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ABSTRAKT  

Syftet med studien var att studera lärares tankar gällande individanpassning samt hur de 

såg på sina möjligheter att möta varje elevs behov och förutsättningar i 

klassrumsundervisningen. Urvalet bestod av tre lärare som undervisar på låg- och 

mellanstadiet. Undersökningen baserades på en kvalitativ metodansats med både 

observationer och halvstrukturerade intervjuer. Resultatet av intervjuerna visar tydligt på 

ett visst motstånd och osäkerhet hos lärarna när det gäller individanpassning. Att möta 

varje elevs behov och förutsättningar anses svårt då tidsbrist samt arbetsbörda ses som 

ett hinder. Rädslan för att bli utbränd infinner sig hos alla tre lärarna som deltog i studien 

och många ansåg att det av dessa anledningar var svårt att individanpassa sin 

undervisning utifrån varje elev. Lärarna såg dock en viss möjlighet att individanpassa 

beroende på klassens storlek eller möjlighet att gruppera eleverna, där mindre antal 

elever i undervisningen ansågs gynna lärarens möjlighet att individanpassa sin 

undervisning. Lärarna uppfattade till största delen individanpassning som en 

undervisningsform som utgår från elevernas olika kunskapsskillnader, vilket innebar att 

de framförallt individanpassade sin undervisning utifrån elevens kunskapsnivå. Detta 

gjordes ofta genom att lärarna strävade efter att ställa frågor till eleverna av olika 

svårighetsgrad beroende av hur lärarna uppfattade elevernas kunskapsnivå och 

prestationsförmåga.  En av lärarna beskrev även individanpassad undervisning i termer 

av att man utgår från varje elevs sätt att lära, dvs. den enskilde elevens inlärningsstil. 

Alla lärarna som deltog i studien bar på uppfattningen att alla elever lär sig olika och att 

det är deras uppgift att möta eleven utifrån hans eller hennes behov för att individens 

utveckling skall gynnas. Även om intervjuerna med lärarna tyder på en strävan att 

individanpassa undervisningen visade resultatet från observationerna dock inte på 

individanpassning i någon större utsträckning. I de fall som individanpassning förkom 

handlade det främst om att anpassa svårighetsnivån på kunskapsinnehållet.  
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1 INTRODUKTION  

 

Se mig bad jag 

Se mig för den jag är 

Ge mig vingar 

Att flyga så det bär 

Ronsten s.9 (1990) 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) finns det riktlinjer för hur 

arbetet i skolan ska utformas, där det bl.a. framgår att undervisningen ska anpassas 

efter varje individs förutsättningar och behov. Detta innebär att undervisningen ska 

utgå från elevernas erfarenheter, bakgrund samt kunskaper för att främja en fortsatt 

kunskap och lärandeutveckling. Trots att kravet på individanpassning är tydlig i 

Lpo94 och skolutvecklingen skall leda till en bättre skola utifrån varje individs 

förutsättningar (Andersson, 2005), ser verkligheten i regel inte ut så i dagens skolor. 

Tvärtom konstaterar Arfwedson (1998) att skolan fortfarande präglas av en 

traditionell klassundervisning som kännetecknas av att elever arbetar med samma 

uppgifter och att läraren styr arbetet samt kontrollerar elevernas prestationer. Denna 

typ av undervisning är uråldrig och svår att individualisera. Arfwedson (1998) 

belyser att det dock finns en förståelse för att lärarna inte kan möta och anpassa 

undervisningen efter varje elev. Förklaringen ligger i att läraren många gånger ensam 

ska ansvara för klasser med många elever, ibland upp emot 30 elever i samma klass 

som alla lär på olika sätt. Därför har många lärare en längtan om att få en homogen 

grupp där alla individer ligger på samma undervisningsnivå så att de slipper 

undervisa på flera nivåer samtidigt (Wallby m.fl., 2001). Även om individanpassad 

undervisning innebär en stor utmaning i praktiken menar dock Atterström (2000) att 

elevers olika sätt att lära ska ses som en tillgång till verksamheten och inte som en 

nackdel eller ett hinder. 

För att läraren ska kunna undervisa sina elever på ett sätt som gynnar deras lärande 

måste läraren ha kunskap om hur eleverna i klassrummet lär sig bäst (Boström, 

1998). Om läraren inte har förståelse för hur de enskilda eleverna tänker och intar ny 

kunskap finns det nämligen en risk att läraren snarar hämmar elevernas lärande än 

bidrar till att utveckla lärandet (ibid.). Sådan kunskap ställer stora krav på att läraren 

verkligen känner sina elever som unika individer, att läraren har en god inblick i 

elevens förutsättningar och att läraren kan definiera elevens individuella behov. 

Även Nilsson (1999) lyfter fram hur viktigt det är som pedagog att känna sina 

elevers förmågor och kunskapsnivå, men pekar även på vikten av att läraren har 

insikt i elevens sociala situation, mognad samt intresse. Att ständigt föra ett samtal 

med eleverna är därför en viktig uppgift som ska prägla lärarens vardag, och den 

professionella läraren utmärks av att vara en organisatör som växlar sina 

undervisningsmetoder på ett sådant sätt att elevernas motivation inte försvagas 

(ibid.). Utöver en variation i undervisningsmetoder är det också bra om pedagogen 

varierar sina ledarstilar efter individernas mognad, som Löwenborg & Gislason 

(2003) framhåller. Överhuvudtaget kräver läraryrket att man är lyhörd för elevernas 

behov (Wallby, 2001). En del individer behöver extra mycket stöd medan andra 

klarar sig helt på egen hand. Detta leder dock till ett annat problem med 

individanpassad undervisning, eftersom det är svårt att avgöra vad som egentligen är 

elevens förutsättningar och behov i en skolverksamhet. Vem kan avgöra vad som är 

en elevs förutsättningar? Är det läraren, skolpsykologen eller kanske föräldrarna som 
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egentligen känner barnet bäst? Och hur definieras egentligen ett behov? Det här är 

svåra och viktiga frågor som inte direkt kan besvaras i ett examensarbete. Däremot 

tar jag i mitt examensarbete fasta på problematiken kring individanpassad 

undervisning och belyser den utifrån lärarnas perspektiv: Hur ser lärare på sina 

möjligheter att individanpassa sin undervisning och hur går det egentligen till i 

praktiken? 
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2 PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE 

 

Mot bakgrund av det finns tydliga krav på individanpassad undervisning i Lpo94 

samtidigt som individanpassning är förenat med en rad svårigheter i praktiken är 

detta ett utbildningsvetenskapligt relevant problemområde att studera. I det här 

examensarbetet kommer problematiken att studeras med fokus på individanpassad 

undervisning på låg- och mellanstadiet. Syftet är att belysa hur tre lärare på låg- och 

mellanstadiet ser på sina möjligheter till individanpassad undervisning och hur de 

förverkligar individanpassad undervisning i sin praktik. Studien är baserad på både 

intervjuer med lärarna och observationer av deras undervisning för att besvara 

följande forskningsfrågor:   

 Hur ser lärare på sina möjligheter till individanpassad undervisning och vilka 

svårigheter upplever de med att förverkliga individanpassa undervisning i 

praktiken? 

 På vilka sätt individanpassar lärarna sin undervisning i praktiken? 
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3.         LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1      Urval av litteratur 

För att hitta vetenskapligt grundad litteratur till arbetet har jag använt mig av den 

nationella bibliotekskatalogen LIBRIS samt Linnéuniversitetets tidskriftsdatabas 

ELIN. För att få relevanta sökträffar har jag använt mig av följande sökord: 

Individanpassad undervisning, Elevens behov samt förutsättningar, Lärstilar. 

Information om individanpassad undervisning har också inhämtats från skolportens 

hemsida (www.skolporten.se) som är särskilt riktad till skolans lärare och ledare med 

uppdaterad och aktuell forskningsbevakning och omvärldsbevakning. Eftersom vår 

nuvarande läroplan författades 1994 har jag valt bort litteratur som handlar om 

individanpassning före denna tid, bortsett ifrån den litteratur som presenteras i den 

historiska genomgången. Jag har också i första hand fokuserat på sådan forskning 

som har utförts inom det svenska utbildningsväsendet eftersom skolans praktik och 

läroplaner skiljer sig åt mellan olika länder.   

