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Syftet med arbetet är att få en bild av vad lärare menar med individualisering och därigenom 
genomför sin undervisning.  

Metoden som används i undersökningen är strukturerade intervjuer med ett antal verksamma 
lärare, fördelade från grundskolans tidigare år till gymnasiet. Resultatet av intervjuerna kopplas 
därefter tillbaka till litteratur och styrdokument för skolan.   

Resultatet av undersökningen visar att de flesta lärare är ganska överrens om vad som 
menas med individualisering. Däremot tar sig detta olika uttryck i en 
klassrumssituation beroende på vilka yttre omständigheter som råder för de olika 
lärarna.   
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1. Inledning 

Det finns olika åsikter och synpunkter om individualisering i skolan och dess betydelse. 

Anledningen till att begreppet anses viktigt är att det påverkar undervisningens utformning 

och kvalitet beroende på lärarens utgångspunkt. Jag har under mina år i skolan upplevt att 

pedagoger tolkar begreppet individualisering på olika sätt. Personalen talar då förbi varandra 

och undervisningsresultatet når kanske inte önskad effekt på grund av det1. 

 

Men vad menar man då med individualisering, individanpassning och att eleven ska sättas i 

centrum? Redan i skrivningar om utbildning från början av 1900-talet, framförallt från 1946, 

kan man läsa att individuellt utformad undervisning inom klassens ram är en nödvändighet. 

När det gäller dagens diskussioner så handlar de inte bara om på vilket sätt man 

individualiserar utan även om vilken grundsyn man har på att sätta eleven i fokus kontra 

ämnet2. 

 

När det gäller själva tanken med att se till varje elevs behov så är ju egentligen den stora 

frågan, vilka behov som menas. De behov eleven har nu eller i framtiden? Samtidigt så finns 

ett behov inom samhället på en gemensam kunskap och kompletterande kunskap. Man kan se 

på klassen som ett minisamhälle där alla dessa behov ska få utrymme3. 

 

I det här arbetet försöker jag öka kunskapen om hur några lärare ser på 

individualiseringstankarna samt undersöka hur några verksamma lärare arbetar 

individanpassat. 

                                                 
1 Vinterek s. 20 
2 Ibid s.18 och 27 
3 Ibid s. 42 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att genom intervjuer få en bild av vad olika lärare menar med 

individualisering och därigenom genomför sin undervisning. 

• Vad menar lärare med individualisering? 

• Vilka konkreta uttryck tar sig individualiseringen i en undervisningsmiljö? 

2.1. Avgränsning 
Jag har avgränsat arbetet genom att se lärarens perspektiv, inte elevens eller samhällets. 

3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Historisk tillbakablick 

När man studerar skolväsendets utveckling så kan man urskilja fyra olika läroplanskoder, den 

klassiska moraliska, realistiska, och den rationella4. 

 

3.1.1. Den klassiska läroplanskoden 
Med den klassiska läroplanskoden menar man den undervisningsfilosofi då det handlar om att 

sprida bildning och kunskap om kulturarvet. Man sätter då in människans som en del i en 

helhet5. 

3.1.2. Den moraliska läroplanskoden 

Den moraliska läroplanskoden hade som mål att minska analfabetismen samt implementera 

gemensamma värderingar i samhället. Genom husförhörens genomföranden så ökade 

läskunnigheten hos befolkningen samtidigt som de lärde sig de vanliga berättelserna och 

bönerna. 

 

Den auktoritära människosynen som fanns i samhället under medeltiden genomsyrade även 

skolsystemet och skolan skulle uppfostra barnen6. 

                                                 
4 Malten s 37 
5 Ibid s. 37 
6 Ibid s. 38-40 
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3.1.3. Den realistiska läroplanskoden 
I samband med att en undervisningsplan för rikets folkskolor infördes år 1919 så ändrades 

inriktningen i skolan. Skolan skulle fokusera mer på elevens mognad och egna förutsättningar 

i kombination med verkliga kunskaper istället utantillkunskaper och kristendomskunskap. 

 

När den nya undervisningsplanen infördes år 1955 så ökade fokuseringen på elevernas behov 

och ett elevaktivt arbetssätt, istället för auktoritära lärare. De humanistiska ämnena fick stå 

tillbaka för de naturvetenskapliga och i och med det så förändrades även arbetssättet så 

eleverna fick söka sig fram till fakta, prova och ta ställning till sina resultat. Tanken med 

1955års undervisningsplan var att kunskapen skulle vara praktiskt tillämpbar i vardagen7.  

3.1.4. Den rationella läroplanskoden 

I slutet av 50-talet och början av 60-talet så ökade fokuseringen ännu mer på eleverna och 

deras personlighetsutveckling8. Idéerna till den rationella läroplanskoden kommer ifrån John 

Dewey och hans progressivism9. Även B.F Skinner och John B. Watson har spelat stor roll 

för individualiseringstanken i skolan. 

                                                

 

Den klassiska- och den moraliska läroplanskoden ser en styrande elit som ska fostra och bilda 

folket medan den realistiska- och rationella läroplanskoden ser mer till elevens behov för att 

anpassa undervisningen till honom eller henne.  

3.1.5. Teorier om lärande 

Det finns olika pedagoger, filosofer och andra personer som har haft åsikter om kunskap, 

lärande och undervisning. Här presenterar jag kortfattat några av dem och delar av deras 

tankar så som John Dewey, J B Watson, B F Skinner, Jean Piaget och Lev Vygotsky. 

Anledningen till att jag valt att ta med Watson är att han grundade behaviorismen som många 

av de andra, främst Skinner, haft kontakt med och till viss del tagit intryck av 

 

Den amerikanska filosofen och reformpedagogen John Dewey levde mellan år 1859-1952. 

Han har varit verksam som biolog. Enligt John Dewey så är människan intelligent för att 

kunna klara av sin verklighet. Människan har ändå ett behov att lära sig nya saker för att 

kunna klara av sin tillvaro så Dewey menar att problemlösning, experiment och aktiva elever 

 
7 Ibid s. 41 
8 Ibid s. 39 
9 Ibid s. 42 
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det vill säga learning by doing är en bra väg att gå10. Om man, enligt Dewey, sätter eleven i 

centrum så kopplar man inlärningen och undervisningen till barnets egen 

personlighetsutveckling och specifika behov. Ett barns kunskapsutveckling följer 

idéhistoriens utveckling. 

 

Om man däremot sätter ämnet i fokus och låter det styra innehållet så blir målet ett annat. 

Dewey menar att man ska se undervisningen som en kombination av ämnet och barnens 

behov och kunskaper. Genom att pendla mellan dessa två ytterligheter så sker en 

undervisningsprocess11.  

 

J B Watson levde mellan år 1878-1958 och han menar att psykologon ska ägna sig åt de som 

är observerbart istället för en människas inre processer. Watson menar för den delen inte att 

de inre processerna saknar betydelse utan bara att de inte är möjliga att studera. Han grundade 

den amerikans inlärningspsykologi, behaviorismen12. Man kan, enligt Watsons tidiga idéer, 

framkalla vilket beteende som helst genom yttre styrning så kallad betingad hjälp. Dessa 

tankar baserade han på sina djurförsök även om han sedan reviderade dem13. 

 

Den amerikanska beteendeforskaren och psykologen B F Skinner levde mellan år 1904-1990. 

Han arbetade vidare med den behavioristiska tanken om att ett beteende kan förändras genom 

att belöning. Skinner utvecklade tankar om positiv och negativ betingning. Den klassiska 

betingningen är att en viss stimulans frambringar ett visst beteende eftersom individen 

förknippar det med belöning14. Skinner menar att det är lättare att lära in beteenden som får 

positiva resultat. Han bröt ner allt ämnesinnehåll i undervisningen till mycket små delmål där 

varje del skulle klaras av innan nästa påbörjas. På så vis kunde eleverna känna sig stolta och 

nöjda genom att lyckas15. 

