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Individualisering är något som det tydligt står i skolans läroplan att vi alla pedagoger måste 

arbeta med. I denna kvalitativa studie har jag genom intervjuer med både specialpedagog, 

speciallärare och klasslärare undersökt deras syn på individualisering i grundskolan och hur 

de använder sig av individualisering i sin undervisning. Jag har även kopplat detta till för- och 

nackdelar med integrering av elever och hur detta kan påverka undervisningen i skolan.  

 

De respondenter jag använt mig av var alla överens om att individualisering är något som är 

väldigt viktigt, oavsett om du arbetar i särskolan eller vanliga skolan. Detta på grund av flera 

olika anledningar. Bland annat så kan undervisning som inte individualiseras döda elevers 

intresse för att lära eftersom de kan bli tilldelade för svåra uppgifter, vilket skapar känslan av 

ett misslyckade. De kan även bli tilldelade för enkla uppgifter vilket gör att de blir uttråkade.  

Respondenterna lyfte att individualisering är något vi alla måste arbeta med i skolan, enligt 

läroplanen. En svårighet som kom fram genom intervjuerna var bland annat att hinna med att 

hjälpa alla elever i klassen, att hitta individuella uppgifter till dem. Vad gäller integrering så 

var det inte lika självklart att man var för eller emot. Det som alla respondenter var rörande 

överens om var dock att man alltid ska göra det som eleven mår bäst av! 

 

Nyckelord: individualisering, integrering 
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1. Bakgrund 

 

”om man accepterar det faktum att barn är olika när de kommer till skolan och att det inte är 

skolans uppgift att reducera denna olikhet, får detta konsekvenser för skolans hela verksamhet. 

Först då accepteras det förhållande att barn lär sig i olika takt och på olika sätt.” (Persson, 2001, 

s.96)  

 

Att se på elever som individer, som ovan beskrivs, är något av skolans uppdrag enligt Persson 

(2001). Men om varje elev är en individ, vad är det i så fall som bestämmer vad som anses 

normalt respektive avvikande i skolan och vem är det som bestämmer vart gränserna ska gå?  

 

Jag anser att som lärare är det vår viktigaste och kanske även svåraste uppgift att möta varje 

elev där de befinner sig. Under mina praktiker under lärarutbildningen har de flesta klasser jag 

stött på bestått av mer än 20 elever med olika förutsättningar. För det mesta är läraren ensam 

med eleverna och ska försöka se varje elev och hjälpa dem prestera så bra som möjligt utefter 

deras förmåga. Därför har jag valt att undersöka hur man individanpassar undervisning i 

grundskolan på bästa sätt.  

 

Lgr11 (2011) tar upprepade gånger upp vikten av att individanpassa undervisningen med 

motivering till varför man i skolan ska göra det. Det läggs fokus både på att skolan måste ta 

hänsyn till varje elevs förutsättningar: 

 

”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 alla” (Lgr11, 2011, 

s.8). 

 

Det lyfts även ur ett perspektiv med fokus på elevens självbild.  

 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr11, 2011, s.10). 

 

Att elever i behov av särskilt stöd har rätt till extra hjälp trycks på extra hårt i Lgr11.  
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”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, […] 

Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

[…] stimulera, handleda och ge särkilt stöd till elever som har svårigheter” (Lgr11, 2011, s.14). 

 

I Lgr11 finner jag inget specifikt om elever som behöver större utmaningar i skolan, men i 

skollagen går det att läsa att 

 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 

ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (Skollagen Kap. 3, 3 

§).  

 

Även om det står i både Lgr11 och skollagen hur vi pedagoger ska bemöta våra barn och 

elever kan dessa uppmaningar uppfattas och tolkas på flera olika sätt. T.ex. till vilken grad 

”[u]ndervisningen […] anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”, kan skilja, enligt 

mina egna erfarenheter, väldigt mycket från pedagog till pedagog. Så vad är egentligen 

individanpassad undervisning? Till vilken grad bör vi pedagoger möta våra elever?  

 

Jag vill genom denna undersökning inte bara konkretisera hur man genomför individanpassad 

undervisning utan även ta reda på hur jag i min kommande profession som tidigare lärare kan 

möta varje elev där de är och hjälpa dem att finna lust att lära. Då jag kommer arbeta mot de 

tidigare åren, har jag valt att rikta undersökningen mot grundskolans årskurs 1-6.  

 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

 

För att bättre förstår begreppen individualisering och integrering som denna studie handlar om 

utgår jag från dessa beskrivningar i Egidius (2006).  

 

”Individualisering individualiserad undervisning, individualiserat lärande undervisning som 

har olika form, innehåll, takt och svårighetsgrad för olika elever i en klass eller en kurs” (Egidius, 

2006, s.174) 
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”integration […] införlivning av sjuka och handikappade personer med samhället i övrigt i arbete 

och på fritid; arbetsplatser och kommunikationer m.m. anpassas till olika typer av handikapp” 

(Egidius, 2006, s.181) 

 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna studie är att undersöka grundskolepedagogers syn på individualisering och 

hur de använder sig av individualisering i sin undervisning. 

  

Problemformuleringarna är: 

 Hur arbetar grundskolans pedagoger med individualisering i sin undervisning?  

 Hur påverkar integrering av elever undervisningen och pedagogens förutsättningar för 

att individualisera? 
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2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

 

I detta kapitel lyfts olika författares syn på utbildning ur ett perspektiv kopplat till 

individualisering i grundskolan. Här redovisas begreppen punktuellt och relationellt 

perspektiv, som är avgörande för om man förlägger en svårighet hos eleven eller anser att det 

är något som framkommer i särskilda situationer.  Avslutningsvis lyfts för och nackdelar med 

integrering av elever och koppla detta till begreppet ”en skola för alla”.  

 

”Det ligger i samhällets intresse att låta människor förkovra sig och skaffa sig en utbildning som 

motsvarar deras krav och förutsättningar. […] Alla elever kan inte få tillång till vilken utbildning 

de vill, och alla kan inte få obegränsad hjälp, om de har svårt att klara av kraven. Skolan, liksom 

alla andra samhällsinstitutioner, har en ändlig mängd ekonomiska, pedagogiska, personella, 

tidsmässiga och andra resurser. […] Alla krav kan aldrig tillgodoses.”  (Hjörne & Säljö, 2008,  

s. 20)  

 

Andersson & Stenberg (2009) har i sitt arbete om individanpassning intervjuat 

specialpedagoger och klasslärare där de bland annat undersökt underkategorier för 

individualisering och på vilket sätt pedagogerna ser till elevernas styrkor. De kom bland annat 

fram till att de flesta pedagoger anser att man ska ha en nyfikenhet att lära känna varje elev 

och en vilja att hitta deras svagheter för att kunna gå runt dem till den grad det går. Pedagogen 

behöver även hitta elevens styrkor för att kunna använda dem till att övervinna dennes 

svagheter och bygga på självförtroendet. Faktorer som de kom fram till påverkar möjlighet till 

individualisering är främst gruppens storlek. Även ekonomi och lärartäthet spelar stor roll. 