 

3.2       Individanpassad undervisning i historien 

Under 1800-talet fick man i skolan insikt om relationen mellan individens sätt att 

lära samt betydelsen av hur läraren förmedlar kunskap (Wallby, 2001). Därefter har 

individanpassad undervisning kommit att få särskilt utrymme i skolans läroplaner 

under 1900-talet, vilket framgår av den historiska beskrivningen nedan.  

 

3.2.1 Krav på individanpassning i läroplanerna för grundskolan 1969 och 1980 

Gustafsson (1981) belyser att kravet på individanpassad undervisning inte är ett nytt 

fenomen i svenska läroplaner, utan att det går att spåra till 1969 års läroplan för 

grundskolan (Lgr 69) där det sociala perspektivet, den personliga utvecklingen och 

förhållandet mellan omgivningen och individen hade en framträdande plats. Skolans 

viktigaste uppdrag som Lgr69 lyfter fram var då inte att i första hand förmedla ny 

kunskap, utan snarare att främja individens utveckling (ibid.). I Lgr69 är det även 

tydligt att individanpassningen ska vara grundad i individens behov som skiljer sig åt 

eftersom olika individer har olika personligheter, begåvningar och anlag: 

 
”Individens behov och samhällets krav i olika avseenden är bestämmande för 

innehållet, formerna och organisationen av skolans verksamhet. Skolan skall även ge en 

möjlighet för eleverna att påverka sina arbetsvillkor. Verksamheten måste inriktas på 

skolans samtliga elever, en heterogen grupp människor, stadda i ständig utveckling och 

företrädande skilda personlighets- och begåvningstyper. Den yttre organisationen och 

det inre arbetet måste därför formas så, att det blir möjligt för varje enskild elev att 

under uppväxtåren med skolans hjälp tillvarata sina anlag och möjligheter och finna 

studievägar och arbetssätt, som främjar den personliga utvecklingen”. 

 (Lgr 69, s.10)  

 

Kravet på individualiserad undervisning i skolan gör sig också tydligt i nästa läroplan 

i historien, Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr80). Det centrala budskapet i Lgr80 

är nu att själva innehållet, arbetssättet och arbetstakten måste individanpassas i 

skolan och att undervisningen måste vara grundad i individens intressen:  
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”Individualisering måste så långt det praktiskt är möjligt få prägla arbetet. Det innebär 

en anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Det innebär 

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

passar inte alla elever. Också arbetssättet måste individualiseras inom de ramar som 

kravet på en allsidig träning ger. Det finns inget studiesätt, som är det bästa för alla 

elever”.  

(Lgr 80, s.49) 

3.2.2 Metoder för individanpassning i historien 

Under 1980-talet såg skolan större möjligheter att individualisera genom 

gruppnivåanpassad undervisning (Gustafsson, 1981). Sveriges internationella 

överenskommelser från 1978 (SÖ 1978) såg positivt på denna metod då de anser att 

grupparbete ger eleven många fördelar, framförallt gällande elevens utveckling.  

 

 
”Arbete i grupper kan betraktas som ett villkor för en långt gående individualisering. 

Detta gäller framför allt om man hävdar att individualisering gäller elevernas allsidiga 

utveckling, inte bara utvecklingen av kunskaper och färdigheter. Arbete i grupp är 

nämligen- om det är väl planerat – ett starkt stöd för elevernas individuella 

personlighetsutveckling”. 

(SÖ 1978, s. 42) 

 

Liksom SÖ 1978 ställer sig Gustafsson (1981) positiv till att undervisningen 

organiserades utifrån grupper som var baserade på elevernas behov och 

inlärningstakt. Genom att dela klassen i grupper fick läraren möjlighet att ägna mer 

tid till varje individ. Till skillnad från Gustafsson (1981) och SÖ 1978 väckte den 

dåvarande läroplanen Lgr 80 ett motstånd gentemot nivåanpassade grupper då 

rädslan fanns att metoden skulle försiggå under en längre period. Undervisningen 

borde istället vara varierad, i enlighet med Lgr 80: 

 
”Skolan måste därför undvika att sådana grupperingar blir bestående under längre tid 

och blir identiska i mer än ett ämne. Som en absolut längsta tidsgräns gäller en termin” 

  
(Lgr 80, s.46) 

 

Enligt Gustafsson (1981) tillämpades både homogena gruppindelningar och 

heterogena. I heterogena grupper delades eleverna upp i grupper där elever med 

särskilda behov, ”mellanelever”, elever med lång inlärningstakt och elever med 

snabb inlärningstakt skildes åt. I heterogena grupper hade man synen av att 

skillnader på elevernas nivå kan bidra positivt till varje elevs utveckling t.ex. kan 

elever som har lätt att uttrycka sig stimulera de elever som har mindre färdigheter 

gällande den språkliga utvecklingen. Indelning av grupper kan även vara positivt i ett 

fall där det befinner sig en elev med beteendestörningar. Genom att placera denna 

elev tillsammans med elever i en liten grupp som har goda förutsättningar för att 

jobba självständigt blir eleven med beteendestörningen hjälpt i sin utveckling. Den 

pedagogiska grundtanken med att skapa heterogena grupper är dock inte unik för 80-

talets pedagogik, eftersom Vygotskij flera decennier tidigare hade påpekat att den här 

metoden kunde verka som ett stöd för läraren när tiden och resurserna inte räcker till 

för att hjälpa alla elever i den utsträckning som egentligen skulle behövas. Svagare 

elever kan då få extra stöd av sina kamrater (Arfwedson, 1998). 

 

 



8 

3.2.3  Varianter av individualisering 

Öreberg (1968) framhåller att det finns tre olika typer av individualiseringar: 

nivåindividualisering, hastighetsindividualisering och fördjupningsindividualisering. 

Nivåindividualisering 

Vid nivåindividualisering ger läraren eleven möjlighet att arbeta med uppgifter som 

är skapade utefter elevens individuella kunskapsnivå. 

Hastighetsindividualisering 

Vid hastighetsindividualisering får eleverna arbeta med uppgifter i sin egen takt och 

tiden har en oväsentlig roll. Skillnader på hur långt eleven är gången i olika ämnen 

kan då variera t.ex. i matematiken då elever bearbetat matematikboken i olika pass 

stor grad då de avslutar sin skolgång eller övergår till nästkommande årskurs. 

Fördjupningsindividualisering 

Vid fördjupningsindividualisering arbetar eleverna kring samma ämne genom en 

varierad svårighetsgrad. Svårighetsgraden anpassas utifrån elevens förmåga samt 

förutsättningar i skolan.    

 

 

3.3        Individanpassad undervisning i dagens skola 

Lpo 94 är en förordning som iordningställs av regeringen. Förordningen beskriver de 

värden som undervisningen skall grundas på samt de mål som skall styra 

undervisningen, i form av strävandemål och uppnåendemål. I Lpo 94 framgår det 

under stycke 2.2. att skolan skall sträva efter att väcka en förståelse hos eleven 

gällande sitt eget sätt att lära, lärarstil. När det gäller fenomenet individanpassning 

tas detta upp på följande sätt:  

 

 

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. […] Hänsyn skall 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 alla. (Lpo 94, s.5) 

 

 

3.3.1 Olika definitioner av individanpassad undervisning  

Vad som egentligen menas med individanpassad undervisning i dagens skola har 

emellertid problematiserats på senare år, eftersom det inte alls är självklart. Wallby 

(2001) beskriver begreppet individanpassning som att det motsvarar en undervisning 

som anpassas efter individens förutsättningar samt behov. Hur dessa behov ska 

identifieras är dock inte helt enkelt, som nämnts tidigare. Imsen (2006) hävdar 

däremot att individanpassning handlar om att läraren strukturerar aktiviteternas 

innehåll och form på ett sådant sätt att alla elever i klassrummet ser ett syfte med 

övningen och därmed kan utvecklas och växa på ett allsidigt plan. Vinterek (2006) 

hävdar på liknande vis att individanpassad undervisning kan innebära att göra 
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lektionen mer stimulerande och rolig för de elever som har svårt att finna motivation 

vid kunskapsinlärandet. Vinterek belyser dock att individanpassning kan ske på flera 

olika sätt. Läraren kan t.ex. ta hänsyn till individens kunskapsutveckling och tidigare 

erfarenheter eller strukturera upp lektionen utifrån elevernas förutsättningar. Sådana 

förutsättningar kan enligt Vinterek vara av både kognitivt (minne, intelligens, språk) 

och fysiologiskt (sinnen) slag.  