 

Den schweiziske psykologen och pedagogen Jean Piaget levde mellan år 1896-1980. Under 

1970-talet uppmärksammades hans tankar inom den kognitiva psykologin igen. Piaget menar 

att kunskap inhämtas genom egen aktivitet, erfarenhet och i samspel med andra människor. 

Kunskap är resultatet av en process där synen på antingen en själv, samhället eller båda 
                                                 
10 Kroksmark s. 125 
11 Kroksmark s. 126 
12 Pedagogisk uppslagsbok s. 64 
13 Ibid s. 684-685 
14 Pedagogisk uppslagsbok s. 205 
15 Ibid s. 64 
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delarna förändras16. Individen utvecklas när han eller hon stöter på problem eller 

nyfikenheten på annat sätt stimuleras till att söka svaren på problemet17. 

                                                

 

Lev Vygotsky levde mellan år 1896-1934 och var en rysk språkpsykolog med rötter i 

behaviorismen. Piaget, som menar att språket utvecklas genom att människor aktivt talar med 

varandra, har påverkat Vygotsky18. Vygotsky hävdar att alla elever kan utvecklas och göra 

framsteg så länge han eller hon får en egen utmaning19. 

 

Alla dessa tänkare har funderat kring mental utveckling även om Watson hävdar att man inte 

kan studera en människas inre process. Både Skinner och Vygotsky har tankar som utvecklats 

från Watsons behaviorism medan Dewey och Piaget inte har det.  Watson och Skinner vill 

frammana eller förändra ett beteende med hjälp av stimuli medan Vygotsky och Piaget hävdar 

båda att ett aktivs beteende och interaktion krävs för att utveckling ska ske och kunskap nås. 

Även Dewey menar att inlärningen sker genom aktiva och sökande elever baserat på sina 

egna behov. Däremot menar han att det kan vara genom experiment. 

3.1.6. Styrdokumenten 

Ett nytt skolsystem, grundskolan, utvecklades och manövrerade ut det parallella systemet med 

folkskola och realskola. De vävdes in i den nya grundskolan då nya kurser i språk och 

matematik infördes.  Nya styrdokument skrevs, Läroplan för grundskolan 1962, och den 

rationella läroplanskoden växte sig starkare20. 

 

En uppgradering av läroplanen skedde 1969, Lgr-69, och ändrade systemet så att eleverna 

istället för att sorteras bort kan välja ämnen/kunskaper, grundkurs och överkurs inom ett och 

samma ämne. Elevens intresse och förmåga styrde valet och sågs då som en form av 

individualisering21. 

 

Utvecklingen mot ytterligare utökad delaktighet för eleverna fortsatte. Den rationella 

läroplanskoden växte sig allt starkare i och med Läroplan för grundskolan 1980(Lgr-80). I och 

 
16 Pedagogisk uppslagsbok s. 475 
17 Imsen s. 286 
18 Ibid s. 695 
19 Imsen s. 286 
20 Maltén s. 43 
21 Ibid s.44 
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med det så ökade inte bara delaktigheten för eleverna utan även ansvaret för den egna 

inlärningen då man arbetade mer tematiskt och ämnesövergripande22. 

 

Även gymnasieskolan förändrades under den här tiden. När läroplan för gymnasieskolan 

1970(Lgy-70) infördes så övergick Yrkesskolan till en 2-årig gymnasieutbildning23. Även här 

ökade elevernas egna ansvar genom beting, självständigt arbete enskilt och i grupp, långläxor 

men även konfliktlösning ingick. Centralprov infördes och det gamla censorsystemet 

plockades bort24. 

 

Både inom grundskolan och gymnasieskolan samt deras tidigare system strävar man mot att 

öka elevernas ansvar för sin kunskapsinhämtning. I och med det så ökar man även kraven på 

skolan och dess personal på så vis att de ska anpassa undervisningen till elevernas behov och 

förutsättningar. Genom att det ena är obligatoriskt och det andra frivilligt så skiljer sig vilka 

krav som kan ställas på eleverna kontra skolan. 

3.2. Nuvarande styrdokument 

Skolan finns till på uppdrag från samhället och läroplanerna är dess styrinstrument. I 

läroplanerna ser man både till individens och samhällets behov. Motsatsen till 

individualiserad undervisning blir då kollektivets25. Man kan säga att skolan är både 

individorienterad och samhällsorienterad och finns alltså till för bägges nytta. Det 

samhällsorienterade perspektivet är dels att förmedla rådande samhällsnormer dels att få 

eleverna till att aktivt utveckla och förändra samhället. Med ett individorienterat perspektiv 

menas att utgå ifrån elevens egna förutsättningar och dennes fria val som finns inom skolan26.  

 

Eftersom eleverna både har rättighet och skyldighet att gå i skolan så måste staten garantera 

att skolan ger meningsfulla kunskaper och färdigheter samt att eleven behandlas väl27. Eleven 

ska även stå i centrum för verksamheten enligt olika styrdokument. Samhället bekostar skolan 

och i och med det så har det även rättigheter att ställa krav på ett visst resultat. Samhället kan 

alltså komma med en beställning till skolan där de ska ge barnen och ungdomarna en viss 

                                                 
22 Ibid s.45 
23 Ibid s.50 
24 Ibid s.51 
25 Vinterek s.25 
26 Maltén s. 90 
27 Arfwedson och Arfwedson  1998 s. 144 
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medborgerlig kompetens där det också ingår att ha förmåga att utföra ett kommande yrke på 

ett professionellt sätt. 

 

Med medborgerlig kompetens menas att ha kunskaper om vår kulturs normer och värden, att 

ha en demokratisk grundsyn och att visa vilja till att delta i demokratiska beslut28. 

 

Skolan ska alltså vara till nytta för både eleven och samhället29. 

 

Både Lpo-94 (läroplan för obligatoriskt skolväsende) och Lpf-94 (läroplan för frivilligt 

skolväsende) har sin grund i alla människors rätt till lika värde oavsett förutsättningar. Den 

stödjer sig på jämställdhet, jämlikhet, solidaritet och frihet30. Skolan har också som uppgift att 

låta varje elev utvecklas utifrån sina egna behov31. 

 

I Lpo-94 och Lpf-94 går det att läsa att: 
 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

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

kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var 

i landet den anordnas (1 kap. 2 §). Med likvärdig skolform menas de nationella målen. En likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla32. 

 

Om man tittar på vad Lpo-94 menar med kunskap så finns det olika aspekter - fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet, som ska samverka med varandra. En balans mellan 

dessa fyra krävs för lärande och en helhet33. 

 
 

Vidare kan man läsa i Lpo-94 och Lpf-94 att läraren har till uppgift att ”utgå från varje 

enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”34. 

                                                 
28 Ibid s. 145 
29 Ibid s. 146 
30 Lpo-94 s. och Lpf s. 3 
31 Lpo-94 s. 3 
32 Ibid s.4 och Lpf-94 s.4 
33 Ibid  s.6 
34 Lpo-94 s. 12-13 och Lpf-94  s. 11-12 
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Lpf-94 menar också att ”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet 

att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt 

arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 

personlig utveckling”35. 