Faktorer som pedagogen bör se till är tidsaspekten, klassrumsmiljön och även innehållet.  

 

Imsen (2000) redovisar att skolan är skyldig att anpassa undervisningen efter elevernas olika 

förutsättningar. Hon lyfter att detta ska ske genom hela grundskolan och gymnasiet och att det 

är en stor utmaning för lärare att uppnå. För att klara av detta är det viktigt att läraren är väl 

insatt i elevens tänkande men även ”vad inlärning är och hur inlärning sker i samspel med 

omgivningen.” Imsen påstår att: 

 

”Ingen enskild inlärningsteori ger svar på allt detta. Men tillsammans kan de olika teorierna om 

inlärning bidra till att höja lärarens medvetenhetsnivå om de olika inlärningsprocesserna så att 

möjligheten att lyckas med anpassad undervisning blir större.” (Imsen, 2000, s. 54).  
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2.1 Individualisering  

 

Järbur (1992) hävdar att för att kunna nå alla elever måste vi ta hänsyn till elevers olika 

arbetstempo. Han menar att det inte handlar om eleverna kan nå de mål vi sätter upp utan hur 

lång tid det tar för dem att nå målet. Därför bör vi lägga en lägstanivå med den kunskap som 

behövs i det vardagliga livet och fokusera på att våra elever med olika hjälpmedel tar till sig 

det, i sin egen takt. Efter det att de har avklarat de grundläggande uppgifterna kan de få arbeta 

vidare med ytterligare övningar som han kallar ”önskekursen”. Den är en fördjupning inom 

ämnet som eleven själv har valt och som därför även ska öka motivationen till lärande. Järbur 

lyfter även att när man individualiserar är det viktigt att ha tydliga delmål för att underlätta för 

eleverna och öka motivationen.  

 

Att eleverna har tillgång till olika hjälpmedel för att kunna ta till sig kunskapen är viktigt, 

menar Järbur (ibid.), eftersom vi tar till oss kunskap på olika sätt, med olika sinnen. För att 

individanpassa undervisningen så att varje elev ges möjligheten att göra sitt bästa, bör det 

finnas tillgång till böcker, internet, film, ljudböcker. Det finns de som lär sig bäst när de 

arbetar i grupp och de som lär sig bäst när de jobbar individuellt, vissa elever behöver mer 

struktur än andra och vissa behöver ett tyst rum utan distraktioner medan andra presterar bäst 

med musik i öronen.  

 

Vinterek (2006) lyfter elevers individuella behov och olika typer av individualisering. Hon 

skriver att det är skolans uppgift att tillgodose dessa behov vad gäller kunskap, intressen och 

förmågor för att eleven ska uppnå välbefinnande. Då varje elev har olika förutsättningar bör 

skolan individualisera undervisningen, vilket kan se olika ut. Vinterek lyfter olika typer men 

nämner även att det finns olika grader av individualisering. Vissa elever behöver mer 

anpassning inom ett visst ämne och mindre inom ett annat. Hon lyfter åtta olika typer av 

individualisering. 

1. Innehållsindividualisering  

2. Omfångsindividualisering  

3. Nivåindividualisering  

4. Metodindividualisering  

5. Hastighetsindividualisering  

6. Miljöindividualisering  
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7. Materialindividualisering 

8. Värderingsindividualisering 

 

Innehållsindividualisering exemplifierar Vinterek (ibid.) som då pedagogen anpassar 

innehållet i undervisningen efter elevens intressen och vilken kunskap som eleven är i behov 

av. Omfångsindividualisering är mängden eleven ska lära sig och nivåindividualisering är 

vilken nivå eleven befinner sig på. Detta för att inte ge eleven för enkla eller svåra uppgifter. 

Värderingsindividualisering är då man inte bedömer eleven utifrån fastsatta eller 

gemensamma mål utan värderar det eleven åstadkommit i förhållande till sig själv.  

 

 

2.2 Det punktuella och relationella perspektivet 

 

Hur man som pedagog väljer att se på eleven påverkar på vilket sätt man utformar och 

individualiserar sin undervisning. Von Wright (2000) skriver om det punktuella och det 

relationella perspektivet, två olika perspektiv som kan avgöra hur pedagogen bemöter sina 

elever. Von Wright redovisar att när man ser på en individ utifrån det punktuella perspektivet 

tittar man på ”i förstahand förmågor och egenskaper” men i det relationella perspektivet ser 

man individen, inte ”som en isolerad varelse, utan förstår henne (hennes handlingar) i relation 

till det aktuella sammanhanget” (von Wright, 2000, s.11). Ur ett punktuellt perspektiv säger 

man att en person är dyslektiker eller diabetiker, man lägger ”problemet” hos personen. Ur ett 

relationellt perspektiv har personen dyslexi eller diabetes, något som framkommer i särskilda 

situationer.  

 

Beroende på om man som pedagog ser sina elever ur ett punktuellt eller ett relationellt 

perspektiv kan detta få olika utgångar för elevens utveckling. Om man möter eleven utifrån ett 

punktuellt perspektiv lägger man, som tidigare nämnts, problemet hos eleven. För att lösa de 

svårigheter som kan uppkomma i undervisningen, till exempel läs- och skrivsvårigheter, vill 

man helst ha ett problem man kan sätta namn på, ett problem man kan behandla. Man skriver 

åtgärdsprogrammet utifrån elevens läs- och skrivsvårigheter och inte utifrån eleven själv som 

person. Men om man möter eleven utifrån ett relationellt perspektiv försöker man se 

situationen ur elevens perspektiv. Man söker svar på frågor som ”Hur brukar du göra? Hur 

förstår du fenomenet? (Vad håller vi på med?)” (von Wright, 2000, s.18). Med andra ord 
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uppfattar pedagogen eleven som en person med egna erfarenheter (vem) och inte en diagnos 

som har samma förutsättningar (vad).  

 

Om man ser eleven ur ett relationellt perspektiv har man möjlighet att individanpassa 

undervisningen på ett sätt som skapar situationer anpassade för att eleven ska kunna ta till sig 

så mycket kunskap som möjligt. Von Wright (ibid) skriver att det är i mötet med individen vi 

ser vem hen är och det är då vi kan anpassa undervisningen efter dennes förutsättningar. Att 

prata om vad eleven är (dyslektiker, lättlärd, andraspråkselev osv.) gör att man generaliserar 

och inte alltid bemöter eleven på bästa sätt. Det gynnar alltså en individualiserad undervisning 

att utforma den med eleven sedd ur ett relationellt perspektiv.  