 

3.3.2 Anpassning av undervisningen i relation till elevernas inlärningsstilar 

Immer (2006), Dunn & Dunn (1995), Dunn & Griggs (2000) behandlar 

inlärningstilar som ett relevant och aktuellt begrepp gällande individanpassad 

undervisning. Boströms (1998) skriver i sin litteratur en sammanfattning av 

forskningen kring inlärningsstilar och förklarar inlärningsstilar med att individen lär 

sig bäst när tio komponenter är tillgodosedda och anpassade utifrån hans eller hennes 

preferenser: ljudet i klassrummet, ljuset, temperaturen, möbleringen, chans till 

auditivt arbetssätt (genom att höra), chans till visuellt arbetssätt (genom att se), 

möjlighet till kinestetiskt arbetssätt (genom rörelser och kroppen), matintag, tid samt 

tillgången till att röra sig runt omkring i klassrummet. Utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv hävdar Stensmo (1997) att elever har olika inlärningsstilar och att de 

därför lär på olika sätt. Stensmo (1997) hävdar att det konkret innebär en anpassning 

till lärarstilar i undervisningen genom att de visuella eleverna får arbeta med 

bokstäver, bilder samt texter. De auditiva eleverna får istället arbeta med berättelser, 

ljudinspelningar samt muntliga uppgifter, och de kinestetiska eleverna får genom 

dramatisering, rörelser och genom kroppen inta ny kunskap. 

 

3.3.3 Gruppnivåanpassad undervisning 

Wallby (2001) belyser begreppet differentiering vilket innebär att skolans 

undervisning formas olika för olika elever. Differentiering kan ske via 

individanpassad undervisning eller genom gruppanpassad undervisning då eleverna 

blir indelade i små grupper baserat på elevernas prestationsförmåga och förkunskaper 

med ambitionen att skapa variation i grupperna. Att dela in grupper utefter elevernas 

förkunskaper samt prestationer är en metod som kan gynna eleven. Dock kan detta 

missbrukas då många skolor delar in eleverna i grupper utan minsta tanke på deras 

prestationsförmåga eller förkunskaper. Istället bestäms gruppindelningen t.ex. av 

schemat, då antal elever delas in på måfå i olika grupper för att underlätta 

undervisningen för läraren, underlättning genom mindre antal elever.  

Gruppindelningen kan även grundas i psykosociala skäl, att lärarna strävar efter att 

alla elever ska lära känna varandra. 

Wallby (2001) hävdar att gruppnivåanpassad undervisning medför en risk för 

negativa följder. Grundproblematiken ligger i att det är svårt för läraren att avgöra 

vilken grupp individen bör tillhöra för att utöka sitt kunnande maximalt. Den främsta 

riskfaktorn är därför lärarens val av grupp, eftersom det inte finns något tydligt 

medel som läraren kan tillämpa för att tilldela eleven den bästa gruppen utifrån 

individens prestationsförmåga samt förkunskaper. Om eleven t.ex. placeras i en 

grupp som är lågpresterande kan detta påverka eleven negativt om han eller hon 

egentligen borde tillhöra en högpresterad grupp. Omvänt gäller också att 

lågpresterande elever inte gynnas av att placeras i alltför högpresterande grupper 

eftersom lågpresterande elever då blir stressade av att utföra svårare uppgifter än de 
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klarar av. Lärarens val av grupp är till stor del relaterad till en annan riskfaktor, 

nämligen lärarens förväntningar på eleven som inte alltid är helt realistiska. I sådana 

fall där lärarens förväntningar på en viss elev är för låga i förhållande till vad eleven 

egentligen skulle kunna prestera bidrar detta till att eleven tappar lust och motivation 

till att lära sig ny kunskap. Lärarens förväntningar på en viss elev är i sin tur 

relaterad till den tredje riskfaktorn, nämligen elevens sociala och kulturella 

förhållanden som också kan påverka vilken grupp eleven placeras in i. Om eleven 

inte beter sig enligt skolans normer finns det en mycket stor risk att eleven placeras i 

en grupp med lågpresterande elever. Vad elevernas låga prestationer beror på kan 

emellertid variera kraftigt mellan individerna då elever brottas med olika typer av 

svårigheter. En del elever saknar kanske studiemotivation och har därför svårt att 

koncentrera sig på skoluppgifterna, en del kan ha inlärningssvårigheter i allmänhet, 

och en del elever kanske endast har svårigheter i vissa ämnen som t.ex. Svenska eller 

Matematik. Detta skapar en klyfta mellan elevernas kunskaper inom gruppen och just 

att överbrygga denna klyfta utgör den största utmaningen när det gäller 

gruppnivåanpassad undervisning i skolverksamheten. 

 

3.3.4 Modell för individanpassad undervisning i praktiken  

Immer (2006) har kommit fram till en modell som lärare ute i skolverksamheterna 

kan använda sig av vid individanpassad undervisning. Modellen består av 8 

komponenter: Kulturell bakgrund, Kognitiva förmågor, Ämneskunskapsnivå, 

Motivation, Fysisk utveckling, Självinsikt, Social utveckling, och Konstnärliga 

talanger. Mer specifikt innebär komponenterna följande: 

Kulturell bakgrund – Undervisningen måste vara öppen för elevens kunskap och 

kulturella bakgrund.  

Kognitiva förmågor – Undervisningen måste anpassas efter elevens kognitiva 

förmåga, så att eleven inte ställs inför för höga krav. I sin undervisning bör läraren ha 

en överblick av vilka inlärningsstrategier samt kognitiva förlopp som gynnar elevens 

intag av ny kunskap. 

Ämneskunskapsnivå – Undervisningen bör utformas utifrån elevens förkunskaper 

samt kunskapsnivå inom varje ämne så att svårighetsgraden är rimlig.  

Motivation – Undervisningen bör väcka elevernas nyfikenhet samt intresse för att 

lära.  

Fysisk utveckling – Undervisningen bör ta hänsyn till elevens mognad samt 

förmågor att behärska sin kropp.  

Självinsikt – I undervisningen bör läraren stödja eleverna så att de utökar sin 

självinsikt och tro på den egna förmågan. 

Social utveckling – I undervisningen bör läraren infinna en förståelse i att eleverna 

ligger olika långt gällande förståelsen av sig själv som individ som social människa. 

Läraren bör även förstå att alla elever fungerar olika då de lär sig i ett socialt 

sammanhang.  

Konstnärliga talanger – För att alla elever ska ha möjlighet att utöva sina 

intelligenser bör skolan utforma undervisningen så att innehållet inte enbart består av 

teori utan även har inslag av konst.  



11 

Immer (2006) belyser dessa individanpassade komponenter i nedanstående modell 

som utgår ifrån en helhetssyn på eleven.  

Figur 1. Modell för individanpassad undervisning  

 

 

(Immer, 2006, s. 433) 
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4.             METOD 

 

 

4.1 Urval 

Tre lärare deltog i studien, varav en undervisade i årskurs 2 och de övriga två lärarna 

undervisade i årskurs 4. Samtliga lärare arbetade på samma arbetsplats och alla hade 

minst 4 års yrkeserfarenhet. I undersökningen lades ingen större vikt vid lärarens 

kön, tidigare utbildning eller ålder. Samtliga lärare fick veta området som skulle 

undersökas och detta ur en kritisk synpunkt kunde påverka resultatet då vissa lärare 

anstränger sig mer och förändrar undervisningen utifrån området. 