3.3. Regler för målstyrning 

Enligt 10 § i Grundskoleförordningen får skolstyrelsen, efter att ha hört elevvårdskonferensen, 

besluta om anpassad studiegång för en elev t.ex. avvikelser i timplan. Styrelsen tar då ansvar 

för att eleven ska få en så likvärdig utbildning som övriga elever inom skolan. I de högre åren 

får delar av utbildningen förläggas på en arbetsplats utanför skolan så länge som eleven har en 

handledare samt stöd av skolans personal36.  

 

Skolans uppdrag är att tillsammans med hemmet se till att varje individ får den kunskap han 

eller hon behöver. Skolan ska stötta hemmet när det gäller barnets fostran37. 

  

Eftersom en elev så småningom ska leva i samhället så ska både elevens behov och samhällets 

få styra skolgången38. Även när det gäller gymnasieskolan så ska bägge dessa parter tas 

hänsyn till t ex så har kommunen skyldighet att ordna individuell studiegång för den elev som 

behöver39. 

 

Alla elever som går i gymnasieskolan oavsett program ska ha en individuell studieplan som 

ska innehålla elevens studieväg och de val eleven gjort. Det ska också gå att utläsa om eleven 

följer ett fullständigt, utökat eller reducerat program.40 

3.4. Hur kan man arbeta individanpassat? 

Grundtanken är enligt Imsen att varje elev ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

och i sin egen takt d v s individualiserat41. 

 

                                                 
35 Ibid s.6 
36 Regler för målstyrning i Grundskolan s. 62 
37 Ibid s. 72 
38 Ibid s. 72-76 
39 Regler för målstyrning Gymnasieskolan s.20 
40 Ibid s.5 
41 Imsen s. 278 
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Imsen menar att det finns det ett antal olika individualiseringsprinciper: 

• Alla elever genomför samma uppgifter på samma tid vilket göra att skillnaderna visar 

sig på resultatet/prestationerna. 

• Nivågrupperingar med två eller fler elever i varje grupp. 

• Helt individuell undervisning 

• Olika undervisningsenheter där eleverna själva väljer vart de går. 

• Olika individuella varianter och åtgärder inom den gemensamma gruppen/klassen.42 

 

Imsen menar att det inte fungerar på det sättet i verkligheten utanandra faktorer påverkar 

undervisningssituationen. De olika anpassningarna som kan göras för att möta eleverna på 

deras nivå kallar Imsen för differentiering. Det innebär att eleverna inom sina grupper arbetar 

med material och uppgifter som till viss del skiljer sig åt.  

 

Med anpassad undervisning menar Imsen undervisning som passar elevens funktionsnivå, inte 

särskilda stödinsatser. Det ska då gälla alla elever i alla typer av undervisning43. 

 

Det två centrala punkterna i differentieringstänkandet är elevgrupperingen och det 

ämnesorienterade innehållet. Differentiering genom att gruppera eleverna olika kan ske 

antingen via pedagogisk differentiering eller via organisatorisk differentiering. Den 

pedagogiska differentieringen innefattar sådana åtgärder som kan ske inom elevgruppens 

ramar44. Den organisatoriska differentieringen av elevgrupper handlar i stället om 

gruppindelningar utifrån nivå eller intresse. Organisatorisk differentiering kan exempelvis 

vara val av program på gymnasiet eller att välja att läsa ett visst språk i grundskolan. Exempel 

på pedagogisk differentiering kan vara att varje elev har en individuell planering för ett visst 

ämne45. 

 

Imsen menar också att man kan variera ämnesinnehållet utifrån elevernas olika förkunskaper 

och förutsättningar. Antingen genom att välja bort eller välja till ett ämne46 men även genom 

                                                 
42 Ibid s.278 
43 Ibid s. 280 
44 Ibid s. 282 
45 Ibid s. 283 
46 Ibid s. 284 
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att låta eleverna arbeta med olika områden eller svårighetsnivåer inom ett och samma ämne. 

Alla elever ska möta krav och utmaningar för att utvecklas47. 

 

Med tempodifferentiering menar Imsen att alla elever arbetar mot samma mål men i olika 

takt48.  

   

DIFFERENTIERINGSÅTGÄRDER

Olika former av 
elevgruppering 

Olika sätt att organisera 
innehållet 

Pedagogisk differentiering Organisatorisk differentiering • Olika ämnen 
  • Olika delmoment 

inom ämnen Åtgärder inom klassens ram Uppdelning av elevgruppen i 
skilda klasser/grupper efter 
nivå och intresse 

 • Olika nivå och 
svårighetsgrad inom 
samma ämne 

• Val av alternativa 
uppgifter  

• Kursplanedelning • Olika krav på 
fördjupning 

• Olika antal uppgifter 
på samma nivå • Nästa tillvalsämne 

• Olika krav på 
arbetsmängd 

• Indelning i 
studieinriktning 

• Grupparbeten • Dold nivågruppering 
genom klassdelning • tempodifferentiering 

 
Figur 1 Översikt över olika former av differentiering49 

 

Hörberg och Knutsson menar att det finns flera olika sätt att gruppera och sortera olika typer 

av individualisering som kan ske i en klassrumssituation. En variant är att göra indelningen i 

tempoindividualisering, även kallat hastighetsindividualisering, fördjupningsindividualisering 

och intresseindividualisering. Oftast använder sig läraren en kombination av dessa för att 

kunna hjälpa sina elever vidare50.  

 

                                                 
47 Ibid s. 285 
48 Ibid s. 284 
49 Imsen s. 283 
50 Hörberg/Knutsson s. 15 
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Med intresseindividualisering menar Hörberg och Knutsson att eleven/läraren väljer att låta 

eleven arbeta mer och utöka sina kunskaper eller fördjupa sig inom ett valt område51. 

Intresseindividualisering är kopplat till elevens egna erfarenheter eller till att pedagogen kan 

förklara varför ett visst moment ska läras alltså motivera fram ett intresse.  

 

När det gäller tempoindividualisering eller hastighetsindividualisering så menar man att 

eleverna arbetar med samma ämnesområde eller material men i olika takt.  Textläsning är en 

form av tempoindividualisering52. Hastighetsindividualisering kan även innebära att kursen 

eller arbetsområdets längd förändras utifrån individens behov. Det kan t ex handla om att 

elever hoppar över årskurser eller går om en årskurs, läser en kurs snabbare än övriga 

klasskamrater53.  

 

Om man istället varierar svårighetsgraden eller mängden fakta/färdigheter eleverna ska klara 

av så kallas det fördjupningsindividualisering54. 

 

Samtidigt som man individualiserar kraven på eleverna så måste pedagogen hjälpa till och 

dela in ämnet/området i delmål så att eleven själv kan se sina framsteg55.  

 

En annan variant att gruppera individualiseringsmetoder som är det system som Marianne 

Vinterek använder sig av. Enligt Vinterek finns det några huvudtyper av individualisering 

som sedan kan brytas ned i undergrupper. En sådan huvudgrupp är innehållsindividualisering. 

Med innehållsindividualisering menar Vinterek att innehållet i undervisningen anpassas till 

elevens behov och/eller intressen. Därefter kan innehållet nivåindividualiseras eller 

omfångsindividualiseras. Med nivåindividualisering menar Vinterek att undervisningen 

anpassas till elevernas färdigheter och skicklighet56.  

 

Det finns även hur-aspekt på individualiseringen. I denna kan läggas metodindividualisering 

och tempoindividualisering (hastighetsindividualisering). Metodindividualiseringen innehåller 

sedan i sin tur miljö- och materialindividualisering. 

 
                                                 
51 Ibid s. 16 
52 Ibid s. 19 
53 Vinterek s. 45 
54 Hörberg/Knutsson s. 23 
55 Vinterek s. 45 
56 Ibid s. 45 
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Den sista typen av individualisering kan kallas värderingsindividualisering. Vinterek menar 

att bedömningen ska ske utifrån elevens förutsättningar och mål, inte utifrån generella 

kunskapsmål57. 

