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I dagens skola är individen och dennes behov i fokus. Detta uttrycks i skolans läroplan,
Lpo 94. Läroplanens intention är att undervisningen skall individanpassas utifrån varje 
elevs behov och förutsättningar. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger
individanpassar undervisningen. Vidare är studiens syfte att belysa pedagogers syn på 
individanpassad undervisning och vad det är som styr deras utformning av den.

Antalet respondenter i studien har varit fyra pedagoger, som alla är verksamma i skolår 
3. Studien utgörs av en fallstudie med observationer och intervjuer, vilka har 
analyserats och tolkats.

Resultatet visar att pedagoger använder sig av ett varierande arbetssätt för att möta varje 
enskild elev. De använder planeringsbok, arbetsschema eller beting i arbetet med att 
individanpassa undervisningen, vilket innebär att eleverna arbetar självständigt och att 
uppgifterna ofta är självinstruerande. Pedagogerna anser det enklare att individanpassa i 
matematik och svenska än i idrott, engelska och de natur- och samhällsorienterande 
ämnena. Studiens resultat visar att en av fördelarna med individanpassad undervisning 
är att den utgår just från den enskilde eleven. När undervisningen anpassas efter elevens 
förmåga och behov, leder det till att eleven känner glädje och en känsla av att den kan. 
Pedagogerna synliggör i detta sammanhang också möjligheten som ges att kunna 
utmana de duktiga eleverna. Studiens resultat visar att pedagoger vill arbeta mer 
individanpassat än vad de gör idag, men ser de yttre faktorerna som hinder för detta.
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In the school of today, the individual’s needs are the focus. This is expressed in Lpo 94. 
The intention of the curriculum (Lpo 94) is that education should be adjusted to the 
needs and conditions of every pupil. The purpose of the study is to examine how 
pedagogues adjust education to the individual. Furthermore, the purpose is to illustrate 
pedagogues’ view on individually based education, and what dictates how it is carried 
out.

Four pedagogues, all working in school year 3, responded to the study. This case study 
used observations and interviews, which have been analysed.

The result shows that pedagogues use a variety of ways to meet the needs of every 
single pupil. They use planning books, working schedules and/or assignments as 
learning tools. This implies that the pupils work independently, and that work is often 
self-instructive. The pedagogues state that it is easier to adjust to the individual’s needs 
in mathematics and Swedish than in physical education, foreign languages, social 
studies and science. All pedagogues see from a pupil’s perspective when talking about 
the advantages with individually based teaching. They emphasize that the advantage is 
the possibility to adjust to the abilities and needs of each individual pupil, which leads 
to a more positive pupil and sense of accomplishment. Individually based teaching also 
gives the pedagogues the possibility to challenge high achieving pupils. All pedagogues 
want to work more individually based, but see external factors as impediments.
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Bakgrund

I dagens skola är individen och dennes behov i fokus. Detta uttrycks i Läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket, 
2006), med att undervisningen skall ”anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” (s. 4). Läroplanens intention är alltså att undervisningen ska individanpassas 
utifrån varje elevs förutsättningar. Persson (2001) beskriver den individanpassade 
undervisningen och dess utveckling från nivågruppering till ”en skola för alla”, ett 
begrepp som enligt honom befästes i läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80. Denna 
utveckling fortsatte sedan mot individanpassning, vilket är intentionerna i dagens 
styrdokument. Intentionerna kommer dock till uttryck på olika sätt beroende på 
tolkningen av läroplanen. Linde (2006) gör följande beskrivning

De beslut som påverkar det faktiskt realiserade innehållet sker såväl på formuleringsarenan
(utgivandet av de föreskrivande läroplanerna), som på transformeringsarenan, där skilda 
aktörer tolkar läroplanen, och på realiseringsarenan, vilken består av händelser i 
klassrummet som de gestaltar sig mer eller mindre enligt planerna. (s. 56)