De lärare som ingår i studien valdes ifrån min tidigare Verksamhetsförlagda 

utbildning, eftersom jag då på förhand visste vilka lärare jag skulle tillfråga för att få 

ihop ett urval deltagare med stort intresse för individanpassad undervisning. 

Ursprungligen tillfrågades fyra lärare, men en lärare avböjde från att delta p.g.a. 

tidsbrist, vilket motsvarar studiens externa bortfall (Stukat, 2005).  

 

4.2          Kvalitativ metodansats 

Trost (2007) hävdar att syftet påverkar vilken typ av metod forskaren använder sig 

av i sin studie. Om forskaren har syftet att ange ett mått på antal t.ex. hur många 

procent människor som föredrar husvagn jämfört med husbil, används en kvantitativ 

metod. Om forskaren däremot har ett intresse av att få en uppfattning om individers 

sätt att reagera eller resonera, används en kvalitativ metodansats. Eftersom den här 

studien syftade till att fånga lärares tankar kring individanpassad undervisning, 

baserades den på en kvalitativ metodansats. Kvalitativa metodansatser syftar 

generellt till att få en djupare insikt inom ett visst fenomen genom att upptäcka och 

beskriva t.ex. individers uppfattningar, där tolkningarna av resultatet till stor del 

färgas av forskarens känslor, erfarenheter och tankar (Patel, 2003; Stukat, 2005). 

Stukat (2005) hävdar att forskaren genom metodansatsen identifierar omvärldens 

uppfattningar samt beskriver individuella och kontextuella variationer mellan 

uppfattningar som förekommer t.ex. i samhället eller på arbetsplatsen. Stukat påtalar 

också att man som kvalitativ forskare belyser mönster, uppfattningar och variationer 

som sedan kategoriseras i teman. I en kvalitativ studie ligger inte fokus på att 

redovisa statistik, i jämförelse med den kvantitativa studien, utan istället på essensen 

(kvalitén) i det som ska undersökas.  

Under studien är det av stor vikt att reflektera över studiens reliabilitet och validitet. 

Thuren (2007) definierar reliabilitet och validitet på följande vis: 

Reliabilitet – Innefattar tillförlitlighet samt mätnoggranhet vilket innebär kvaliteten 

på mätinstrumentet.   

Validitet - Innefattar studiens giltighet dvs. om studien mäter det område forskaren 

avser att mäta. 
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Validitet innebär att man har mätt det man avsett att mäta. I kvalitativa studier talar 

man dock inte direkt om att mäta såsom är fallet i kvantitativa studier, utan 

validiteten handlar i kvalitativa studier om att forskaren lyckas fånga aspekter av det 

fenomen som han eller hon är intresserad av. I mitt fall handlar det således om att jag 

genom att utforma en intervjuguide (se bilaga 1) med relevanta frågor ska kunna 

fånga vad lärarna tycker om individanpassad undervisning. Reliabilitet innefattar hur 

tillförlitlig studien är utifrån hur noggrant jag som forskare tolkat lärarnas svar, så att 

inte övertolkning utefter förutfattade meningar styr tolkningarna. Jag har strävat efter 

att göra studien mer tillförlitlig genom att visa på citat från lärarna som stärker och 

har legat till grund för mina tolkningar.   

 

4.2.1 Datainsamlingsmetoder och genomförande 

För studiens genomförande har intervjuer och observationer tillämpats som 

datainsamlingsmetoder. Samtliga lärare som ingår i studien har observerats under två 

hela dagar först och sedan intervjuats var för sig. Denna ordning var viktig eftersom 

observationerna på så vis gav mig en god inblick i lärarnas praktik innan deras 

individanpassade undervisning blev föremål för reflektion under intervjuerna. Patel 

(2003) hävdar att forskaren gynnas av att på förhand observera en viss verksamhet är 

ett bra sätt att förbereda sig inför intervjuer i allmänhet. Det finns dock olika metoder 

för att genomföra såväl observationer som intervjuer och därför redogör jag nedan 

för hur jag har gått tillväga i denna studie.  

 

4.2.1.1 Observation           

Både Patel (2003) och Einarsson (2010) belyser att observationer är exemplariska för 

att sammanställa information om beteenden i naturliga situationer. Eftersom min 

avsikt med denna studie delvis var att få en bild av hur lärarna individanpassade sin 

undervisning i praktiken var observationer följaktligen lämpliga att använda som 

datainsamlingsmetod. De observationer som jag har genomfört har haft en låg grad 

av struktur, vilket Einarsson (2010) hävdar används när forskaren har i åtanke att inta 

så mycket information som möjligt inom ett visst ämne.  I undersökningen har jag 

också varit en icke deltagande observatör, i enlighet med Patels (2003) benämning. 

Detta innebär att jag strävade efter att hålla mig i bakgrunden i klassrummet så 

mycket som möjligt för att inte påverka undervisningen mer än nödvändigt. Givetvis 

går det inte att bortse ifrån att min närvaro oundvikligen har haft en viss påverkan, 

men jag har inte på något sätt varit aktivt delaktig i undervisningsverksamheten 

medan observationerna pågick. Under samtliga observationstillfällen förde jag 

löpande minnesanteckningar då syftet var att så noggrant som möjligt återge allt som 

skedde i klassrummet.  

 

4.2.1.2 Intervjuer           

I studien användes kvalitativa intervjuer. Patel (2003) hävdar att kvalitativa 

intervjuer används bland annat för att få en insikt om hur individen uppfattar ett visst 

fenomen. Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att de inte har förutbestämda 

svarsalternativ (som är vanligt i t.ex. enkäter), utan den intervjuade personen får 

istället med egna ord uttrycka sina tankar. Eftersom jag också hade för avsikt att 

belysa hur lärarna själva tänkte kring individanpassad undervisning och dess 
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möjligheter i praktiken, blev intervjuer en lämplig datainsamlingsmetod för detta 

syfte.  

Vid planering av intervjuerna lade jag som forskare stor vikt vid tidsplanering samt 

miljön där intervjuerna skulle utföras. Lantz (2007) belyser vikten att som forskare 

fundera över förutsättningar som tid och rum, rummets belägenhet och inredning. 

Tidsplaneringen är väsentlig hävdar Lantz (2007) då den intervjuade ska få möjlighet 

till eftertanke samt fritt uttrycka sig utan någon tidspress. Tillsammans med 

respondenten planerades tiden för intervjuerna då tidsramen låg mellan 30-60 

minuter beroende på tiden läraren ansåg vara rimlig. Innan intervjun utspelade sig 

beskrevs hur respondentens bidrag kommer användas i studien samt hur intervjun 

kommer att utföras. I intervjun lades stor vikt vid att skapa en trygghet samt en 

behaglig miljö mellan bägge parter, detta genom att diskutera och göra respondenten 

införstådd med uppgiften. Lantz (2007) hävdar att denna inledande fas är av stor 

betydelse då en arbetsrelation mellan parterna grundas. I den inledande fasen krävdes 

respondentens tillstånd då jag ämnade utföra en intervju med ljudinspelning. Patel 

(2003) hävdar att det finns två metoder att använda då intervjuaren intervjuar 

respondenten, antingen enbart föra anteckningar eller använda sig av ljudinspelning. 

Studien utgår från intervjuer med ljudinspelning då jag fick exakta formulerade citat 

att grunda min resultatdel med. I forskningssyfte ansåg jag det vara mindre 

tillförlitligt att föra direkta anteckningar under intervjun då risken fanns att jag 

antingen tolkade felaktigt eller utelämnade värdefull information. På så vis har jag 

strävat efter att stärka studiens reliabilitet. 