4. Metod 

4.1. Val av metod 

Eftersom syftet med arbetet är att undersöka hur ett begrepp upplevs av olika lärare och vilka 

tankar som finns kring detta så valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som redskap. 

Den kvalitativa metoden lägger till skillnad från den kvantitativa metoden tonvikten vid 

tolkningen av den sociala verkligheten. Man kan alltså säga att den kvalitativa metoden kan 

svara på hur vi upplever omgivningen.58 Jag valde att använda mig av strukturerade intervjuer 

med några lärare för att undersöka hur dessa lärare genom sin undervisning visar på hur de 

tolkar begreppet individualisering. I litteraturgenomgången gör jag en historisk tillbakablick 

för att visa på hur begreppet har tagit sig in i dagens styrdokument. 

4.2. Urval och genomförande 

Jag valde att genomföra intervjuer med lärare som är verksamma både i grundskolan och i 

gymnasieskolan eftersom begreppet används i hela skolan. Jag genomförde tio intervjuer till 

min undersökning. En av dessa var en telefonintervju och två svarade på frågorna via mail. 

Respondenterna valdes ut på så sätt att jag ville ha en spridning vad gäller ämnesinriktning 

samt vilka åldersgrupper respondenterna dagligen arbetar med. Jag hade en förhoppning att 

urvalet åldersmässigt skulle skilja sig åt en del men tyvärr så hamnade respondenternas ålder 

väldigt nära varandra. Jag tog kontakt via telefon med respondenterna och berättade om 

intervjun jag ville göra. De fick då även reda på att de vid intervjutillfället skulle få frågan om 

på vilket sätt de arbetar individualiserat. Därefter bestämdes en tid då intervjun skulle 

genomföras. Samtliga intervjuer utom två genomfördes på de skolor som respondenterna 

arbetade på.  

Intervjuerna genomfördes på så sätt att jag ställde frågorna i den ordning som finns i bilaga 1. 

Svaren registrerades skriftligt av mig.  

                                                 
57 Ibid s. 46 
58 Bryman s. 35 
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4.2.1. Beskrivning av respondenter 

Lärare A är en kvinna, 27 år, som är utbildad grundskollärare, 1-7 Sv/So. Hon arbetar i år 4 på 

en liten F-6-skola. Lärare A har varit yrkesverksam i 3 år. 

  

Lärare B är en kvinna, 55 år, som gick ut fritidspedagogutbildningen 1982. 1983-1990 

jobbade hon som outbildat speciallärare i träningsskolan. 1991 blev hon färdig  

specialpedagog och har alltså arbetat som specialpedagog i 14 år. Hon har nu arbetat i 8,5 år 

på en F-3-skola. 

 

Lärare C är en kvinna på 34 år. Hon är utbildad grundskollärare, ma/no 1-7. Hon har arbetat i 

9 år varav den sista tiden på en 4-9 skola. Hon arbetar med år 4. 

 

Lärare D är en man på 31 år. Han är utbildad gymnasielärare,  Ma/Nk. Han har arbetat 2,5 år 

inom grundskolan och 1 år på en gymnasieskola. 

 

Lärare E är en man, 34 år som arbetat som lärare i sju år. Han har en kemiingenjörutbildning 

bakom sig men är inte behörig lärare. Han arbetar just nu på grundskolans senare del men har 

tidigare arbetat på en gymnasieskola. 

 

Lärare F är en kvinna, 64 år, utbildad småskollärare och som har arbetat som detta sedan 

1965. Därefter har har hon utbildat sig till specialpedagog och arbetat med barn med behov av 

särskilt stöd sedan 1993. Hon arbetar just nu på en f-3-skola. Lärare F arbetar framförallt med 

svenska och matematik. 

 

Lärare G är en kvinna, 32 år, utbildad 1-7-lärare i SO. Hon arbetar sedan 5 år på en f-6-skola. 

De följer samma klass från år1 till 6. 

 

Lärare H är en man på 35 år, utbildad 4-9 lärare SO. Han arbetar sen 5 år tillbaka på en f-9-

skola. Han följer en klass från år 4 till år 9. 

 

Lärare I är en man, 46 år utbildad lärare i Datorämnen. Har arbetat i 6 år på en gymnasieskola. 
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Lärare J är en kvinna, 44 år, utbildad fritidsledare, fritidspedagog samt   behörig 1-7-lärare, 

Sv/SO. Hon arbetar på en f-3-skola. Hon har arbetat som lärare i 18 år. 

 

4.3. Validitet och reliabilitet 

Det är inte helt klart att begreppen validitet och reliabilitet kan kopplas samman med 

kvalitativa metoder59.  Vissa forskare menar att begreppen i stället kan ersättas med 

trovärdighet och äkthet. Inom trovärdighet finns det fyra delkriterier: 

• Tillförlitlighet 

• Överförbarhet 

• Pålitlighet  

• Möjlighet att bekräfta resultaten 

Vad det gäller tillförlitligheten använde jag mig av respondentvalidering. Detta genomfördes 

genom att till respondenterna ställa frågor av typen ”har jag förstått rätt att du menar…”  i  

slutet av intervjun. Respondenterna har då fått möjligheten att bekräfta eller rätta svaren. De 

skriftliga svar som jag bearbetade bör vara tillförlitliga då de är respondenternas egna 

formuleringar. Eftersom genomförandet skiljer sig åt vid de skriftliga svaren så kan det vara 

så att respondenternas möjligheter att uttrycka sig i skrift kan påverka resultatet. 

 

Överförbarheten i undersökningen handlar om att sätta undersökningens resultat i ett annat 

sammanhang eller i samma sammanhang vid en annan tidpunkt60.  När det gäller 

överförbarheten uppmanas forskare att utförligt beskriva sin studie och resultat.  Därför har 

jag valt att dela upp resultaten i tydliga avgränsningar för att kunna se vad varje lärare svarat. 

Jag menar att den här studien är överförbar på andra pedagoger i andra geografiska områden i 

Sverige. Överförbarheten är möjlig då skolan bygger på styrdokument som grundar sig på 

samma tankar. 

 

Vad gäller pålitlighet så menas att arbetet beskrivs och granskas under arbetets gång61. I det 

här fallet har granskningen skett genom handledning under arbetet. 

 

                                                 
59 Ibid s. 258 
60 Ibid s. 260 
61 Ibid s. 260-261 
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Med möjlighet att bekräfta resultaten menas att resultaten inte har påverkats av mig som 

undersökare.  

 

Äkthet 

• Rättvis bild – framkommer de studerades åsikter? 

• Ontologisk autenticitet – kan de studerade lättare förstå sin situation med min studie? 

• Pedagogisk autenticitet – kan de få en bättre bild av andras åsikter med min studie? 

• Katalytisk autenticitet – kan de studerade förändra sin situation? 

• Taktisk autenticitet – kan de studerade lättare vidta önskade åtgärder?62 

När det gäller äktheten i min studie så menar jag att den både ger en rättvis bild av de åsikter 

och uppfattningar som finns inom den studerade lärargruppen. Den hjälper också lärare att få 

en bättre bild av vad andra lärare menar med begreppet individualisering samt att de får en 

bättre förståelse för sin vardagliga situation i klassrummet. Däremot kan jag inte se att det 

direkt kan leda till någon förändring för de studerade lärarna eller att de fått större möjligheter 

till vidta de åtgärder som krävs mer än eventuellt en tipsbank kring individualisering och en 

ökad möjlighet till ett gemensamt språk där pedagoger menar samma sak med begreppet. 