Att det finns en strävan efter att individanpassa undervisningen kan ses i mängden 
litteratur inom ämnet. Vi har i tidigare kurslitteratur och i annan litteratur i pedagogik 
läst om elevers olika sätt att lära. Vi tror att pedagoger behöver ha kunskap om elevers 
olika sätt att lära för att kunna individanpassa undervisningen. Ladberg (2000) tar upp 
att människor tar in kunskap på varierande sätt genom att utnyttja sina sinnen; syn, 
hörsel, känsel samt balans och rörelse, vilka kallas visuell-, auditiv-, taktil- och
kinestetisk inlärningsstil. I samband med detta har vi även hört talas om Gardner1 och 
hans teorier om inlärningsstilar. Järbur (1992) skriver att ”Lärarens uppgift är att skapa 
förutsättningar för eleven att lära sig själv” (s.11). Författaren menar att eleverna efter 
varje skoldag ska känna att de har fått tillräckligt med tid för att arbeta med sina 
uppgifter genom ett individanpassat arbetssätt.

Under lärarutbildningen har vi även mött Vygotskys syn på inlärning. Genom läsning av 
bland andra Stensmo (2007) har vi blivit bekanta med Vygotskys begrepp den 
proximala zonen. Den proximala zonen innebär avståndet mellan elevens kunskapsnivå 
idag och den kunskapsnivå som eleven ska uppnå enligt elevens individuellt uppsatta 
mål, vilket är elevens potentiella möjlighet till kunskapsutveckling. Stensmo förklarar 
den proximala zonen som ”det den växande kan utföra med hjälp av andra i dag kan 
denne utföra självständigt imorgon” (s. 184). Lärandet sker i ett socialt samspel, vilket 
gör elevens samspel med omgivningen viktigt. Enligt vår tolkning handlar 
individanpassad undervisning om att som pedagog hitta varje elevs proximala zon inom 
varje arbetsområde samtidigt som de olika elevernas behov ska förenas så att lärandet 
kan ske i ett socialt samspel.

                                                
1

Kort information om författaren: Howard Gardner är professor i neurologi och har bedrivit 
forskningsstudier i kognitiv utvecklingspsykologi. Gardner (2001) beskriver sig som 
”teoretiker inom området intelligens”. (s. 35)
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Det har väckts ett intresse hos oss att studera dagens styrdokument angående hur 
individualisering genomförs i praktiken. Hur ser det ut i klassrummet? Är det elevens 
behov eller yttre ramfaktorer i form av till exempel tid, pengar och material som styr? 
Vi ser i detta en utmaning för pedagogerna att kunna anpassa undervisningen till varje 
enskild elev. I studien har vi valt att beskriva pedagogernas individanpassning av 
undervisningen istället för att jämföra den. Studiens syfte är inte att få reda på 
”sanningen” utan istället att redogöra för på vilket sätt läroplanens intentioner om 
individualisering realiseras. Vi vill heller inte hamna i dilemmat att jämföra vad 
pedagogerna svarar på intervjuerna med hur de gör i praktiken. Vi vill inför vårt 
kommande yrkesliv se olika möjligheter när det gäller att individanpassa 
undervisningen och därigenom skaffa handlingsberedskap inför att möta varje enskild 
elev.

I tidigare C-uppsatser vi tagit del av, har vi sett att många av dessa gäller 
individanpassad undervisning för elever i högre åldrar eller individanpassning i
specifika ämnen. Genom vår studie ser vi möjligheten att erhålla handlingsberedskap för 
pedagoger verksamma i de tidigare åldrarna angående individanpassad undervisning. Vi 
vill även genom vår studie möjliggöra en pedagogisk diskussion kring begreppet 
individanpassad undervisning och hur denna kommer till uttryck i praktiken. 
Diskussionen kan förhoppningsvis leda till en gemensam grundsyn på vad begreppet 
individanpassad undervisning innebär, både i teorin och i praktiken.