Intervjuer kan ha olika grad av struktur och i den här studien har en halvstrukturerad 

intervjuguide tillämpats (se bilaga 1). Lantz (2007) belyser en halvstrukturerad 

intervjumodell som en modell som utgår från begrepp och relationen mellan begrepp 

genom kombination av fasta och öppna svarsalternativ. Öppna frågor ger 

respondenten möjlighet att fritt uttrycka sig medan fasta svarsalternativ utgår från 

intervjuarens kontext. I en halvstrukturerad intervjumodell utgår intervjufrågorna 

från ett område som bestäms av forskaren vid studiens start. Respondenten får utifrån 

det valda området möjlighet att beskriva sin uppfattning på det intervjuaren anser 

vara väsentligt.  

Samtliga intervjuer genomfördes i klassrummet då alla barn var på rast eller i 

personalrummet. Syftet med detta var att väcka lärarens tankar kring individanpassad 

undervisning genom material i omgivningen. Miljön valdes utifrån tryggheten den 

väcker då den är bekant för läraren, vilket är viktigt då intervjun kan anses vara ett 

oroligt moment. Klassrumsmiljön var tryggt och tyst och läraren fick därmed 

möjlighet att i lugn och ro formulera sin syn på individanpassad undervisning. Stukat 

(2005) lyfter fram att valet av miljön är viktig då en intervju utförs. Miljön bör vara 

av ostörd art samt kännas trygg för båda parterna. Två av tre lärare intervjuades dock 

i personalrummet vilket blev ett störande moment då övriga i arbetslaget befann sig i 

samma rum.  

Intervjuerna avslutades med en tacksam kommentar till respondenten för den 

information som respondenten bidragit med i studien. Lantz (2007) lyfter fram risken 

genom dålig tidsplanering då ett fåtal forskare missbedömer tidsåtgången och 

avslutar med en kommentar om att intervjun måste avslutas p.g.a. tidsbrist. Lantz 

(2007) hävdar att det är av stor vikt att avsluta intervjun genom en tacksam 

kommentar för respondentens deltagande i studien. 
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4.3       Databearbetning och analys  

Studien innehåller komparativa inslag vilket i forskningssyfte innebär att forskaren 

reflekterar över likartade texter och deras beskrivning gällande ett fenomen (Stukat, 

2005), i studiens fall individanpassning. Läroplaner under historien jämfördes för att 

se dolda mönster och uppfattningar gällande individanpassning i skolan. Teoridelen 

baserades på forskningsresultat från litteratur och avhandlingar, för att studien skulle 

vila på en vetenskaplig grund. I resultatdelen kategoriserades lärarnas svar under 

varje fråga för att därefter temaläggas utifrån olika uppfattningar och mönster som 

framgick. Detta kopplar jag till Stukat (2005) som lyfter fram att kvalitativa 

kategorier och uppfattningar bör framhävas i resultatdelen. Teman sorterades utifrån 

de mönster som framgick i lärarnas svar under intervjun: Anpassning av nivå på 

uppgifterna, Anpassning av egna förväntningar på elevernas prestationer, 

Anpassning av krav på prestationer, Anpassning av nivå på frågor till eleverna, 

Anpassning av kunskapsnivå, Svårigheter gällande individanpassad undervisning 

och Positiva aspekter gällande individanpassad undervisning. Teman jag fann under 

intervjun delade jag sedan in i kategorier med följande rubriker i resultatet: Tiden 

och elevantalet som villkor för individanpassning, Individanpassning utifrån 

lärarnas förväntningar på elevernas kunskapsnivå, Lärarens vilja att individanpassa 

undervisningen samt tankar kring detta och Individanpassningens svårigheter samt 

krav för att fungera i verksamheten. Redovisningen av resultatdelen skedde med 

hjälp av löpande text som därmed förstärktes med citat som lärarna uttalat under 

intervjun. Stukat (2005) hävdar att resultatet måste kommenteras med hjälp av 

löpande text med risk att resultatet annars anses tråkigt och upprepande.  

Nästa moment blev granskning av observationerna som genomförts under studien. 

Utifrån observationerna granskade jag som forskare vilken typ eventuellt typer av 

individualisering jag kunde iaktta i verksamheten. Genom att i efterhand reflektera 

över mina observationsanteckningar blev det tydligt att de typer av 

individanpassning som förekom i klassrummen mest påminde om Örebergs (1968) 

(historiska) typer av individualisering: Hastighetsindividualisering, 

Nivåindividualisering och Fördjupningsindividualisering. Gruppnivåanpassad 

undervisning var även en möjlig faktor som vägdes in i analysen av observationerna. 
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas de teman som tolkats fram genom analysen av intervjuerna samt 

observationerna. Först presenteras resultatet från intervjuerna, därefter resultatet från 

observationerna och slutligen görs en jämförelse mellan lärarnas tankar i intervjuerna 

och deras handlingar i praktiken. För att skydda lärarnas identitet nämns de inte vid 

namn, utan betecknas istället som lärare A, lärare B och lärare C.  

 

5.1 Tiden och elevantalet som villkor för individanpassning  

 

I intervjuerna med lärarna framkom det att möjligheterna till individanpassad 

undervisning ”inte är så lätt” som lärare A uttrycker det, eftersom möjligheterna till 

individanpassning är beroende av vilken tid lärarna har till sitt förfogande, å ena 

sidan, och hur många elever de ska undervisa samtidigt, å andra sidan. Då tiden är 

knapp och lärarna ibland ensamma ansvarar för stora klasser blir 

individanpassningen därför inte möjlig alltid att realisera fullt ut. Att helt och hållet 

leva upp till kravet på individanpassning skulle innebära en orimlig arbetsbörda, 

vilket alla tre lärare är överens om: 

 

A: Möjligheten finns men tror inte jag kan ro det iland. Jag skulle knäcka mig 

då.[…]Hur ska jag som ensam lärare kunna organisera detta i klassrummet 

utefter varje barn? 

B: Det gäller att ha rimlig arbetsbörda på sig själv. 

C: När det gäller veckans ord skulle alla elever ha tio ord som är anpassade just 

efter vad de kan men jag orkar inte det, så därför får de tio gemensamma ord 

som klassen som helhet har problem med. Jag plockar från allas fel men skulle 

jag gjort riktigt så skulle jag haft tio ord till varje individ. 

 

I de fall lärarna ser större möjligheter att individanpassa sin undervisning handlar det 

om att undervisa färre antal elever åt gången. T.ex. nämner både lärare A och B att 

undervisning i mindre grupper skapar andra förutsättningar för individanpassad 

undervisning:  

 

A: Ju mindre klass desto lättare är det att individanpassa. När jag hade 25 elever 

då var det inte lätt. 

B: Vid situationer där vi har halvklass kan jag hjälpa dem mer på ett annat sätt. 

Jag får även en klarare bild av vad eleven behöver hjälp med och var de 

befinner sig.  
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5.2 Individanpassning utifrån lärarnas förväntningar på 

elevernas kunskapsnivå 

 

Den typ av individanpassning som lärarna frekvent talade om i intervjuerna var 

nivåanpassad undervisning utifrån vilka förväntningar de hade på elevernas 

kunskaper: ”Jag förväntar mig inte samma av alla även om utgångspunkten är 

densamma. Ett exempel på detta är när vi jobbar med Halland. Då förväntar jag mig 

inte lika mycket text från vissa elever som jag gör för vissa andra” som lärare B 

uttrycker det under intervjun. Utifrån lärarnas syn av nivåanpassning kunde fyra 

teman urskiljas: ”Nivå på frågor”, ”Nivå på uppgifter”, ”Gruppnivåanpassning” och 

”Kunskapsnivå”. 

 

Nivå på frågor 

Två av lärarna i denna studie ansåg att de individanpassade undervisningen genom 

att ställa olika frågor till eleverna utefter hur pass kunniga de är. De elever som 

uppfattades vara mer kunniga och ligga på en högre nivå fick lite mer utmanande 

frågor medan de svagare fick lättare utformade frågor. 

 

A: Jag skickar svårare frågor till de elever som jag vet kan. Jag skickar även 

frågor till vissa elever för att dubbelkolla att även de förstår det jag undervisar 

om. 

C: Jag ställer frågor utefter individens nivå. 