 

Även Nilholm (2006) lyfter att beroende på om pedagogen lägger svårigheten hos eleven eller 

om pedagogen anser att det är situationen som är avgörande, spelar roll för hur hen ser på 

elevens svårigheter. Han skriver detta ur ett perspektiv som behandlar för och nackdelar med 

integrering. Där tar han även upp frågan om man tvunget behöver fördjupad kunskap för att 

kunna undervisa elever i behov av särskilt stöd eller om en ”vanlig” klasslärare kan 

individanpassa undervisningen så att man ger alla elever en god undervisningssituation? 

 

 

2.3 Integrering 

 

Salamancadeklarationen (1994) är en deklaration som vill ”bekräfta varje enskild människas 

rätt till undervisning” (s. 10). Där hävdar man att pedagogiken i skolan ska utformas med 

eleven i centrum. De är för en integrerad skola där elever med förståndshandikapp och 

inlärningssvårigheter går på ordinarie skolor med övriga elever. Salamancadeklarationen 

redovisar att undervisningen bör utformas efter varje elevs behov och inte tvärt om. Den lyfter 

även att varje elev ska få samma undervisning vilken de sen ta till sig olika beroende på vilka 

förutsättningar de har. Eftersom pedagogerna genom att alla elever integreras tvingas att 

individanpassa undervisningen vinner alla elever på en integrerad skola. Deklarationen hävdar 

till och med att  

 

”ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle 
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och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig 

utbildning och för- bättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet” 

(Salamancadeklarationen, 1994, s.11) 

 

Deklarationen nämner dock att vid undantagsfall kan eleven sändas till specialklass eller 

special avdelning [läs särskola]. Även i detta fall ska det ske med elevens bästa i åtanke och 

därför bör man endast ta ut eleven ur ordinarie klass om det är vad som anses vara det bästa 

för barnet eller andra barn i dess omgivning. I deklarationen framhålls vikten av personalens 

kunnande i att utforma undervisning som passar de olika elevernas behov, och att den 

personal som bedriver specialundervisning ska ha stor kunskap som de gärna får dela med sig 

av till resterande personal på ordinarie skola. Även Nilholm (2006) lyfter att hur lyckad 

inkluderingen blir beror på flera olika faktorer så som pedagogens kompetens och flexibilitet 

men också om vilka resurser, kontakter och ekonomi skolan och kommunen har.  

 

Nilholm (ibid.) belyser bland annat barns rätt till deltagande i det sociala livet i skolan, som 

en stor anledning till att integrering av elever är så viktigt, vilket även 

Salamancadeklarationen (1994) lyfter. Den redovisar deras rätt till deltagande i det sociala 

livet i skolan som en stor anledning till att integrering av elever är så viktigt.  

 

 

2.4 Begreppet ”En skola för alla” 

 

Begreppet ”En skola för alla” är något som Nilholm (2006) lyfter i samband med integrering. 

Även om skolan i Sverige är indelad i särskola och vanlig skola räknas detta som en 

gemensam skola, men Nilholm skriver att: 

 

”även om de flesta barn i Sverige går i den vanliga skolan, så betyder detta inte att de 

nödvändigtvis är inkluderade i väsentliga avseenden. Inkludering handlar förstås inte, i första 

hand, om en fysisk placering av barn” (Nilholm, 2006, s.8).  

 

En av anledningarna till att begreppet ”en skola för alla” kan ifrågasättas i dagens skolor, kan 

bero på att med specialpedagogik i skilda lokaler kommer det alltid bli ett ”vi och dom” tänk, 

vi normala och de avvikande. Persson (2001) skriver att: 
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Eftersom specialpedagogiken finns att tillgå, kan pedagogiken snäva in gränserna för ”det 

normala” och avhänga sig ansvaret för det som ligger i normalitetens utkant. Specialpedagogiken å 

sin sida är för sin existens beroende av att få klienter från den vanliga pedagogiska verksamheten 

och måste visa att det är något ”speciellt” som ”speciella” lärare gör med ”speciella” barn. […] 

Den specialutbildade läraren behöver elever för att motivera sin plats bland skolans personal, 

vilket enligt Fulcher medför att dessa elever riskerar att etiketteras som avvikare trots att deras 

problem kan ligga i att de är utsatta för dålig pedagogik snarare än att de själva är annorlunda 

(Persson, 2001, s.34). 

 

Från detta citat kan vi inte enbart se att specialpedagogiken har en svår uppgift att försöka få 

de här eleverna att känna sig delaktiga i ”en skola för alla”. Vi kan också se att det 

förekommer en diskussion om vilka som faktiskt har rätt till specialundervisning. Persson 

skriver att dels är inte alltid klassläraren och specialpedagogen överrens om vikten av 

specialundervisning. Det förekommer konflikter där klassläraren tycker att eleven missar för 

mycket av klassrumsundervisningen eftersom hen går iväg till specialläraren. Vad som är 

viktigast, till exempel stavningsövningar hos specialläraren eller klassrumsundervisning, 

skapar ibland konflikt mellan speciallärare och klasslärare då den senare inte anser 

specialundervisningen vara viktig nog.   

 

 

2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

 

Individanpassad undervisning är något som varje elev har rätt till. Olika faktorer som har 

betydelse för hur individualiseringen ser ut är gruppens storlek, skolans ekonomi och 

lärartäthet. Alla elever är olika och flera författare lyfter tidsaspekten som en faktor man 

måste ta hänsyn till vid undervisning, att alla arbetar i olika takt. Även andra faktorer, så som 

arbetssätt och behov av hjälpmedel har redovisats. En viktig anledning till varför vi måste 

individualisera och som bland annat Järbur (1992) lyfter, är att motivera eleverna till lärande.  

Von Wright (2000) skriver om pedagogers sätt att se på eleven som en person i svårighet eller 

med svårighet, och hur skillnaden på dessa båda perspektiv påverkar pedagogers möte med 

elever. Något som även Nilholm (2006) har skrivit om.  

 

Olika perspektiv på integrering i skolan lyfts med referens till Salamancadeklarationen 

(1994), som bland annat hävdar att integrering av elever i skolan verkar mot diskriminering 

och förbättrar utbildningssystemet. Dock krävs det stor kunskap hos pedagogerna för att det 
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ska bli en lyckad integrering, något som Nilholm (2006) håller med om och som även lyfter 

barns sociala rättigheter som ett argument för integrering. Avslutningsvis kopplas integrering 

till begreppet ”en skola för alla” som ifrågasätter ifall det är det bästa för eleven att särskola 

och vanlig skola oftast befinner sig i två olika byggnader, och hur detta påverkar elevernas 

känsla av tillhörighet.     
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3. Metod 

 

I detta kapitel redovisas val av metod och respondenter. Vägen från det att data samlades in 

till bearbetning och analys kommer även att förtydligas. Allt detta kopplas till litteratur (Patel 

& Davidson (2006) och Bryman (2011)). Avslutningsvis redovisas vad jag anser fungerade 

bra och vad som kunde gjorts annorlunda.  