4.4. Etikdiskussion 

Alla vetenskapliga undersökningar bör beakta de etiska aspekterna av undersökningen. Det 

finns fyra principer som bör beaktas vid en undersökning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet63. I min undersökning uppfylls 

informationskravet och samtyckeskravet genom att lärarna har blivit informerade om vad 

undersökningen handlar om och vilket syfte undersökningen har. Utifrån detta har lärarna 

sedan fått ta ställning till om de vill medverka i undersökningen. Jag valde att i min 

undersökning samla in uppgifter angående respondenternas ålder och utbildning och ta med 

detta i undersökningen. Jag tillfrågade respondenterna om det var okej och fick positiva svar. 

Jag kan inte se att jag frågat något som kan vålla obehag eller skada för respondenterna eller 

deras familjer och kollegor. 

 

En annan del av de etiska aspekterna är genusperspektivet som bör beaktas. Med genus menas 

socialt och kulturellt kön. Det är uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om 

                                                 
62Ibid s. 261 
63 http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf 

15 
 



kvinnor och män som finns i samhället64. Om jag tittar på definitionen för jämställdhet så är 

det mäns och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det finns två 

dimensioner av jämställdhet dels en kvantitativ dimension dels en kvalitativ. Med den 

kvantitativa dimensionen menas en jämn könsfördelning och med den kvalitativa 

dimensionen menas lika villkor för kvinnor och män. Skolans uppdrag handlar om att skapa 

lika villkor för pojkar och flickor och då handlar det alltså om den kvalitativa dimensionen65. 

Vad det gäller den här undersökningen så är den utifrån ett kvantitativt 

jämställdhetsperspektiv inte jämställd. Om jag tittar på undersökningen så menar lärarna att 

individualisering handlar om att ge varje elev det den behöver och detta är även vad den 

kvalitativa delen på jämställdhetsarbetet menar. 

5. Empiriskt resultat 

I detta avsnitt redovisas det empiriska resultatet utifrån tre rubriker, betydelsen av begreppet 

individualisering (5.1), hur gör man rent praktisk (5.1) samt vilka förutsättningar som krävs 

för att individualisera (5.2). 

5.1. Betydelsen av begreppet individualisering 

Lärare A menar att individualisering betyder att läraren ska anpassa undervisningen till de 

elever de möter. Utifrån de nationella målen har vår skola lokala mål. Dessa ska presenteras 

för föräldrar och elever och sedan får man diskutera hur de ska uppnås samt vem som 

ansvarar för vad. Målen ska sedan anpassas till vad varje elev behöver för stunden. Egna mål 

för att konkret se sina framsteg. Läraren har det övergripande ansvaret att se till att alla elever 

får chansen att nå alla mål. 

 

Lärare B menar att man ska låta varje elev får precis det den behöver. Varvade lektioner, 

behöver eleven inlärningen auditivt, visuellt eller göra för att lära? Arbetsmaterial som passar 

eleven. Alltså helt på elevens villkor. Detta är individualisering för Lärare B men detta är 

omöjligt i grundskolan för klasslärare med elever mellan 20-30 elever.  Men i särskolan går 

det att genomföra. 

 

Lärare C menar att individualisering är när varje elev arbetar med sitt för att nå de 

gemensamma målen, för år 5 (just nu). Ibland gör man samma sak, men var och en har en 

                                                 
64 www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml 
65 www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/definitioner.shtml 
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egen IUP (individuell utvecklingsplan) och en egen planering med uppgifter som passar 

eleven där den befinner sig i nuläget i förhållande till målen. Detta kräver att var och en kan ta 

ett visst ansvar för sitt lärande och för vad som ska göras. Det kräver också tid och ordentlig 

kännedom om var och en av eleverna. Individualisering kan också vara att man arbetar på ett 

sätt som passar just var och en, någon behöver en lugn plats, någon behöver specialhjälp, 

någon behöver skriva rent texter på datorn. Alltså att man tar hänsyn till var och en, både vad 

gäller kunskaper och fysiska behov. 

 

Lärare D menar att individualisering betyder att läraren ser till varje elevs behov och intressen 

och genom den kunskapen försöker att anpassa undervisningen så att den passar varje individ.  

 

Lärare E säger att individualisering innebär att man anpassar undervisningen till de mål som 

eleven har satt upp att klara. Om en elev siktar på att få väl godkänt i matematik så anpassas 

uppgifternas svårighet för att möta det målet.  

 

Lärare F menar att individualisering är att låta eleverna arbeta på sin nivå med uppgifter. Alla 

elever kan ha samma uppgift men att eleverna får arbeta på sitt sätt utifrån sin förmåga. 

 

Lärare G menar att individualisering är att anpassa uppgiften/materialet efter den individ som 

ska göra uppgiften/arbeta med materialet, att olika elever kan arbeta med olika saker/arbeta på 

olika sätt för att nå samma mål i slutändan, att eleven arbetar med uppgifter/material som är 

på rätt nivå för vad eleven vid just det tillfället har behov av. 

 

Lärare H menar att individualisering är en förutsättning för kunskap. 

 

Lärare I menar att undervisning som ser till den enskilde elevens behov är individualisering. 

 

Lärare J säger att individualisering är att se och möta varje barn på dess utvecklingsnivå och 

ge lagom utmanande arbetsuppgifter för att de ska utvecklas. Att man utgår från att varje barn 

gör de bästa de kan vid varje ögonblick. 

 

5.2. Hur gör lärarna rent praktiskt? 
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Lärare A säger att eftersom hon arbetar med så pass små barn så ska ett samarbete ske med 

både elever och deras föräldrar. Dessa samtal sker under utvecklingssamtalen då man ser 

vilka mål varje enskild elev ska arbeta mot. Självklart så sker en anpassning vid varje 

planering och varje nytt moment utan att det diskuteras speciellt.  

 

Hon och hennes närmsta kollegor samarbetar och ”byter ämnen” med varandra. De lägger upp 

egen planering för varje barn. I nuläget så skriver hon upp på ett blädderblock. Sedan skriver 

eleverna av det som de tror att de hinner under en vecka. Vissa moment är obligatoriska och 

vissa är valbara. Det är för att hon ska kunna se om de kan alla delmål de satt upp. Det är 

deras sätt att diagnostisera och prova elevernas kunskaper. De har inte traditionella 40-

minuterslektioner utan ser till vad de vill göra varje vecka och fördelar tiden utifrån det. Vissa 

lektioner ligger fast då de har estetämnena eller då de bytt elever med varandra. Men övrig tid 

anpassas efter målen för veckan. 

 

Vid fördjupningsarbete, framförallt inom orienteringsämnena, får eleverna själva välja 

område de vill arbeta med. Sedan skriver de ner allt de kan om området för att avsluta med att 

skriva ner de frågor de vill få svar på. När de gjort det funderar de över var de enklast kan få 

tag på svaren innan de sätter igång och arbetar. Som avslutning skriver de en liten berättelse 

om vad de vet om området. Vissa frågor är obligatoriska att få svar på men om de redan kan 

dem så behöver de inte ta reda på dem igen. Personalen försöker få dem att skriva ner var de 

hittat informationen i slutet men självklart inte något krav eller något notsystem. 

 

Vid vissa moment arbetar de ämnesövergripande med idrott, bild, musik och slöjd. Då 

samplanerar de för att sedan låta eleverna välja fördjupning inom olika delar efter de 

obligatoriska momenten. 