 

Nivå på uppgifter 

Samtliga lärare ansåg att det är viktigt att individanpassa uppgifterna utifrån elevens 

kunskapsnivå. Två av lärarna tydliggör att det är viktigt att uppgifterna aldrig är för 

lätta utan alltid något svårare. Detta på grund av lärarnas förhoppning att eleverna på 

så vis skall utvecklas. En av lärarna som deltagit i studien individanpassar genom att 

eleverna själva får avgöra hur de vill jobba utefter deras egen syn på vilken nivå de 

befinner sig. I detta fall ville läraren öka förståelsen hos eleven hur han eller hon bäst 

intar ny kunskap. Att eleven var delaktig i sitt eget lärande ansåg Lärare B vara en 

stor fördel och något som läraren bör lägga stor vikt att tydliggöra för eleven. 

 

A: Matten skall vara lagom svårt för alla men inte för lätt för någon. 

B: Anpassar uppgifterna så att många får göra saker de kan och detta för att höja 

självförtroendet samt att man spinner vidare på sådant eleven kan så att det 

inte hela tiden uppkommer nya saker. […] Engelskan ger mig möjlighet att 

anpassa undervisningen utifrån elevernas nivå t.ex. då jag lät eleverna välja 

om de kunde översätta en engelsk text utan bok eller med boken som hjälp. I 

engelskan får eleverna även välja egna glosor som de anser vara svårare från 

ett papper som jag ger ut. 

C: När barnen får uppgiften att läsa skönlitteratur kan jag som lärare 

individualisera genom att låta eleverna läsa olika böcker med olika 
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svårighetsgrader.[…] I kryssboken får varje elev möjlighet att jobba på sin 

nivå. Som lärare bör man inte ge uppgifter som är lagom svårt utan lite 

svårare. 

 

Kunskapsnivå 

Lärare A i denna studie ansåg också att hon individanpassade sin undervisning 

genom att ha tydliga genomgångar så att alla förstår och genom att ge de svaga 

eleverna mer utrymme i undervisningen. I klassrummet innebär detta konkret att hon 

väljer att låta de svaga eleverna svara först på frågor som ställs till klassen för att 

därmed lyfta fram de svaga eleverna, så att även dessa elever får en chans att vara 

med och föra en diskussion samt förstå innehållet. I ett klassrum är det annars lätt att 

de svaga och tysta eleverna försvinner i mängden och att det enbart blir de duktiga 

och de som hörs mest för övrigt som får delta i klassens diskussioner.  

A: Individanpassa är att ha en tydlig genomgång och ge alla en chans att 

förstå.[…] De duktiga får stå kvar då för att andra ska få möjlighet att svara. 

 

Gruppnivåanpassning 

Två av lärarna som deltog i studien såg svårigheter med att anpassa undervisningen 

utifrån varje enskild individ, framförallt på grund av tidsbrist eller risk för stor 

arbetsbörda. Lösningen såg lärarna då i att gruppnivåanpassa undervisningen som 

t.ex. lärare C uttrycker det: 

  

C: Ett tag jobbade jag mycket mer individuellt jämfört med nu då jag jobbar mer 

tillsammans. Då fångar man upp de elever som behöver höra talet och få stöd 

av det. Man inspirerar varandra. Jag tror på att jobba mycket 

tillsammans.[…]Jag individanpassar inte utifrån varje elev utan mest utifrån 

grupper där eleverna ligger på ungefär samma nivå. Jag hinner inte med det 

annars.[…] Valmöjligheter på tre elever inte en uppgift till varje individ det 

hinner man inte som lärare. 

 

Under intervjuerna nämndes två typer av gruppnivåanpassning. Både lärare A och 

lärare C tillämpade emellanåt homogen gruppindelning. Enligt lärare C var skälet till 

detta att de duktiga eleverna stimulerades bäst genom att arbeta tillsammans med 

andra duktiga elever: 

 

A: Eleverna tjänar på att vara i en grupp med jämlika. 

C: Farligt med fiffiga kompisen hela tiden det vill säga en duktig och en svagare 

elev. De duktiga eleverna behöver utmanas så att de inte alltid behöva hjälpa 

den svage. De duktiga behöver även stimuleras med andra duktiga. De måste 

också gå framåt.[…] Planeringen är viktig då man individanpassar 

undervisningen. Grupperna måste vara på samma nivå och gärna ha en morot 

som de kan klara av. 

 

Dock nämnde lärare C att hon också ibland placerade en duktig elev tillsammans 

med en svag elev så att den duktiga eleven därmed kan lära den svage. Detta för att 
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uppnå den proximala zonen där något man inte klarar själv kan man klara med någon 

annan utnyttjas.  

 

C: Bra om de svaga är med i ett sammanhang med duktiga elever. […] Duktiga i 

en grupp ibland eller en elev som kan och en som inte kan i samma grupp. 

Oftast två och två. De svaga behöver vara med någon som kan. 

 

Krav 

En av de tre lärarna som deltog i studien såg olika krav på eleverna som en typ av 

individanpassning. I sin undervisning ställde läraren olika krav på eleverna i klassen 

genom att agera strängare mot en del elever för att på så sätt göra dem mer 

självständiga. Inte verbalt utan genom sitt kroppsspråk och agerande försökte läraren 

ge eleverna budskapet att alla ska bli duktigare, men att nivån på hur duktiga de blir 

kommer variera från individ till individ. Läraren ville ge synen till eleverna att 

genom hennes hjälp kommer eleverna utvecklas. Dock ska inte eleverna ha synen av 

att alla ska bli lika duktiga och jämföra sig med varandra. Alla är olika och alla lär 

sig olika mycket trots samma undervisning: 

A: Är tuffare mot en del som jag förväntar mig kan, för hos mig finns viljan att de 

ska bli så självständiga som möjligt. Mitt mål är att de ska klara sig själva. 

[…]Jag försöker ge en bild till klassen att ”alla ska bli duktigare men dock 

inte lika duktiga. Jag vill få klassen att förstå att jag ställer olika krav. Vissa 

hjälper jag mer än andra och vissa ställer jag högre krav på. 

 

5.3 Lärarnas tankar kring varför de individanpassar sin 

undervisning 

Orsaken till varför lärarna valde att individanpassa sin undervisning visade sig 

främst vara grundad i elevernas olika kunskapsnivåer. Lärarna menade att det var 

viktigt att möta varje elevs behov och att inte se klassen som en homogen grupp som 

ligger på samma nivå. Utifrån lärarnas tankar kring detta kunde tre orsaksteman 

urskiljas: ”Förutsättningar”, ”Nöjet” och ”Meningsfullhet”. 

 

Förutsättningar 

Två av tre lärare som deltog i studien ansåg att deras största orsak till att 

individanpassa undervisningen berodde på elevernas olika kunskapsnivå och 

arbetstakt. De ansåg nivåskillnaderna mellan eleverna var så pass stor att det 

upplevdes som en svårighet då man undervisar för en heterogen grupp. Elevernas 

skillnader måste man som lärare möta och detta genom att individanpassa 

undervisningen efter varje elev så att elevens behov samt förutsättningar möts i 

skolan. 

 

B: Eleverna har olika förutsättningar. De klarar av olika saker. 

C: Varje barn måste få jobba på sin nivå och efter sin takt, alla kan inte göra 

samma. […] Eleverna ska få jobba i sin egen takt, det går inte annars. Om 

eleverna behärskar ett område ska de inte vara kvar där. […] Det är viktigt att 

individanpassa eftersom det är sådan spridning på elevernas kunskaper. Det är 
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svårt att som lärare hålla ihop klassen när de arbetar olika fort. Därför ser jag 

en stor fördel med att arbeta individanpassat. 

 

Nöjet 

Lärare C ansåg det tråkigt att alla elever skulle undervisas på samma sätt: ”Om alla 

gör likadant blir det väldigt tråkigt”. Som lärare såg hon inte nöjet i att planera en 

undervisning som var lika för alla. Undervisningen skulle utmana de duktiga men 

samtidigt ge de svaga en chans att utvecklas, detta genom olika svårighetsgrader på 

uppgifter. 