 

 

3.1 Metod och intervjuteknik 

 

Jag har valt att arbeta med kvalitativ metod, vilken Patel & Davidson (2006) definierar som 

den forskningsmetod som utgår från verbala analyser. De anser att denna metod lämpar sig 

bäst då man vill undersöka människors upplevelser i motsats till den kvantitativa metoden där 

man använder sig av statistik och analysmetoder för sin datainsamling. Även Bryman (2011) 

lyfter att kvalitativ forskning riktar in sig mer på ord än vad den kvantitativa forskningen gör, 

där man fokuserar mer på siffror.  

 

Den intervjuteknik jag valt att använda mig utav är semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer har utgångsfrågor, utifrån vilka man även 

kan ställa följdfrågor under intervjun. Intervjupersonen får en möjlighet att utveckla sig och 

fokus ligger på dennes ”egna uppfattningar och synsätt”. Utgångsfrågorna behöver inte heller 

komma i kronologisk ordning vid händelsen att man under intervjun kommer in på senare 

frågor eller att intervjun ter sig mer naturlig att ta frågorna i en annan ordning. Bryman (2011) 

tar även upp att eftersom man med kvalitativa intervjuer lägger stor vikt vid vad respondenten 

säger och hur det sägs, brukar man spela in intervjun och även ta anteckningar för att kunna 

transkribera och lyssna igenom intervjun efteråt.   

 

 

3.2 Urval 

 

I min studie har jag använt mig av bekvämlighetsurval. Bryman (2011) kategoriserar 

bekvämlighetsurval som en typ av ”icke-sannolikhetsurval”. Författaren skriver att 

bekvämlighetsurval inte gör en studie sämre. Man måste dock vara medveten om att det inte 
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kan ge en generell uppfattning av studiefrågorna eftersom man valt respondenter utifrån andra 

faktorer än att få ett så generellt perspektiv som möjligt. Då det inte gjorts något stickprov vid 

urvalet, så kan man inte använda denna studie som en generalisering; att alla i lärarkåren har 

dessa åsikter. Bryman anser däremot att det är acceptabelt att använda sig av denna metod, om 

man t.ex. kopplar till tidigare studier som behandlar samma ämne. Eftersom denna studie 

handlar om individualisering och integrering så ville jag få med lite olika perspektiv och valde 

därför att intervjua både speciallärare, specialpedagog och klasslärare.  

 

 

3.3 Genomförande 

 

Efter val av respondenter kontaktades de via mejl. Specialpedagogen var den enda respondent 

som söktes upp på plats för att få frågan om hon kunde ställa upp på intervju. Innan 

intervjuerna fördes mejlkontakt med samtliga respondenter där de frågades om de ville ha 

intervjufrågorna före vårt möte, vilket alla utom en av lärarna ville. Intervjuerna spelades in 

med digital videobandspelare och varje intervju tog mellan 30 minuter och 1 timme. 

Intervjuerna kändes väldigt avslappnade. Eftersom respondenterna skulle hållas anonyma 

riktades videokameran mot taket för att endast spela in ljudet. Under intervjuerna fördes även 

anteckningar över sådant som kunde vara värt att notera och som inte skulle dokumenteras 

med ljudupptagningen, exempelvis kroppsspråk och stödanteckningar för följdfrågor.  

 

 

3.4 Bearbetning och analys 

 

Intervjuerna fördes över till datorn och transkriberades för att lättare kunna läsas igenom för 

likheter och skillnader bland svaren. Transkriptionen skrevs ut och jämfördes även med 

anteckningarna från när intervjuerna hölls. Eftersom allt material inte var relevant, sorterades 

det som kunde kopplas till de fem frågeställningarna intervjuerna utgått ifrån. Intervjuerna 

jämfördes även med varandra för att finna likheter och skillnader i svaren bland 

respondenterna. Bland annat gavs intrycket att alla respondenter hade starkare åsikter kring 

individualisering än integrering eftersom de i intervjuerna ständigt återkom till det förra. De 

gav även väldigt många exempel på hur de arbetade med individualisering i de olika 

grupperna. Detta gav en större förståelse för hur deras svar skulle tolkas, men det var inte 
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alltid relevant att ha med som svar på någon av de fem huvudfrågorna. Avslutningsvis 

kopplades resultaten från intervjuerna till teori och tidigare forskning.     

 

 

3.5 Äkthet och trovärdighet 

 

Det urval som använts i studien är aktivt bekvämlighetsurval. Bryman (2011) skriver att 

trovärdigheten i kvalitativa undersökningar beror på ”den beskrivning som en forskare 

kommer fram till” (Bryman 2011:354). Studien är inte konstant och kan komma att ändras 

beroende på faktorer runt omkring, eftersom den rör den sociala verkligheten.  

 

 

3.6 Etiska kriterier 

 

Bryman (2011) lyfter fram fyra grundläggande etiska principer. Dessa är att de medverkande 

ska få information om vad undersökningen gäller och hur utförandet går till 

(informationskrav), de får själva rätt att bestämma om de vill vara med i undersökningen 

(samtyckeskrav), alla uppgifter man får in om respondenterna ska behandlas konfidentiellt 

(konfidentialitetskrav) och informationen får endast användas till syfte för undersökningen 

(nyttjandekrav).  

 

Enligt informationskravet fick alla respondenter antingen skriftligt eller muntligt information 

om undersökningen och hur den skulle gå till. De fick även möjlighet att ställa eventuella 

frågor de hade innan de tackade ja eller nej till att delta. Enligt samtyckeskravet fick alla 

respondenterna möjlighet att tacka ja eller nej till att vara med i studien. De tackade alla ja. 

Enligt konfidentialitetskravet meddelades respondenterna när de kontaktades att de skulle få 

vara anonyma i mitt examensarbete. Deras namn plockades ut ur resultat och analysdelen och 

istället kallades de för special pedagog, special lärare, lärare 1och lärare 2 för att inte 

avslöja deras identitet. Även namn och orter som kan ha nämnts under intervjun är 

bortplockade och allt insamlat material har förvarats på ett sådant sätt att ingen annan har haft 

tillgång till det. Jag har även valt att använda mig av pronomet hen för att inte könet på 

respondenten ska påverka läsaren utan att man ska fokusera på det som sas under intervjuerna. 
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Enligt nyttjandekravet kommer all den information som samlats in endast användas till det 

syftet respondenterna blivit informerade, vilket är denna undersökning. 

