Metod. Jönköping: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 
 
Boström, L. & Wallenberg, H. (1997). Inlärning på elevernas villkor. Falun: Brain 
Books AB 
 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 
 
Carlsson, B. (1990). Grundläggande forskningsmetodik, för medicin och 

beteendevetenskap. Göteborg: Graphic systems AB 
 
Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle. Falköping: Elanders Gummessons 
 
Dunn, R. (2001). Nu fattar jag! Att hitta och använda sin inlärningsstil. Jönköping: 
Brain Books AB 
 
Dunn R, Dunn K, Treffinger D. (1995). Alla barn är begåvade - på sitt sätt. Falun: 
Brain Books AB 
 
Felder M, R. (1993). Reaching the Second Tier: Learning and Teaching Styles in 

College Science Education. North Carolina: Department of chemical engineering: 
North Carolina State University Raleigh 
 
Felder M, R. & Spurlin, J. (2005). Applications, Reliability and validity of the index 

of learning styles. North Carolina: North Carolina state university: Raleigh 
 
Forsberg, E & Wallin, E (2006). Skolans kontrollregim – ett kontraproduktivt system 

för styrning. Stockholm: HLS Förlag, 
 
Gardner, H. (1994). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books AB 
 
Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun. Tekniker och. genomförande. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Grinder, M. (1989). Righting the Educational Conveyor Belt.  Portland OR: 
Metamorphous Press 
 
Grinder, M. (1991). Ledarskap och lärande I klassrummet. Falun: Brain Books AB 
 
 



 

Hargreaves, A. (1998): Läraren i det postmoderna samhället. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Jensen, E. (1995). Aktiv metodik. Jönköping: Brain Books AB 
 
Karns, G L. (2006). Learnig style differences in the perceived effectiveness of 

learning activities. Journal of marketing education Vol. 28 No 1. Sage publications 
 
Lendahls, B. & Runesson, U. (1995). Vägar till elevers lärande. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Pask, G (1975) The cybernetics of human learning & performance. London: 
Hutchinson & Co (Publishers) Ltd 
 
Patel, R. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Piaget, J. (1972). Psykologi och undervisning. Stockholm: Aldus/Bonniers 
 
Skolverket. (2003). Det nationella provsystemet - vad, varför och varthän? 

(Dnr 01-2003:2038). Stockholm: Skolverket. 
 
SKOLFS: 1 1994- års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94). Stockholm: Skolverket. . Nya upplagan 2006. 
 
Steinberg, J. (1994). Den nya inlärningen. Solna: Ekelunds Förlag AB 
 
Valenzeno, L & Martha W, A & Roberta, K. (2003). Teachers gestures facilitate 

students learning: A lesson in symmetri. Pittsburgh: Carnegie Mellon University 
 
Vygotskij, L. (2001). Tänkande och språk. Uddevalla: Daidalos AB 
 
Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet. Stockholm: Gotab 
 
Tidskrifter: 
 
Kroksmark, T. (2006). Dags att lägga IKEA-pedagogiken på hyllan. Pedagogiska 
Magasinet nr 3, augusti 2006. 
 
Thors, C. (2006) Modefluga eller halmstrå. Pedagogiska Magasinet nr 3, augusti 
2006 
 
Internetkällor: 
 
Sveriges lärstilcenter 
http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm (2008-12-15) 
 
Kolb, A., & Kolb, D. A., 2 2008, Department of Organizational Behavior, Case 
Western Reserve University Working Paper (PDF, 236kb) Experiential Learning 
Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management Learning, Education and 
Development  (2008-12-18) 



 

 
Vetenskapsrådet, (2002) Forskningsetiska principer 

http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_pr
inciper_fix.pdf (2008-11-30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
BILAGA 1 Kolb’s experiential learning cycle 
 
 
 
 
 

 
 

Concrete 
Experience 

Reflective 
Observation 

Active 
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Abstract 
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Diverging 

Assimilating 
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BILAGA 2 Dunn & Dunn Learning style model (skandinavisk 
version) 

 
 

 
 



 

 
Intervjufrågor 
 

1. Uppfattar du att elever lär sig på olika sätt? 

 
2. Utformar du din undervisning efter elevens olika lärstilar när du behandlar ett 

nytt utbildningsområde? 

Om ja)På vilket sätt utformar du de lektionerna? 
Om nej fråga 3 
 

3. Anser du att du fullt ut når alla elever på det sättet du bedriver din 
undervisning?  
 

4. Om ja) Även under varje lektionstillfälle? 
 
Om nej)Vad är det för faktorer som hindrar dig från att bedriva din 
undervisning så att elevernas lärstilar tillgodoses? 
 

5. Anser du att de nationella proven styr din undervisning?  
 

6. Ser du de nationella proven som något positivt eller negativt med tanke på 
elevers olika lärstilar? 
 

7. Anser du att undervisningen styrs utifrån elevens behov eller utifrån skolans 
struktur/utformning? 

 