 

Meningsfullhet 

En av lärarna som deltog i studien valde att individanpassa undervisningen för att det 

skulle kännas meningsfullt för varje individ i klassen. Utefter elevens behov samt 

intresse skapade Lärare A uppgifter i undervisningen som eleven skulle uppfatta 

meningsfull samt inspirerande: ”Det måste kännas meningsfullt för eleverna och 

inspirerande”. Detta menade Lärare A inte infinner sig hos eleverna då läraren lär ut 

utifrån att gruppen ses som homogen med samma intresse och förutsättningar. 

 

5.3.1 Villkor för att individanpassning ska fungera 

Under följande kategori beskriver två av lärarna i studien sin syn på svårigheter samt 

krav som de ställer på verksamheten för att individanpassad undervisning skall 

fungera. Sammantaget handlar det om att det behövs gott om tid och utrymme samt 

mycket personal för att individanpassad undervisning ska bli verklighet i praktiken. 

Två av lärarna såg svårigheter samt ställde krav för att en individanpassad 

undervisning skall fungera.  Lärare B ställde krav på utrymme och såg detta som 

otroligt viktigt för att dela in klassen utifrån gruppnivå i olika grupprum. Personal 

var även en viktig del gällande att individanpassad undervisning skall fungera. Vid 

denna undervisning krävs fler lärare då eleverna kräver mer och är på olika nivåer 

gällande uppgifter. Läraren B ansåg att det krävdes mer personal för att hinna med 

att hjälpa samt möta varje individs behov. Lärare A däremot ser svårigheter med de 

krav som ställs för en verksam lärare. Det är för många krav som läraren i sin vardag 

måste hinna med och på grund av detta så är svårigheten att hinna med att anpassa 

undervisningen individuellt en önskan som inte uppfylls, på grund av tidsbrist och 

för stor arbetsbörda. En intressant aspekt som Lärare A tillägger är att elever som 

undervisas hos en specialpedagog har bättre resultat än en elev i klassrummet på 

grund av att specialpedagogen hinner sitta ner med eleven och möta elevens behov 

på ett annat sätt. Denna önskan fanns hos Lärare A att även göra med barnen i 

klassrummet men tiden och arbetsbördan hindrade läraren: 

A: Elever som går till specialpedagog kan lyckas bättre än de som undervisas i 

vårt klassrum därför att vi inte har möjlighet att sitta ner hos eleven på samma 

sätt. […]Hade vi inga krav på oss i egen takt så hade det gått bättre att 

individanpassa undervisningen. 
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5.3.2 Resultat utifrån observationerna i verksamheten 

 

Lärare A 

Utifrån de två dagar som jag observerade lärare As klassrum kunde jag konstatera att 

lärare A huvudsakligen tillämpade sig av grupperingar i sin individanpassade 

undervisning. På fredagar delades klassen in i två grupper utefter elevernas 

kunskapsnivå, dvs. nivåindividualisering. På fredagen då jag observerade fick 

grupperna gemensamma uppgifter och på egen hand komma fram till de rätta 

lösningarna. Den svaga gruppen fick dock inte mer stöd av läraren än den mer 

begåvade gruppen.  

 

Lärare B 

Utifrån observationerna kunde jag konstatera att lärare B använde sig av 

fördjupningsindividualisering där eleverna arbetar kring samma ämne men dock med 

varierad svårighetsgrad. Denna typ av individualisering såg jag framförallt på 

lektionen i engelska där eleven utifrån sin förmåga samt sina förutsättningar fick 

möjlighet att själv avgöra arbetssätt, antingen att översätta med bok eller utan bok. 

Ett annat exempel, som också skedde på engelsklektionen, var då eleverna fick 

avgöra om de ville svara på lärarens fråga på svenska eller engelska, detta utifrån hur 

bra språkkunskaper eleven ansåg att han eller hon hade. 

 

Lärare C  

Utifrån observationer som genomförts under studien kunde jag som forskare 

konstatera att lärare C använde sig av nivåindividualisering där eleverna möjlighet 

att arbeta med uppgifter som skapade utifrån deras kunskapsnivå. Materialet som 

tilldelades eleverna noga genomtänkt för att passa elevens förkunskaper samt 

svårighetsgrad. Under perioden som observationerna ägde rum hade eleverna varsitt 

schema där de fick i tur och ordning fick välja uppgifter t.ex. synonymövningar. 

Dessa övningar fick enbart de elever som läraren upplevde hade svårigheter med att 

utföra.  
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6 DISKUSSION 

 

6.1 Individanpassning efter elevernas kunskapsnivå  

Enligt nutida forskare handlar individanpassad undervisning om att anpassa 

undervisningen efter elevens behov och förutsättningar (Wallby, 2001; Vinterek 

2006).  Vinterek (2006) nämner även att det innebär att undervisningen görs 

motiverande samt stimulerande för eleven. I förhållande till studiens resultat är det 

dock en mer historisk syn på individanpassad undervisning från 1960-talet som 

framträder. Bortsett ifrån lärare B som nämnde att hon individanpassade sin 

undervisning genom att skapa ett meningsfullt innehåll utifrån elevernas intressen, 

visade resultatet tydligt på att individanpassningen främst handlade om att utgå från 

elevens kunskapsnivå. Detta skedde på olika sätt, t.ex. genom att lärarna ställde olika 

svåra frågor till olika elever, såtillvida att de elever som lärarna uppfattade var mer 

kunniga fick svårare frågor. På så vis utmanades alla elever oavsett kunskapsnivå 

utan att bli omotiverade eller att få för höga krav. Det förekom också att eleverna 

fick olika svårighetsgrad på de uppgifter som skulle lösas. Detta motsvarar den 

”nivåindividualisering” som Öreberg (1968) talar om. Lärare B nämnde även under 

intervjun att hon arbetade med de andra två typerna av individualisering som 

Öreberg nämner: ”hastighetsindividualisering” och ”fördjupningsindividualisering”. 

Hastighetsindividualiseringen, som innebär att eleverna får arbeta i sin individuella 

takt (Öreberg, 1968), kunde dock inte identifieras under observationerna. Det kan 

bero på lärarnas kravfyllda miljö där de inte hinner individanpassa så mycket som 

vore önskvärt. Enligt lärare A och lärare B var det nämligen just bristande tid som 

var ett stort problem för att kunna individanpassa undervisningen så att den utgår 

ifrån varje elevs förutsättningar och behov. Dock ansågs även arbetsbördan vara en 

stor bidragande faktor till att lärarna inte individanpassade undervisningen, vilket 

gällde i alla ämnen. Studien visar på att lärarna relaterade individanpassning till 

motivation, kognitiva förmågor och ämneskunskapsnivå. Immer (2006) förklarar 

kognitiva förmågor med en undervisning där eleven inte utsätts inför alltför höga 

krav. Ämneskunskapsnivå innebär en undervisning som utformas utifrån individens 

förkunskaper och kunskapsnivå med en rimlig svårighetsgrad. Motivation står för en 

undervisning som väcker elevernas nyfikenhet samt lust att lära. 

I studien synliggör lärarna dessa tre komponenter under intervjun genom att lärarna 

beskrev sig vilja skapa meningsfulla och inspirerande lektioner. Att ge eleverna 

möjlighet att jobba utifrån sin nivå och sin arbetstakt var även en faktor som 

majoriteten av lärarna ansåg viktig i undervisningen. Undervisningen skulle formas 

så de begåvade eleverna utmanas och de svagare får en chans att utvecklas.  

 

6.2  Individanpassning i form av särskilda gruppindelningar 

Wallby (2001) belyser hur grupper kan bidra till en individanpassad undervisning då 

eleverna delas in i grupper beroende på förkunskaper och prestationsförmåga. 

Gruppnivåanpassad undervisning är dock inget nytt fenomen i skolverksamheten, 

utan har identifierats i skolan sedan långt tidigare (se t.ex. Gustafssons resultat från 

1981). Historiskt sett har det ansetts positivt att dela in eleverna i heterogena grupper 

då svagare eleverna fick utvecklas med hjälp av de mer kunniga barnens hjälp. 
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Resultatet från min studie visar dock att två av lärarna anser motsatsen. De menar att 

elever gynnas genom att delta i en grupp med jämlika. 