3.7 Metodkritik 

 

Den inspelningsteknik som fanns tillgängligt var en digitalkamera med videoinspelning, vilket 

inte tillförlitlig eftersom inspelningarna ibland avbröts. Istället kunde en diktafon använts för 

ljudupptagning. Som komplement till ljudinspelningarna användes även penna och block för 

att kunna skriva stödanteckningar. De kom även väl till hands då intervjuerna avbröts. Det 

hade varit att föredra att ha intervjuerna komplett inspelade.  

 

Vid mer tid hade fler intervjuer på skolor som skilde sig mer åt organisatoriskt, i läge och till 

storlek gett en större trovärdighet till studien och eventuellt även större variation i svaren.  

 

Att studien skrevs under en längre period kan ha kommit att påverka resultatet. Jag själv har 

hunnit skaffa egna erfarenheter som pedagog inom skolan vilket kan ha påverkat hur jag 

tolkade intervjuerna. Intervjuerna gjordes även dem med veckors mellanrum vilket också kan 

ha påverkat resultatet och vilka följdfrågor som ställdes eftersom vid intervjuerna med de 

senare respondenterna hade analysarbetet med de tidigare intervjuerna redan påbörjats.  

 

För att underlätta rent tidsmässigt och för att respondenterna skulle slippa ta sig någonstans, 

genomfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplats. Där fanns det tyvärr inte bra lokaler 

för intervju vid alla tillfällen, p.g.a. platsbrist. En mer neutral lokal hade varit att föredra.   
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer de resultat som kommit fram genom intervjuer om individualisering 

och integrering att tas upp. Här lyfts olika synsätt, likheter och skillnader ur fyra pedagogers 

skilda perspektiv. Resultaten från intervjuerna kommer även kopplas till tidigare forskning.  

 

 

4.1 Syn på individualisering i skolan 

 

Special pedagogen lyfter att det kan vara svårt och stressande att individualisera i större 

klasser, men på särskolan där de jobbar i mindre grupper och där eleverna befinner sig på så 

olika nivåer kan varje elev jobba utifrån där de befinner sig kunskapsmässigt.  

 

Special läraren anser att det är något vi alla måste göra eftersom det står i läroplanen. Alla 

respondenter tycker att det är viktigt och de associerar individualisering med vart eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt.  

 

Lärare 1 anser att man kan ha en ursprungsuppgift som man sedan anpassar efter elevens 

förmåga, och att man även ”ställer olika krav utifrån vart eleven befinner sig” (lärare 1). 

Lärare 2 hävdar att individualisering där man ser vart eleven befinner sig, inte är detsamma 

som att hastighetsindividualisera där man istället ser till mängden. ”Det skiljer oerhört stort på 

det” (lärare 2). Hen redovisar att man bör ha korta moment som man kollar av för att på så 

sätt lättare ha koll på vart eleverna befinner sig, vad de kan och vad de behöver träna mer på. 

Likadant bör eleverna få tillgång till olika material beroende på vilket sätt de arbetar bäst. 

Exempelvis behöver man inte ge en elev som har svårt med finmotoriken smårutigt papper 

när det är matematik de ska träna.     

 

I Lgr11 (2011) lyfter de att undervisningen ska anpassas utefter varje elev och individ. De 

säger inte till vilken grad men att man ska utgå ifrån varje elevs intressen och erfarenheter. 

Detta är något som även Vinterek (2006) redovisar. Imsen (2000) anser att individualisering 

är något skolan har en skyldighet att göra, både under grundskolan och genom gymnasiet. 

Persson (2001) hävdar att individanpassad undervisning är en rättighet som varje elev kan 

kräva, precis som att skolan har rätt att förvänta sig att eleven ska samarbeta.    
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4.2 Individualiseringens betydelse 

 

Special pedagogen lyfter att när man jobbar med barn på särskolan är det jätteviktigt med 

individualisering eftersom de ligger på så olika nivåer och kanske har funktionshinder som 

man måste ta hänsyn till i undervisningen. Hon tror även att det är viktigt att individualisera 

på grundskolan eftersom  

 

”att man har olika sätt att lära sig saker. Så ju fler olika sätt det presenteras på ju större del av 

klassen får man med sig.” (special pedagog) 

 

Special läraren hävdar att det är väldigt viktigt med individualisering för att varje elev skall 

kunna ta till sig den kunskap som lärs ut. Individualisering kan se olika ut beroende på elev. 

Det kan vara en elev som behöver extra stimulans och utmaning eller någon som behöver 

lyssna på ljudband istället för att läsa själv för att ta till sig fakta. Då är det olika sätt att 

individualisera, att möta eleven och ge den de förutsättningar hen behöver. 

 

Lärare 1 lyfter vikten av att eleverna görs delaktiga i sin inlärning, att man i början av 

lektionen gör tydligt vad det är man ska träna på och likadant utvärderar konstant. Detta för 

att eleverna ska lära sig att själva ta reda på vad de kan och behöver träna mer på. Lärare 1 

redovisar att hen har arbetat väldigt mycket med öppna frågor, vilket ger eleverna en chans att 

lösa uppgifterna på den nivå de befinner sig. Hen arbetar även med individualisering på 

gruppnivå, eftersom klasserna idag är så stora som de är, anser hen att det är mer eller mindre 

omöjligt att dela ut olika uppgifter till 25 elever men om man delar in klassen i grupper av 

elever som är likvärdiga kan de arbeta med samma uppgifter och får samtidigt diskutera och 

lyfter varandra. Hen samarbetar även med speciallärare som ibland kommer och plockar ut en 

eller flera elever som behöver träna extra på ett visst moment.  

 

Ett annat sätt att individualisera på och som lärare 1 använder sig utav är arbetsschema. På så 

sätt arbetar inte alla elever med samma uppgifter hela tiden utan de väljer själva vad de vill 

ägna arbetspasset åt. Likaså behöver inte alla elever i klassen göra samma moment utan en 

elev som redan kan ett avsnitt i matteboken kan hoppa över det för att hen behöver kanske 

träna mer på något annat. Lärare 1 lyfter läsinlärning som ett exempel och anser att idag är 

många elever väldigt duktiga när de börjar skolan, kan alfabetet och kanske även läsa lite. 