Studiens begreppsdefinition

Det finns en medvetenhet om att det förekommer olika tolkningar av begreppet 
individanpassning. I kapitlet kunskapsbakgrund presenteras olika författares definition 
av begreppet, vilka utgör grund för studiens egen definition av individanpassad 
undervisning. Med individanpassad undervisning avses i denna studie pedagogens 
anpassning av undervisningen utifrån varje enskild elevs förmåga, behov och sätt att 
lära.
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Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger, verksamma i skolår 3, individanpassar 
undervisningen. Vidare är studiens syfte att beskriva pedagogernas syn på 
individanpassad undervisning och vad det är som styr utformandet av den.
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Individanpassning i skolans styrdokument

Läroplanen, kursplanen och skolplanen är skolans styrdokument, vilka skall ligga till 
grund för pedagogens undervisning. Nedan följer en redogörelse för vad som skrivs i 
styrdokumenten om individanpassning då det fungerar som utgångspunkt för denna 
studie.

Enligt läroplanen, Lpo 94 (Skolverket, 2006), ska utbildningen vara likvärdig för 
eleverna men behöver inte utformas på samma sätt överallt. Resurser kan fördelas olika
som exempelvis tillgång till material, planeringstid och specialpedagogiska resurser. 
Skolan ska ge eleverna möjlighet att ta eget ansvar och initiativ. Detta gäller så väl för 
inlärningen som för skolarbetet i stort. Läroplanen tar inte upp något speciellt 
förhållningssätt utan ger pedagogen möjlighet att själv planera undervisningen utifrån 
styrdokumenten.

I kursplanen (Skolverket, 2000) beskrivs Skolverkets intentioner för skolans olika 
ämnen och i denna text synliggörs intentionen om individualisering. I inledningen av 
kursplanen tas det upp att

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever ska lära sig men lämnar samtidigt 
stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder (...) På varje skola och i 
varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna 
planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, 
erfarenheter, intressen och behov. (s. 5)

Kursplanen ger ramen för de kunskapskvaliteter som eleverna skall uppnå. Enligt 
kursplanen (Skolverket, 2000) är det varje pedagog själv som utifrån det ”som bestämts 
lokalt” (s. 6) avgör med vilket arbetssätt målen skall uppnås. Möjligheten, eller 
uppmaningen, till individualisering blir här tydlig.

Enligt den skolplan2, som gäller i den kommun där studien är gjord, skall skolan ge alla 
elever samma möjligheter. Resurserna ska fördelas efter elevernas behov och som elev 
ska du ha inflytande över din skolgång och ditt dagliga lärande. Allt arbete ska kännas 
meningsfullt och eleven ska känna att dennes utveckling framskrider. Vidare betonas 
vikten av att arbeta så att eleven förstår och engageras i sina arbetsuppgifter.

                                                
2

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, angående anonymitet, så anges det ej 
vilken kommun som skolplanen gäller för. Skolplanen är antagen av kommunfullmäktige 28 
oktober, 2002.
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Kunskapsbakgrund

Kunskapsbakgrunden börjar med några olika författares definition av begreppet 
individanpassning. Därefter följer en genomgång av litteratur som tar upp olika 
inlärningsstilar. Avslutningsvis redogörs för olika didaktiska val som pedagogen ställs 
inför i samband med individanpassad undervisning. Även yttre faktorers betydelse för 
individanpassad undervisning tas upp.

Begreppet individanpassning

I litteraturen finns många olika tolkningar av begreppet individanpassning, vilket tas 
upp av bland annat Sträng-Haraldsson (i Lendahls och Runesson, 1995). Hon påtalar 
vikten av medvetenhet om pedagogers olika definitioner av begreppet. Vidare anser hon
att pedagogen bör bli medveten om sin egen tolkning av individanpassad undervisning.