Alla lärarna i studien såg svårigheter att anpassa undervisningen utifrån varje enskild 

individ, vilket resulterade i att gruppnivåanpassning tillämpades som ett alternativ 

för individanpassning. Detta innebar att eleverna delas upp i grupper utifrån vilken 

nivå de befann sig på. ”Fiffig kompis” ansågs även vara en metod att individanpassa 

undervisningen vilket innebar att en mer kunnig elev parades ihop med en svagare 

elev. Den kunniga eleven fick då hjälpa den svaga eleven att uppnå den proximala 

zonen (något man inte klarar av själv klarar man av med hjälp av en annan) och 

utveckla sin kunskap. Wallby (2001) belyser dock riskerna med att anpassa 

undervisningen utifrån grupper. Dels infinner sig en svårighet då grupperna skall 

konstrueras eftersom det är svårt för läraren att avgöra vilken grupp varje individ bör 

tillhöra. För att ge möjligheten till eleven att maximalt utöka sitt kunnande krävs det 

att eleven placeras i ”rätt” grupp, en grupp som gynnar eleven. Konsekvenserna av 

att placera en mer kunnig elev i en lågpresterad grupp hävdar Wallby kan resultera i 

negativa följder för eleven. Likaså kan negativa konsekvenser skapas då läraren 

placerar en svag elev i en högpresterad grupp, eleven ställs då inför för höga krav 

som leder till en stressig situation för eleven. Lärarens val av grupp som individen 

skall tillhöra bygger till stor del på lärarens förväntningar och tankar om eleven. Att 

konstruera grupper utifrån förväntningar kan vara en stor risk hävdar Wallby, då 

dessa inte alltid är realistiska med barnens verkliga nivå. I sammanhang där läraren 

har för låga förväntningar på en elev bidrar detta till att eleven mister sin motivation 

och lust till att lära sig ny kunskap. Studien visar på att en av lärarna konstruerade 

undervisningen utifrån de förväntningar hon bar om eleverna. Hon uttrycker sig på 

följande vis: ”Är tuffare mot en del elever som jag förväntar mig kan för hos mig 

finns viljan att de ska bli så självständiga som möjligt. Mitt mål är att de ska klara 

sig själva”.  

 

6.3 Inlärningsstilar 

Individer lär sig olika och olika mycket trots identisk undervisning. Stensmo (1997) 

hävdar att elever har olika inlärningsstilar vilket man som lärare bör anpassa sig efter 

i undervisningen. Stensmo nämner tre typer av inlärningsstilar; visuella, auditiva och 

kinestetiska. Visuella elever bör arbeta med bokstäver, bilder och texter medan 

auditiva elever bör arbeta med berättelser, ljudinspelningar samt muntliga uppgifter. 

Kinestetiska elever bör arbeta med dramatisering, rörelse samt kroppsövningar för att 

på bästa sätt inta ny kunskap. I studien hävdar enbart en lärare vikten av att eleven 

själv får avgöra hur arbetet skall genomföras. Övriga två lärare nämner inte 

inlärningsstilar då individanpassning diskuteras.  

    

6.4 Individanpassning i praktiken 

Observationerna som genomfördes under studien visade på resultat där majoriteten 

av lärarna använde sig av nivåindividualisering, undervisningen är skapad utifrån 

elevens kunskapsnivå. I ett av fallen delades klassen in i grupper med syftet att 

nivåindividualisera. Dock fick både den mer kunniga och den svaga gruppen 

identiska uppgifter, kraven var lika för båda grupperna. En av lärarna som deltog i 

studien använde sig av fördjupningsindividualisering vilket innebar en undervisning 
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där eleverna arbetar med varierad svårighetsgrad men dock i samma ämne. Läraren 

som tillämpade fördjupningsindividualisering i undervisningen lät eleverna själv 

avgöra vilken svårighetsgrad de ansåg befinna sig på och därmed vad de ville arbeta 

med. Andra typer av individualisering kunde inte identifieras under observationerna 

som genomfördes. Dock fanns en syn hos lärarna av hur pass viktigt det är att låta 

eleverna arbeta efter sin egen arbetsförmåga och takt. 

Det kanske mest slående resultatet av den individanpassade undervisningen i 

praktiken, såsom den visade sig under mina observationsdagar, är den historiska 

synen på individanpassning som än idag gör sig gällande. Det handlar fortfarande om 

grupperingar och om de olika typer av individualisering som Öreberg (1968) nämnde 

redan på 1960-talet. Den modernare synen på individanpassad undervisning, t.ex. 

lärstilar eller Immers (2006) modell kunde inte urskiljas i samma utsträckning.  

 

6.5 Självkritiska reflektioner 

När det gäller kvalitativa studier hävdar Stukat (2005) att tolkningarna till stor del är 

beroende av vem som tolkar, handlar reliabilitet om hur pass bra studiens 

mätinstrument är på att mäta. Reliabilitetsbrister som kan göra studien mindre 

tillförlitlig kan vara feltolkningar av t.ex. frågor eller svar, yttre störningar under 

forskningen och felaktigt svar vid räkning av svar i studien. I studien genomfördes 

två av intervjuerna i en stressig och störande miljö (personalrummet) vilket för 

respondenten kunde ses störande. Under intervjuerna stördes båda parterna av 

omgivningen vilket ledde till att respondenterna blev avbrutna då de angav svar på 

frågorna, vilket inte ledde till detaljerade svar. Den störande miljön bidrog även till 

att jag som intervjuare tappade bort mig ibland och att intervjun inte blev så väl 

genomförd som den borde för att få bästa resultat.  

Stukat (2005) belyser att forskaren bör ha kunskap av att respondenterna som deltagit 

i intervjun kan angett oärliga svar och därmed blir studien inte lika tillförlitlig. Detta 

har jag i åtanke då jag avslutat min studie. Lärarna kan även formulerat svar som de 

förväntas säga vilket inte ger en tillförlitlig bild på lärarnas egentliga syn om 

möjligheter att individanpassa undervisningen. För att studien skulle bli tillförlitlig 

använde jag mig både av intervju och observation för att se om det lärarna uttryckte 

sig skapa i sin undervisningen verkligen uppenbarade sig då de undervisade sina 

elever. Dock ska resultaten från observationerna tolkas med försiktighet, eftersom 

jag trots allt endast observerade klassrummen i två dagar, vilket inte är tillräckligt för 

att få en helhetsbild av lärarnas individanpassade undervisning. Det är således fullt 

möjligt att det förkommer mer individanpassning i lärarnas praktik än vad som har 

framkommit i detta examensarbete. Urvalet i den här studien är också litet med 

endast tre lärare, vilket också bidrar till att studiens resultat inte ska förstås som 

giltigt i en vidare kontext. 

 

6.6 Vidare forskning 

Eventuella förslag på vidare forskning är att studera en kvalitativ studie om lärarens 

möjligheter att individanpassa med ett större urval av respondenter, detta för att få ett 

större perspektiv och mer information. Ett annat problemområde som kan studeras är 

elevernas möjligheter att arbeta utifrån sin lärarstil i undervisningen. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Nu har jag fått vara med på dina lektioner ett par dagar. Kan du berätta lite 

om hur du individanpassade din undervisning de här dagarna? 

2. Kan du ge exempel på andra sätt som du individanpassade din undervisning 

på för övrigt? 

3. Vad är det som gör att du försöker individanpassa din undervisning? 

4. Hur ser du på dina möjligheter i allmänhet att individanpassa din 

undervisning? 

5. Vad tycker du är viktigt att tänka på för att individanpassad undervisning ska 

fungera? 

6. Finns det sammanhang när du inte kan individanpassa undervisningen? Hur 

då? 

7. Finns det något du skulle vilja ändra på i praktiken för att förbättra dina 

möjligheter till att individanpassa undervisningen?  
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