Hen hävdar att det är förkastligt att sätta de eleverna med att lära sig alfabetet vid det stadiet 
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eftersom det kommer bara att göra dem omotiverade. Sen finns det de elever som behöver 

träna bokstäverna och då är det viktigt att man upptäcker det tidigt så man kan låta eleverna 

fortsätta utvecklas från det stadium de befinner sig. För lärare 2 är individualisering hela 

grunden, det är det hon utgår ifrån i sin undervisning. Men hon lyfter även att man kan inte 

bara individualisera eftersom man då förlorar grupparbetet och dialogen i klassrummet. Som 

pedagog måste man hitta en balans mellan de båda. Eleven ska ta till sig kunskapen och känna 

att hen klarar av det. Om man lägger undervisningen på samma nivå för alla, så kommer de 

elever som inte klarar av uppgifterna känna att de är kassa och dåliga och inte kan någonting, 

vilket absolut inte skapar någon lust att lära. Snarare känner de att det inte är lönt att försöka i 

skolan eftersom de ändå alltid har fel redovisar lärare 2. Det är därför det är så viktigt med 

individualisering. Även lärare 1 anser att man måste individualisera för att kunna möta varje 

elev på deras nivå. Om man inte individualiserar så dödar man intresset hos eleverna.   

 

Precis som special pedagogen anser Järbur (1992) att man bör utforma undervisningen 

mångsidigt för att få med sig så många elever med olika lärostilar som möjligt, eftersom att 

alla lär sig på olika sätt, med olika sinnen. Vinterek (2006) redovisar att det finns olika sätt att 

individualisera och även olika grader. Hon lyfter 8 olika typer av individualisering bl.a. 

nivåindividualisering, som kan ”ses som ett sätt att möta elevers olika grad av ’färdighet’ och 

’skicklighet’ inom ramen för ett ämne” (2006, s. 45) och innehållsindividualisering där man 

anpassar innehållet i undervisningen efter elevens intressen. Båda sätten av individualisering 

har vid flera tillfällen exemplifierats som viktiga under mina intervjuer.   

 

 

4.3 Svårigheter vid individualisering 

 

Special pedagogen anser att det som kan vara svårt med individualisering är att hinna med 

varje elev. Vi individualisering behöver man som pedagog leta reda på individuella uppgifter 

som passar där eleven befinner sig, så att de kan jobba självständigt men ändå bli utmanade.  

 

Även special läraren anser att som klasslärare hitta individualisering till alla är det svåraste. 

När man arbetar som special lärare så har man inte lika stora grupper och får då helt andra 

förutsättningar att designa undervisningen så att det passar eleven perfekt.  
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Även Lärare 1 lyfter att det är att hinna med varje elev som kan vara svårt med 

individualisering, att räcka till för alla. Med så stora grupper som 25-30 elever är det väldigt 

svårt att ha stenkoll på vart varje elev befinner sig. Just därför är dialogen med barnen så 

viktig, att barnen redan tidigt lär sig att uttrycka själva vad de kan och vad de behöver träna 

mer på. Lärare 2 hävdar att hitta material till eleverna är det svåra med individualisering. Ofta 

har man inte tid att leta efter nytt material i läroböcker att kopiera för att kunna individualisera 

till alla i klassen. Att bygga upp ett förråd med material som man kan tillgå så man alltid har 

något till hands att ge eleven tar tid.  

 

Nilholm (2006) lyfter att lärarens kompetens är en av faktorerna som har betydelse för hur 

lyckad inkludering blir. Även faktorer som resurser, kontakter, skolans och kommunens 

ekonomi spelar in. Salamancadeklarationen (1994) redovisar hur varje elev har rätt till att 

undervisningen utformas efter dess förutsättningar, vilket gäller både integrering och 

individualisering.   

 

 

4.4 Syn på integrering i skolan 

 

Special pedagogen påstår att integrering av särskolans elever och grundskolans elever, är inte 

något hen är för.  Hen exemplifierar hur särskolans elever är i behov av stöd, även om de 

integreras i grundskolans klasser, att de skulle få sitta i egna grupper för att kunna ta till sig 

innehållet. Integrering ska gynna alla elever och inte göras bara för att. Vi diskuterade även 

alternativet att ta in en specialpedagog i klassrummet för extra stöd, men hen ansåg att det 

fanns en risk för att det skulle bli placering av särskoleelev och att de inte skulle få det rätta 

stödet. Ute på särskolan har de kunskap och förutsättningar att anpassa undervisningen på 

bästa sätt för att eleverna ska lära sig att lära sig själva. Däremot när jag tidigare frågade om 

individualisering ansåg special pedagogen att det bästa alternativet till att hinna med att möta 

varje elev där de befinner sig är att vara två lärare i varje större klass. Det ger möjligheter som 

en ensam lärare inte har, bl.a. kan en av pedagogerna gå iväg med en grupp som behöver extra 

stimulans eller att jobba tillsammans med klassen.  

 

Special läraren ser till elevernas bästa men fokuserar på eleven som integreras. Hen anser att 

man alltid ska göra det som är bäst för eleven och som den mår bäst av. I vissa fall kanske det 
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passar bäst att en resurs kommer in i klassrummet för att hjälpa och stötta eleven där, men om 

det till exempel handlar om svårigheter i läsning så kan det vara jobbigt för eleven att behöva 

sitta och staka sig framför sina kamrater och då kan det vara bättre om hen följer med spec. 

läraren någon annan stans. Dock lyfter special läraren att man ska väldigt försiktig innan man 

plockar ut en elev från klassen eftersom, enligt hennes erfarenhet, är det väldigt lätt för en 

klasslärare att lämna över en elev till spec. men att det sen blir svårare när eleven är redo att 

komma tillbaka.  

 

”Därför så anser jag att man måste vara jätteförsiktig med att plocka bort elever från klassrummet. 

Jätteförsiktig. MEN sen måste man också vara medveten om att det finns elever som mår bättre av 

att komma från klassen, asså som mår välare, så man måste alltid gå efter vad eleven, vad som är 

bäst för eleven. Inte vad personalen runt om kring i första hand tänker.”(Special lärare)  

 

Lärare 2 redovisar att hon är för integrering, så länge det är bra för den stora massan. Man ska 

inte integrera bara för integreringens skull, utan det måste gynna den större delen av eleverna. 

Om man t.ex. har en elev med någon form av handikapp som inte mår bra av att integreras 

med övriga elever, så ska man givetvis inte göra det. Likaså om man har en elev som skapar 

för mycket oro och påverkar de andra klasskamraterna negativt så bör man överväga om 

integrering av denna elev är det bästa för majoriteten av elever.  

 

Salamancadeklarationen (1994) redovisar samma grundtanke som respondenterna, att man är 

för integrering, så länge det gynnar eleven. De hävdar att genom integrering blir 

undervisningen bättre eftersom pedagogen tvingas att individualisera vilket gynnar alla elever. 

De lyfter även vikten av en kompetent personal som har verktygen för att möta varje elev på 

deras nivå, kunskap som de gärna får dela med sig till resterande personal på skolan.  