 

När det gäller engelska har de vissa delar så som arbetet i boken, enklare grammatik, 

berättelseskrivning osv i de vanliga klasserna men sedan har de delat upp dem i 

konversationsgrupper. 1 gång i veckan arbetar de i dessa grupper med att läsa texter och prata 

om olika saker.  De vill se det som pedagogiskt indelade grupper men visst kan man kalla det 

nivågruppering. För henne kan det vara en form av individualisering att gruppera om dem 

inom vissa moment. Det blir möjligt att arbeta vidare för vissa samt att stanna upp och 

repetera för andra. 
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När det gäller matematik och svenska så kommer vissa delar av det in inom andra moment. I 

övrig så håller de allmänna genomgångar med målen som sikte och har vissa obligatoriska 

övningar. Varje morgon börjas med tystläsning samt att de har vissa lässtunder. I övrigt så 

finns det olika moment och material att arbeta med för att komma vidare. 

 

Vissa elever får annat material att arbeta med även om det mer är undantag än regel tyvärr. 

 

Lärare B arbetar med elever i behov av särskilt stöd och varje elev har ett åtgärdsprogram. 

Hon har därför lättare att hjälpa eleverna individuellt eller i små grupper. Svårigheten kan 

vara när eleven sedan behöver anpassningar i klassrummet som skiljer sig mycket från den 

övriga klassen. Då blir det en kompromiss. Många elever känner sig också utanför om de 

skiljer sig mycket från övriga kamrater som i stort sätt arbetar med samma material men i sin 

egen takt. Det kan då gälla material, tid i klassrummet med mera.  

 

Lärare C förklarar att varje barn har en IUP som de gemensamt skriver vid varje 

utvecklingssamtal, den fungerar som ett kontrakt, de skriver den i en bok som heter "Röda 

tråden". Där i fyller de varje eller varannan vecka i en planering som var och 

en arbetar med under "iup-tid". Detta arbete sker inte i helklass varje gång. När arbetet sker i 

mindre grupper har läraren samtal med varje elev. Då sker en utvärdering, eleven skriver 

spontant om vad som varit roligt, svårt, lätt samt vilka nya kunskaper eleven fått. Sedan finns 

en ruta med frågor, t ex vad har du lärt dig denna period, eller vad skulle du vilja lära dig 

nästa period. En ruta finns också för skolans kommentar där klassläraren skriver ner sina 

tankar om elevens arbetsinsats, kunskaper, ev sjukdom/trötthet, som kan ha påverkat arbetet. 

Plats för beröm och förbättringspunkter finns också. Varje fredag skickas boken hem för 

förälders påskrift, det finns plats för kommentar från hemmet, om de vill skriva något. Utöver 

detta gäller det att ha koll på vad som står i IUP:n så att man kan lägga in lämpliga uppgifter 

på planeringen för var och en. De som behöver en egen plats i klassrummet har det, de som 

behöver tillgång till datorn lite mer har det, de som behöver utvärdera och planera varje vecka 

i stället för varannan gör det, de som behöver ta en promenad (har myror i brallan) på 

lektionstid får det, men enligt överenskommelse. Sedan handlar det om att ställa individuella 

krav på eleverna, har man jättesvårt att uttrycka sig i skrift kan läraren inte kräva att eleven 

ska skriva lika mycket som en elev som har lätt för svenska. Samtidigt behöver en del elever 

ha högre krav på sig än de ställer på sig själva, de behöver ”lyfta sig i håret”. 
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Enligt lärare D finns det flera olika sätt att individualisera undervisningen, exempelvis genom 

att anpassa uppgifterna i kursen, innehållet till viss del och tiden. Hos lärare D förekommer 

oftast anpassningar vad det gäller innehåll och uppgifter. Tidsaspekten förklarar han är svår 

att styra över då tiden fördelas via ett procentuellt system baserat på antalet poäng kursen är. 

Exempelvis så ska det på skolan gå ca 48 timmar till en kurs på 50 poäng. Eftersom skolan 

har en individuell studieplan för varje elev så menar han att även de val som eleven kan göra 

under sin utbildningstid gör studierna individualiserade till viss del. Han menar också att 

grupperingen som sker i gymnasieskolan kan ses som en form av individualisering. Genom att 

eleverna väljer vilken utbildning de vill gå och på vilken skola så sker det redan där en 

anpassning, en typ av ”systemindividualisering”.  

 

Lärare E förklarar att han, i matematiken, anpassar uppgifternas svårighetsnivå efter elevernas 

kunskaper. Han förklarar att genom att göra på det sättet kan de duktiga eleverna få en 

fördjupad kunskap medan de elever som har det svårare får något lättare uppgifter och då 

åtminstone uppnår godkänt på området. I de naturvetenskapliga ämnena förklarar han att det 

är svårare att individualisera eftersom arbetsgången ofta är praktiska moment och att mycket 

av arbetet är organiserat i grupparbeten eller liknande. Han säger att visserligen kan 

laborationer och grupparbeten ses som en typ av individualisering då eleverna själva 

bestämmer över arbetets gång. Men det har även med läraren att göra hur mycket han låter 

eleverna styra över sin kunskapsinhämtning själva. 

 

Lärare F tar ut grupper av elever eller enskilda barn till sitt arbetsrum. Ibland under kortare 

perioder men även under längre perioder, en termin eller längre. Kommande läsår kommer 

lärare F att närvara i klassrummet för att stötta de elever som kräver lite extra hjälp. När det 

gäller föräldrakontakter så sker alla möten alltid med klassföreståndaren. Lärare F tror att hon 

når bättre resultat genom en-till-en-undervisning än smågrupper. Lärare F menar att en 

variation mellan nivågruppering homogena grupper är att föredra i en klassrumssituation. 

 

Lärare G ser till att det finns flera olika sorters uppgifter/material att välja bland, har gjort 

någon form av bedömning av elevens nuläge, har en dokumentation av vad eleven arbetat 

med tidigare, pratar med eleven kring uppgiften, ger förslag på material/uppgifter som eleven 

kan arbeta med. 
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Lärare H arbetar med stoff som har subjektiv relevans, begreppsstyrd undervisning – ej 

stoffstyrd 

 

Lärare I förklarar att han ger uppgifter med olika svårighetsgrad till olika elever. Han 

förklarar också att valet av arbetsuppgifter även styrs av en viss frivillighet samt är beroende 

av hur snabbt eleverna arbetar. 

 

Lärare J svarar inte direkt på frågan om hur hon själv gör. Däremot pratar hon om vikten av 

att ha en mångfald av olika material, att låta eleverna arbeta i sin egen takt samt vikten av ett 

diagnostiskt arbetssätt. 

 

5.3. Vilka förutsättningar kan behövas för att individualisera? 
 

Lärare A menar att en förutsättning är lagom stora grupper. Varken för få eller för många 

elever. Runt 17-22 elever kan vara lämpligt beroende på vilka elever och vilken 

gruppsammansättning. En annan förutsättning är fasta arbetslag där man kan utnyttja lärarnas 

olika kompetens och intressen. Hon tror inte att någon kan kunna alla ämnen och ge eleverna 

samma förutsättningar inom dem. Det gäller alla åldrar även om de yngre barnen har svårare 

med för många personer än de äldre. Visst kan en ensam lärare i sitt klassrum individualisera 

och arbeta med varje elev men hon tror att det blir svårare att göra det inom alla ämnen. 

Möjligheten att gruppera om dem ibland tror hon också kan vara bra, både socialt och  

kunskapsmässigt. Tid och resurser kostar pengar men för att kunna se till alla elever så behövs 

tid till reflektion och planering, tid till varje elev. Tid till varje elev kan uppnås med antingen 

färre elever/grupp eller fler vuxna/grupp. 
 