För att kunna individanpassa undervisningen menar Boström3 (1998) att pedagoger kan 
behöva ändra sin människosyn för att förstå att varje barn är begåvat på sitt sätt och
beskriver detta med:

Begreppet inlärningsstilar handlar om våra livsstilar, hur olika vi är och ett erkännande av 
dessa olikheters lika värde. Begreppet inlärningsstilar är ingen ny term, men den har fått 
förnyad aktualitet när vi skiftar perspektiv från undervisning till lärande. Att utgå från 
elevernas inlärningsstilar innebär att lärarna bygger lärandet på elevernas styrkor och 
därmed skapas en positiv inställning till skolan och till lärande (s. 17).

Individualisering finns enligt Jonsson, Mårts och Ring (1995) i flera olika former. Med 
nivåindividualisering menas att pedagogen delar in eleverna i grupper utifrån elevernas 
kunskapsnivå. Hastighetsindividualisering innebär att pedagogen ger eleverna samma 
typ av uppgifter men antalet uppgifter varierar. Fördjupningsindividualisering innebär 
att eleven får uppgifter utöver grundkursen, där uppgifterna ska vara utmanande och ha 
en högre svårighetsnivå. Ytterligare en form av individualisering är 
självindividualisering där eleven får ta ett eget ansvar för att själv välja material, tid och 
antalet uppgifter som denne anser sig behöva för att lära sig.

Nilsson (2004) anser att olikheterna i gruppen ligger till grund för pedagogernas 
individualiserade undervisning. Tidigare var specialundervisningen utanför 
klassrumsgemenskapen och nivågruppering av eleverna skedde i matematik och 
engelska för att skapa homogenitet i gruppen. Nilsson definierar individualisering som 
en pedagogisk fråga och inte som en organisatorisk.

                                                
3

Kort presentation av författaren: Lena Boström är filosofie doktor i pedagogik, knuten till Umeå 
universitet. Hon har skrivit flera böcker om inlärning, inlärningsstilar och undervisning. Boström har 
blivit inspirerad av Dunn och Dunns inlärningsmodell Learning Styles Model.
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Individualisering är nära besläktat med inkludering, enligt Boström och Svantesson 
(2007). Med inkludering menar de att eleven ska känna en delaktighet och gemenskap i 
skolan. Det är skolan och dess miljö som ska anpassas så att eleven får de möjligheter 
som den behöver för att kunna lära och utvecklas. En förutsättning för detta är att 
pedagogen är medveten om elevernas olika sätt att lära.

Olika inlärningsstilar

Vi människor lär på olika sätt genom alla våra sinnen, enligt bland andra Boström 
(1998), Gardner (1994) och Ladberg (2000). Boström och Svantesson (2007) menar att 
processen för inlärning är individuell och denna process definieras av författarna som 
individens lärstil. Enligt Dunn, Dunn och Treffinger (1995) innefattar begreppet 
inlärningsstil barnets olika preferenser i den sociala, känslomässiga och fysiologiska 
miljön. Prashnig (1996) anser att inlärningsstilen är medfödd och genetisk. Vidare 
påtalar hon att inlärningsstilen är tämligen stabil under livets gång.

Boström och Svantesson (2007) ser möjligheten för eleven att ”lära sig lära” som en 
fördel med att arbeta med inlärningsstilar. De tar också upp att elevens självkännedom 
och självkänsla ökar eftersom eleverna genom att arbeta med för dem rätt lärstil får visa 
vad de kan. Vikten av elevernas medvetenhet om att det finns olika inlärningsstilar i 
klassrummet betonas av Boström (1998). Medvetenhet om sin egen inlärningsstil och 
även klasskamraternas är viktigt. Författaren anser att denna medvetenhet bidrar till en 
ökad förståelse och acceptans för varandra i klassen. För pedagogens del betyder det att 
fokus flyttas från elevernas brister till att synliggöra deras styrkor.

Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att de pedagoger som tar hänsyn till elevernas
inlärningsstilar ger eleverna större möjligheter att uppnå goda resultat. Författarnas 
studier visar att de elever som tidigare har haft svårt att nå målen uppvisar ett bättre 
resultat när de får undervisningen anpassad till sin individuella inlärningsstil. Boström 
och Svantesson (2007) lyfter fram kritik som har framförts mot olika lärstilsmetoder. 
Kritiken riktar sig mot att metoder som bygger på lärstilar är anpassade endast mot 
elever som är lågpresterande. Författarna bemöter kritiken och menar att de olika 
lärstilsmetoderna är anpassade till alla elever oavsett prestationer.