 

 

4.5 För- och nackdelar med integrering i skolan 

 

Special pedagogen redovisar att det finns de elever som blir individintegrerade i grundskolan 

av olika anledningar, t.ex. att man har kompisar som man vill gå tillsammans med. Hon 

hävdar att de elever inte lär sig mer än vad de hade gjort om de gått på särskolan men om det 

fungerar och eleven har många kompisar i klassen så anser hen att det är ok. Men det är 

viktigt att man inte individintegrerar endast av anledningen att det inte finns någon särskola 



22 

 

på orten för i så fall anser hen att det inte är utvecklande för eleven. Risken finns om man 

integrerar särskolans elever men grundskolan, att de inte får den tid och stöd de behöver för 

att befästa kunskapen. Särskolans mål är att dess elever ska lära sig arbeta så självständigt 

som möjligt, vilket kan betyda att de behöver lite mer tid på sig. Tid som de inte alltid kan få i 

grundskolan.  

 

Special läraren lyfter att om man har elever som går ifrån klassen för att få hjälp är det viktigt 

att man inte plockar dem för ofta för då finns risken att de kommer ifrån klassgemenskapen 

och att de missar för mycket av den ordinarie undervisningen. Om de missar för mycket finns 

det en risk att de när de kommer tillbaka får känslan av att inte förstå någonting och att de är 

värdelösa. Hen exemplifierar hur hon och en kollega har arbetat, då de har haft 

intensivgrupper där man lägger all fokus hos specialläraren på samma ämne under en period. 

Special läraren upplever att det gör större nytta än om eleven går ifrån 30 min./v. Genom att 

bara fokusera på ett ämne åt gången missar inte heller eleven för mycket av 

klassgemenskapen. ”Det är nödvändigt att man känner att man vet vart man hör.” (Special 

lärare) 

 

Lärare 2 berättar att hon aldrig har gemensam genomgång i klassen eftersom det då är svårt 

att nå ut till varje elev. För att individualisera även genomgångarna så har hon genomgång 

med delar av klassen beroende på vart de befinner sig kunskapsmässigt. Hon gör alltså 

grupperingar i klassen. När hon ska gå igenom något nytt har hon flera olika genomgångar där 

hon anpassar sättet och nivån efter eleverna i just den gruppen. Vissa elever behöver höra 

flera gånger och några kanske till och med behöver använda sig av laborativt material för att 

verkligen förstå. Även Lärare 1 pratar om gruppering i klasserna. Hon lyfter att det i Sverige 

anses vara lite fult att dela in klassen i mindre grupper utefter förmåga men anser att man inte 

behöver gruppera i allt man gör, men vid vissa uppgifter som exempelvis läsgrupp tar gynnas 

eleverna av att delas in med klasskamrater som ligger på ungefär samma nivå. Eftersom det i 

en klass med 25 elever kan skilja 2-3 år kunskapsmässigt på den svagaste och starkaste eleven 

är detta ett bra sätt att möta alla.  

 

Special lärare och special ped. hävdar i likhet med Nilholm (2006) att integrering av elever är 

viktigt ur det sociala perspektivet. Även Salamancadeklarationen (1994) lyfter elevens rätt att 

delta i ett socialt sammanhang som en viktig anledning till att de är för integrering av elever. 
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Han redovisar att inkludering av elever har i första hand inget med den fysiska placeringen av 

elever att göra utan det handlar om att få eleverna att känna sig som en del av skolvärlden.  
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4.6 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Alla respondenter var ansåg att det är viktigt med individualisering. De angav olika 

anledningar men gav intrycket att de hade lite samma syn på individualisering, att det är till 

för att ge varje elev motivation att utvecklas efter sin förmåga. Någon lyfte skillnaden mellan 

att individualisera och hastighetsindividualisera, där den förra mer syftar på att ta hänsyn till 

elevens svårigheter, att ta reda på vad eleven kan och vad hen behöver träna mer på. Sen kan 

individualisering innebära allt från att man delar ut olika uppgifter beroende på vart man 

befinner sig, till att någon elev får specialkost. Någon kanske har svårt för finmotoriken och 

därför behöver större rutor i sitt mattehäfte eller om det är någon som har läs och 

skrivsvårigheter och därför behöver dator eller ljudbok för att lättare kunna ta till sig fakta. 

Lärare 1 anser att ett annat sätt att individualisera i klassrummet är att eleverna får arbeta i 

grupper med kamrater som ligger på ungefär samma nivå och där de får uppgifter på olika 

nivåer i de olika grupperna. Lärare 2 lyfter att man inte bara kan individualisera eftersom man 

då förlorar gruppdiskussionerna vilket tyder på att dessa har olika synsätt på individualisering.  

 

Det lyfts även att elever lär på olika sätt och därför är individualisering bra. Lärare 1 

redovisar begreppet öppna frågor och även arbetsscheman där eleverna själva får möjlighet att 

påverka individualisering och att anpassa undervisningen till sig själva.  

 

Det största problemet idag med individualisering är att hinna med varje elev lyfter de fyra 

respondenterna. Special pedagogen och special läraren hävdar att eftersom de inte har lika 

många elever åt gången så är det lättare att för dem att individualisera och att hitta uppgifter 

som motiverar deras elever. Eftersom man har färre elever att ta hänsyn till har de även 

möjlighet att anpassa hastigheten till eleven så hen får god tid på sitt att sitta och funder ut 

lösningar själv.   

 

Lärare 2 och special läraren är för integrering av elever, så länge man gör det av rätt 

anledning och så länge alla mår bra av det. Special läraren lyfter att man ska vara försiktig 

med att ta ut elever ur klassen eftersom det oftare är lättare än att sen få dem tillbaka in i 

klassen när de är redo för det. Special pedagogen anser att särskolans elever inte bör 

integreras med övriga skolans elever eftersom de är i sådant behov av stöd att de skulle 

behöva extra hjälp i klassrummet. Risken finns att de inte skulle få det rätta stödet om de 



25 

 

integreras i den vanliga skolan. Däremot anser hen att man bör vara fler pedagoger som delar 

ansvaret i klasserna eftersom det gör möjligheter till extra stöd och individualisering, som inte 

finns idag. Special läraren redovisar att nackdelen med att ta ut elever från klassen är att om 

man inte väljer noga vilka tillfällen de lämnar klassrummet så kan de lätt komma från 

klassgemenskapen. De kan även missa för mycket på ordinarie lektioner vilket gör att de inte 

förstår vad lektionen handlar om när de kommer tillbaka och känner sig därför dåliga som inte 

kan det deras klasskamrater varit med på.  
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att diskutera den metod som använts under studiens gång. Jag 

kommer även diskutera det resultat analysen av intervjuerna resulterat i och eventuella vidare 

forskningsfrågor.  