Lärare B menar att alla lärare måste få utbildning i hur man kan göra. Sedan tror hon det är 

nästan omöjligt att individualisera för varje elev på lågstadiet enligt hennes syn på 

individualisering. Men man kan dela upp eleverna antingen i 3 inlärningsstilar (auditivt, 

visuellt, göra) eller 3 inlärningsgrupper i olika ämnen.  Detta kan man klara med den 

personalstyrka som finns idag om man arbetar i arbetslag som delar på ansvaret för alla elever 

som ingår i det arbetslaget. Ska skolorna utveckla individualiseringen mera krävs mera 

personal och utbildning. Skolorna måste byggas om så att det finns flera smårum där eleverna 

kan välja arbetsplats efter egna behov och att man har olika undervisning i de olika rummen. 
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Lärare C menar att man måste känna sina elever, visa dem att man litar på att de tar sitt 

ansvar, vara hård och samtidigt känslig när det gäller att ställa krav. Vara noga med att följa 

upp planeringen, utvärdera ordentligt och se till att eleven får möjlighet att träna ansvar och 

ordning. Det krävs också grupptimmar med dessa yngre elever. Det är en svår uppgift för 

många att ta detta ansvar. Alltså lite mer än en heltidspersonal per klass, pengar. Genomtänkt 

struktur behövs också, mod och ordningssinne hos personalen, för att släppa lite på kontrollen 

och ansvaret. Rent fysiskt behövs många bord/sittplatser, lugna vrår, datorer mm. Föräldrarna 

måste engagera sig och hänga med i IUP.-boken för att det ska fungera perfekt, 

ett samarbete skola-hem. Man måste också ha tydlig kännedom om målen, det gäller både 

elever och personal, så att man vet vad man ska "sikta på".  
 

Lärare D säger att för att individualisera mer krävs tid. Tid för att tänka, reflektera och även 

någon att bolla idéer med. Han menar också att tempoindividualiseringen är möjlig även på 

gymnasiet men det krävs då att skolan släpper den traditionella tidsfördelningen mellan 

kurserna. 

 

Lärare E anser att för att öka individualiseringen i matematik krävs det framförallt mindre 

undervisningsgrupper eller i alla fall ett lägre elever/lärare-tal. Detta för att öka möjligheten 

till samtal och uppföljning av eleverna i klassrummet.  

 

Det lärare F menar är viktigt för att kunna genomföra individualisering är gott om tid till 

planering, förarbete och efterarbete samt uppföljning. Dessutom krävs god föräldrakontakt 

och ett lämpligt antal barn per vuxen för att läraren ska hinna se och bemöta alla elever på sin 

nivå. 

 

Lärare G menar att tid (både med eleven och egen planeringstid), en relativt liten elevgrupp 

(för att hinna med alla elever på bästa sätt), arbetsro och arbetsvana hos eleverna, eleverna ska 

vara vana vid att klasskamraterna arbetar med andra saker än de själva. 

 

Lärare H menar att det behövs lugn, tid, intresse, gruppstorlek, förmåga (hos eleverna) att 

kunna läsa och skriva. 
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Lärare I ser inte att det skulle behövas några speciella förutsättningar för att individualisera 

men säger att det ibland blir en hel del att planera och rätta då det krävs flera typer av 

uppgifter för eleverna att arbeta med. 

 

Lärare J säger att hon ser tiden som ett stort problem. Dessutom anser hon att barngruppernas 

storlek är av stor betydelse för att öka möjligheterna till att individualisera. Hon uttrycker en 

frustration över det krav som hon ser finnas att vara tvungen att individualisera samtidigt som 

resurserna inte finns i skolan.  

6. Analys 
 

6.1. Vad betyder begreppet individualisering? 
Det man kan konstatera är att alla tio lärarna är i stort sett överens om att individualisering är 

att se till alla elevers behov så att alla ha en chans att nå målen. Möjligen avviker Lärare E 

något då han syftar till elevens egna uppsatta mål medan de andra pratar om generella mål 

eller de nationella målen, men i stort sett är samtliga överens. Lärarnas syn stämmer överens 

med de krav som finns i Lpo-9466 och Lpf-9467 samt Imsens68 utopi om undervisning. Även 

Dewey69, Vygotsky och Piaget menar att eleven ska sättas i centrum och att elevens behov 

ska styra70. 

                                                

 

6.2. Hur gör lärarna rent praktiskt? 
Om man däremot ser på hur de går till väga så kan man se vissa avvikelser. Lärare B och F 

skiljer sig från de övriga då de är specialpedagoger. Lärare B arbetar delvis i liten grupp och 

delvis som stöd till klassläraren medan lärare F arbetar i liten grupp och med ”en till en”-

undervisning. Det medför att de anpassar sig efter klasslärarnas önskemål i vissa 

sammanhang. Lärare E, G och H nämner ingenting om hastighetsindividualisering. De övriga 

nämner att de använder sig av detta. När det gäller fördjupningsindividualisering är det endast 

Lärare A som använder det till viss del. Möjligtvis kan det vara så att lärare H 

fördjupningsindividualiserar. 

 

 
66 Lpo-94 s. 12-13 
67 Lpf-94 s. 11-12 
68 Imsen s. 278 
69 Kroksmark s. 126 
70 Imsen s. 286 
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En intressant aspekt på materialindividualisering71 är att alla utom Lärare B och F anser sig ha 

möjlighet till det. Enligt min mening borde detta inte vara några svårigheter för dem som ”tar 

ut” eleverna till en särskild grupp i ett annat rum. Antagligen är det så att de ser det som en 

självklarhet att materialindividualisera för de elever som hon undervisar. Det kan nog tänkas 

vara samma anledning till de svar som fås av lärare B vad det gäller nivåindividualisering. De 

elever som arbetar i Lilla gruppen är av olika anledningar redan placerade i särkskild 

studiegrupp. Övriga lärare som tillfrågats skiljer sig åt. Lärare A nämner nivågruppering som 

ett alternativ. Lärare C,E och I talar om individuellt arbete på egen nivå. Lärare D menar att 

både valet av program och de individuella valen av kurser inom programmen ska ses som en 

form av individualisering. När det gäller lärare A, C, E och I:s åsikter om att anpassa 

undervisningen till elevernas nivå så är det pedagogisk differentiering medan lärare D talar 

om organisatorisk differentiering72. 

 

När det gäller miljöindividualisering så nämner Lärare B, C,E och F detta, medan övriga 

lärare inte diskuterar det alternativet. Däremot så säger sig Lärare A, D, H och I att de 

använder intresseindividualisering då eleverna får välja vissa områden eller moment själva. 

Lärare D ser valen av kurser som en form av intresseindividualisering73. Piaget menar att 

elevernas nyfikenhet måste stimuleras för att utveckling ska ske74.  

 

Lärare A och C använder sig även av omfångsindividualisering medan Lärare E använder sig 

av det till viss del då eleverna arbetar med grupparbeten. 

 

6.3. Vilka förutsättningar kan behövas för att individualisera? 
 

Alla lärarna är eniga om att det krävs en genomtänkt resursfördelning för individualisering. 