Det finns olika beskrivningar och teorier rörande lärstilar och inlärningsstilar och vad 
som påverkar elevernas inlärning. Några olika beskrivningar och teorier presenteras i 
den följande texten, vilka har blivit tydliga under arbetet med studien.

Visuell, auditiv, taktil eller kinestetisk inlärningsstil
Boström (1998) och Ladberg (2000) beskriver fyra olika inlärningsstilar, visuell (syn), 
auditiv (hörsel), taktil (känsel) samt kinestetisk (balans, rörelse). Författarna menar att 
elever med en visuell inlärningsstil kommer bäst ihåg vad de läst, sett eller observerat. 
När Dunn, Dunn och Treffinger (1995) redogör för visuell inlärning så menar de att 
eleverna minns ungefär ¾ av den information som de sett under den senaste 45-
minutersperioden. Enligt Boström (1998) och Ladberg (2000) behöver visuella elever 
mentala bilder och antecknar eller ritar gärna under genomgångar. Det är även viktigt 
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med överstrykningspennor i olika färger. De föredrar att pedagogen i sin lektion först 
låter eleverna läsa en text, därefter har de en gemensam genomgång för att sedan avsluta 
med en skapande aktivitet. Auditiva elever föredrar att lära med hörseln enligt
författarna. Eleverna lär sig genom att lyssna och en del behöver även samtala om 
stoffet för att lära. Dessa elever är även de som börjar viska med kamraten bredvid för 
att befästa sin kunskap. De elever med taktil inlärningsstil lär sig bäst genom att ta på 
något under tiden pedagogen har genomgång. Det kan även vara en fördel för dessa 
elever att få klottra och rita under inlärningsprocessen. Elever med kinestetisk
inlärningsstil måste aktivera sitt balans- och muskelsinne för att lära och är därmed i 
behov av att få röra på sig under lektionen enligt författarna.

Skolans undervisning gynnar de elever som har en visuell eller auditiv inlärningsstil,
påstår Boström (1998) och Ladberg (2000). De elever som har kinestetisk eller taktil 
inlärningsstil missgynnas och kan upplevas som okoncentrerade av pedagogen. I 
allmänhet är människor flexibla vid inlärning och kan därmed ta till sig kunskap med 
hjälp av flera sinnen. Det finns dock människor som har en dominerande inlärningsstil. 
Dessa kan inte ta till sig kunskap på något annat sätt än genom just sin dominanta lärstil. 
Författarna anser att det är viktigt att stödja det svagare sinnet för att öka sin möjlighet 
att ta till sig kunskap på olika sätt.

Learning Styles Model
Dunn och Dunn4 (1992) har utifrån sina teorier om inlärningsstilar skapat Learning 
Styles Model5. Denna består av fem faktorer (miljömässiga, emotionella, psykologiska, 
fysiologiska och sociologiska) som i sin tur är uppdelade i 21 olika element. Författarna 
beskriver följande element som ingår i de olika faktorerna:

 Miljömässiga faktorer – element: ljud, ljus, temperatur och design
 Emotionella faktorer – element: motivation, uthållighet, ansvar och 

struktur
 Sociala faktorer – element: ensam, par, grupp, team, vuxna och variation
 Fysiska faktorer – element: olika sinnen, intag av föda, tid på dygnet och 

rörlighet
 Psykologiska faktorer – element: holistisk/analytisk, 

informationsbearbetning och impulsiv/reflekterande

Dunn (2001) beskriver hur elevens lärstil kan fastställas genom test. I testet får eleven 
uppge under vilka faktorer och element som han/hon koncentrerar sig bäst. Exempelvis 
kan en elev uppge att den lär sig bäst inom de miljömässiga faktorerna i ett rum och då
med bakgrundsljud, svag belysning, värme och informell möblering (liggande i sängen).