 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

När denna studie gjordes, utgick jag ifrån ett arbete jag tidigare skrivit under min utbildning, 

under kursen specialpedagogik. Arbetet diskuterade begreppet ”En skola för alla”, något jag 

fann intressant och valde att jobba vidare med fast med en lite ny vinkel. Därför var redan en 

del av teorin skriven innan undersökningsfrågorna författades.  

 

Jag anser att denna studie har stor trovärdighet eftersom jag har använt mig av 

bekvämlighetsurval. Alla delmoment och förklaring till val av respondenter är redovisad. Jag 

ville använda mig av pedagoger från två olika skolor och att de skulle komma från olika 

miljö, eftersom det skulle ge ett något bredare perspektiv. Respondenterna möttes upp på 

deras arbetsplats för intervjun. Vid intervjun med en av lärarna fanns inte tillgång till ett 

enskilt rum. Vid intervjun med specialläraren fick vi låna rektorns kontor då hen var ute, men 

hen kom in vid två tillfället under intervjun. Detta kan ha påverkat respondentens svar vid de 

tillfällen rektorn var i rummet.   

 

Eftersom jag har skrivit arbetet under en längre tid och därför hunnit jobba som aktiv lärare 

ett läsår, har jag även hunnit bilda mig egna uppfattningar kring undersökningsfrågorna, vilket 

kan ha präglat resultat, analys och diskussionsdelen något.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Det var väldigt intressant att få se att de olika pedagogerna, trots olika bakgrund, ansåg att 

individualisering var så betydande i undervisningen. Även att få se hur man kan 
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individualisera på olika nivåer och tolkar det olika beroende på vilken elevgrupp man 

undervisar. Det som de alla var rörande överens om var att man som pedagog ska ge eleven 

de förutsättningar hen behöver för att nå sin proximala utveckling.  

 

Innan denna undersökning inleddes ansåg jag att individualisering är något nödvändigt, men 

jag hade ingen aning om hur jag skulle kunna bemöta varje elev på det sättet som jag ansåg de 

hade rätt till. Så här i slutet på arbetet kan jag konstatera att jag känner mig säkrare både på 

min egen syn på vad individualisering är och att jag har fått verktygen att kunna samtala med 

och möta varje elev där de befinner sig. För det finns inget enkelt svar på vad 

individualisering är och till vilken grad som är rätt. Pedagogen måste ha kompetensen att 

kunna känna av sin elevgrupp vad de mår bäst av. I studien har det förtydligats och 

exemplifierats hur det finns olika sätt att individualisera på i skolan, allt från 

hastighetsindividualisering till kost till mängden material. Det som är intressant är att de olika 

respondenterna i studierna, trots liknande syn på individualisering och integrering, skiljer sig 

väldigt mycket åt. Beroende på vilken elevgrupp och vilka erfarenheter de har, formas deras 

syn på vilken typ av individualisering som är viktigast för eleverna.  

 

Jag får intrycket att vad gäller integrering och individualisering så är det inte bara pedagogens 

kompetens som spelar en betydande roll. Special pedagogen lyfter att hen är mot integrering 

av elever eftersom ordinarie lärare inte har den speciella kunskap som krävs för att kunna 

bemöta de elever med speciella behov fullt ut. Även de andra pedagogerna nämner att det är 

just att räcka till, att hinna hjälpa, bemöta och hitta individuellt material till varje elev som är 

den stora utmaningen. Min tolkning av intervjuerna och min personiga åsikt är det som även 

Anderson & Stenberg (2009) hävdar, att de stora klasserna och de få pedagogerna gör det 

svårt att göra ett så bra arbete som man i skolan skulle önska. Därför att det extra viktigt att vi 

som arbetar i skolverksamheten har viljan, kunskapen och framför allt engagemanget att finna 

sätt att bemöta dessa elever trots de svårigheter kring individualisering vi möter dagligen.  

 

Flera av respondenterna har nämnt individualisering som t.ex. arbetsschema eller andra typer 

av uppgifter där eleven får ta ett större ansvar. Detta kan tolkas som att eftersom storleken på 

klasserna idag ökar blir det tvunget att eleverna måst ta mer eget ansvar och kunna arbeta 

självständigt. Detta för att pedagogen ska kunna räcka till att hjälpa alla elever. 

Arbetsscheman gör det möjligt för eleverna att veta vad som förväntas av dem samtidigt som 

de kan arbeta självständigt. Man får trots allt inte glömma gemensamma genomgångar och 
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grupparbete, något som alla respondenter var överens om. Jag tror att det är viktigt att känna i 

elevgruppen hur mycket eget ansvar man kan ge dem beroende på ålder, storlek på grupp 

o.s.v. Att mer ansvar läggs på eleverna innebär ju inte heller att pedagogen får en lättare 

arbetsbörda. 

 

Vid integrering av elever är det många olika faktorer som spelar in och från mina 

respondenter fick jag oväntade svar vad gäller integrering av elever. Jag antar att jag tog för 

givet att ämnet inte skulle vara så komplext. Efter praktik i England har jag erfarenhet av att 

integrera elever med olika handikapp i ordinarie undervisning, med hjälp av en assistent. Det 

var egentligen den enda erfarenheten jag hade kring ämnet. Så att vidga mitt perspektiv med 

erfarenheter från mina respondenter har varit otroligt givande och fått mig att inse att 

integrering är ett ämne som i högsta grad hänger ihop med individualisering och det känns 

även som ett ämne som är ständigt under utveckling. Men om jag skulle sammanfatta de 

resultat jag kommit fram till i en mening skulle det vara följande. Elevens bästa är alltid i 

fokus. Och oavsett om det gäller individualisering eller integrering så är det vad som är bäst 

för eleven som ska styra beslutet.  

 

 

5.3 Vidare forskning 

 

Eftersom jag i resultat och analys kom fram till att alla pedagogerna som ingick i min studie 

på ett eller annat sätt anser att individualisering är något som är nödvändigt i undervisningen 

hade det varit intressant att fortsätta med klassrumsobservationer för att undersöka hur det 

verkligen ser ut. Är det möjligt att applicera dessa åsikter kring individualisering, och i så fall 

till vilken grad? Det hade även varit intressant att vidare undersöka individualisering i skolan 

ur ett elevperspektiv. Hur upplever eleverna sin egen undervisning, är deras skolgång 

tillräckligt individanpassad för att de ska känna att de utvecklas proximalt?  
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Bilaga 

 

 

Intervjuguide klasslärare och specialpedagog. 

 

Hur ser du på individualisering i klassrummet? 

 

Hur viktigt är det med individualisering i klassrummet och varför? 

 

Vilka är de svårigheter man kan stöta på vid individualisering av undervisning? 

 

Hur ser du på integrering av elever? 

 

Vilka är de för- och nackdelar som finns med integrering av elever? 

 

 

 

 