Resurser behövs för att få ett lämpligt antal elever per lärare och tid. Tid behövs till planering, 

egen och tillsammans med eleverna, för utvärdering, till att söka material och till reflektion 

med och utan elev kring arbetet och utvecklingen. Både Piaget och Vygotsky menar att 

interaktion krävs för utveckling75 

 
                                                 
71 Vinterek s. 46 
72 Imsen s. 283 
73 Hörberg/Knutsson s. 19 
74 Imsen s. 286. 
75 Pedagogisk uppslagsbok s. 695 och s. 475 
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Lärare A och B är överens om att fungerande arbetslag och att god kompetens hos läraren är 

nödvändigt. Lärare A och C menar att god kunskap om målen är nödvändigt samtidigt som 

bra utrymmen på skolan behövs enligt Lärare B och C. I övrigt menar Lärare C att man måste 

känna sina elever ordentligt, ha en bra struktur och ett gott samarbete med engagerade 

föräldrar. Även lärare F poängterar vikten av en god föräldrakontakt. Att ha en god 

föräldrakontakt och tillsammans främja elevens kunskapsinhämtning samt utveckling är helt 

enligt skolans uppdrag76. Lärare H menar att lugn arbetsmiljö samt god läs- och skrivförmåga 

är nödvändigt. 

7. Diskussion 

Utifrån min undersökning så kan man se att de tillfrågade lärarna har ungefär samma 

uppfattning om vad de menar med individualisering – att utgå ifrån elevernas behov och 

förutsättningar för att nå uppsatta mål. Om jag sedan läser styrdokumenten, Lpo-9477 och 

Lpf-9478, så ser jag att lärarnas tankar kan komma ifrån någon av dessa. Dessa bygger i sin tur

på samma grundtankar om människors värde och likvärdig undervisning. Inget a

styrdokumenten framhäver en lika undervisning utan likvärdig undervisning utifrån varje 

elevs förutsättningar, behov och intressen

 

v 

                                                

79. Om jag ser till vad Dewey säger så menar han att 

man ska sätta barnet i centrum80. En elev har sin egen utveckling att följa. Den är påverkad av 

dess arv och sociala uppväxtmiljö81. 

 

I övrigt så är lärarna överens om att det finns olika sätt att individualisera vilket också 

Imsen82, Hörberg och Knutsson83 och Vinterek84 visar på i sina studier.  I stort sett alla lärare 

menar att de kan hastighetsindividualisera men i övrigt skiljer det sig åt. Imsen, Hörberg och 

Knutsson samt Vinterek nämner alla hastighetsindividualisering även om de använder olika 

termer. De termer författarna använder sig av är hastighetsindividualisering85, 

tempoindividualisering86 och tempodifferentiering87. Oavsett term så menar samtliga att 

 
76 Regler för målstyrning i grundskolan s. 62 
77 Lpo-94 s. 3, 4, 6, 12, 13 
78 Lpf-94 s. 3, 4, 6, 11, 12 
79 Lpo-94 s. 4 och Lpf-94 s. 4 
80 Kroksmark s. 13 
81 Ibid s. 126 
82 Imsen s. 283, 286, 278, 280, 282-285 
83 Hörberg och Knutsson s. 15, 16, 19, 23 
84 Vinterek s. 45-46 
85 Ibid s. 45 
86 Hörberg och Knutsson s. 19 
87 Imsen s. 283 

25 
 



eleverna får olika lång tid på sig att klara uppgiften/nå målen. Hörberg och Knutsson, Imsen 

och Vinterek talar alla om en och samma typ av individualisering. Hörberg och Knutsson 

kallar den för fördjupningsindividualisering88, Imsen för svårighetsdifferentiering89 och 

Vinterek för innehållsindividualisering90. Samtliga menar att det handlar om svårighetsgrad 

och omfattning inom ett arbetsområde. De tillfrågade lärarna nämner samtliga typer av 

individualisering som omnämns i litteraturen utom värderingsindividualisering som Vinterek 

talar om91. Däremot nämner inte lärarna samtliga metoder utan använder sig av några utvalda 

metoder. En anledning till att lärarna nämner en eller ett par former av individualisering är att 

de inte tänker på alla former som finns. Man utgår från sin egen vardag och reflekterar kring 

det dagliga arbetet som kräver just en speciell insats. Exempelvis att behöva använda sig av 

ett annat undervisningsmaterial eller att någon elev behöver extra tid. För vissa lärare ingår 

individualiseringen som en så naturlig del av det dagliga arbetet vilket leder till att de inte 

längre reflekterar över det. För de lärare som är tillfrågade och som arbetar som 

specialpedagoger så är troligen materialindividualisering så självklart att de inte ens nämner 

det. 

 

 

Individualisering 

Tempoindividualisering Fördjupningsindividualisering Intresseindividualisering 

 
Figur 2 Individualisering enligt Hörberg/Knutsson 

 

                                                 
88 Hörberg och Knutsson s. 23 
89 Imsen s. 283 
90 Vinterek s. 45 
91 Ibid s. 46 
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Figur 3 individualisering enligt Vinterek 

 
 

 

 
Figur 4 Individualisering enligt Imsen. 

 

Imsen menar att individualisering är ett önskvärt mål men att det inte är rimligt i skolan idag. 

Hon menar på att de individuella skillnader vi lägger inom undervisningen är differentieringar 

istället för individualiseringar92. Som jag ser det så använder lärare ordet individualisering när 

de menar att de ser till varje enskild elevs behov. Lärarna jag har intervjuat menar att en 

genomtänkt resursfördelning är nödvändig så att man kan få lagom många elever per vuxen 

även om det i praktiken kan skilja sig åt hur det ser ut. Dessutom krävs det resurser för att få 

tid till planering, utvärdering och materialsök både med och utan elev.  

 

                                                 
92 Imsen s. 280 

Differentiering 

Pedagogisk differentiering Organisatorisk differentiering 

Tempo-
differentiering 

Ämnes- 
differentiering 

Individualisering 

Svårighets- 
differentiering 

Innehålls-
individualisering 

Tempo-
individualisering 

Värderings-
individualisering 

Metod- 
individualisering 

Nivåer Omfång Miljö Material 
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Jag tolkar den här undersökningen som att lärare i stort sett är överens om vad 

individualisering är i teorin men i praktiken finns det många sätt att se till eleverna och 

tillfredsställa deras behov. Dessa vägar är olika effektiva och möjligheterna skiljer sig åt 

mellan grundskolan och gymnasieskolan. Detta kan jag se i min undersökning bland annat på 

hur lärare D ser på intresseindividualisering där valen inom gymnasieskolan är en del i det. 

Valen och möjligheterna till individualisering på strukturell nivå är större på gymnasiet 

medan man med de yngre åren har större möjligheter att variera och differentiera arbetet 

utifrån den elevgrupp man har. 

 

Den fråga som jag stött på som man kan arbeta vidare med är hur lärare ser på och använder 

sig av värderingsindividualisering. Jag tror att det är ett begrepp som många lärare inte är 

bekanta med. 

 

8. Metoddiskussion 

Då min studie handlar om att förstå och förklara ett begrepp som regelbundet används i skolan 

utifrån hur några olika lärare tolkar begreppet så anser jag att en kvalitativ metod passar bra. 

En mer mätbar studie som den kvantitativa metoden förordar är svår att få fram hur läraren ser 

på begreppet. Inom den kvalitativa metoden har jag valt att använda mig av kortintervjuer då 

jag menar att det mer får fram hur läraren upplever begreppet än vad observationer kan bidra 

med. Under observationer kan man se hur de gör men inte vad de tycker. I fortsatt studie av 

begreppet kan det vara intressant att jämföra vad läraren säger sig göra med vad läraren 

faktiskt gör i en undervisningssituation. En jämförelse mellan hur läraren uppfattar sin 

undervisning och hur eleverna uppfattar undervisningen i fråga om individualisering kan även 

vara intressant Jag avgränsade mitt arbete till genom att se utifrån lärarens perspektiv. 
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Vad betyder ordet individualisering för dig? 

 

Hur gör du rent praktiskt? 

 

Vilka förutsättningar anser du behövs för att individualisera? 
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