                                                
4

Kort information om författarna: Rita och Kenneth Dunn är verksamma vid S: t John´s University i 
New York och har under cirka 35 år forskat om individers olika inlärningsstilar. De har sammanställt sina 
forskningsrön om lärstilar till en modell som de kallar Learning Styles Model.
5 För mer information se: www.larstilscenter.se



8

MI – multipla intelligenser
För att visa på olikheter och individualiteter har Gardner (2001) utvecklat en teori om 
multipla intelligenser (MI)6. Han vill genom MI-teorin stödja tre nyckelpåståenden:

vi är inte alla likadana; vi har inte alla samma typer av intellekt (vi motsvarar inte tydliga 
punkter på en klockkurva); och utbildning fungerar bäst om dessa skillnader tas med i 
beräkningen snarare än om de förnekas eller ignoreras. (s. 87)

Gardner (2001) vänder sig mot den klassiska synen på intelligens, vilken kan mätas 
genom olika intelligenstester. Enligt författaren mäter intelligenstester endast förmågan 
att ta till sig undervisningens innehåll och visar inget resultat gällande hur individen kan 
klara sig i samhället utanför skolan. Han är även kritisk till de bedömningar som görs 
genom olika tester för att undersöka vilka intelligenser/inlärningsstilar eleverna föredrar 
att använda sig av. Han menar att eleverna använder sig av en intelligens i en miljö och 
en annan intelligens i ett annat sammanhang. Därmed är det svårt att testa elevens 
intelligens/inlärningsstil. Gardner anser istället att människan har många olika 
intelligenser som är individuella och skriver vidare ”När allt kommer omkring uppstår 
intelligenserna i mötet mellan en persons genetiska arv och livsomständigheter i en 
given kultur under en given tidsperiod” (s. 49). De olika intelligenserna måste, enligt 
Gardner, uppfylla vissa krav för att han skall kalla det för en intelligens.

I boken De sju intelligenserna (Gardner, 1994) identifieras sju olika intelligenser men 
Gardner är öppen för att det kan finnas flera. De intelligenser han identifierar är: 
Kroppslig-kinestetisk, Visuell-spatial, Musikalisk-rytmisk, Logisk-matematisk, 
Intrapersonell, Interpersonell och Verbal-lingvistisk intelligens. I boken Intelligenserna 
i nya perspektiv (Gardner, 2001) lägger han även till Naturintelligens. I appendix D 
(Gardner, 2001) hänvisar författaren till olika kontaktpersoner angående tillämpningar 
av MI-teorin. Bruce Campbell är en av dessa. Campbell (1997) beskriver de sju olika 
intelligenserna kortfattat på följande sätt:

 Kroppslig-kinestetisk intelligens – personen använder både kropp och 
själ för att kunna utföra en aktivitet

 Visuell-spatial intelligens – förmåga att tänka i bilder och vara 
konstnärligt begåvad

 Musikalisk intelligens – förmåga att uppfatta toner och rytmer
 Logisk-matematisk intelligens – förmåga att använda matematiska 

påståenden och abstrakta symboler
 Intrapersonell intelligens – ha kännedom om sig själv och sina egna 

tankar och känslor
 Interpersonell intelligens – förmåga att samspela med sin omgivning, 

både verbalt och icke verbalt
 Verbal-lingvistisk intelligens – förmåga att använda språket i olika 

sammanhang

                                                
6 För mer information se: www.multiplaintelligenser.se
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Personlighetstyper
Vikten av pedagogens reflektion över sin egen roll i undervisningen tas upp av Schön (i 
Brusling och Strömqvist, 1996). Författaren skriver att en duktig pedagog inte ser en 
elevs svårighet att ta till sig ny kunskap som en brist hos eleven. Som pedagog är det i 
dessa sammanhang istället viktigt att själv reflektera över sitt eget sätt att undervisa. 
Boström (1998) påpekar även vikten av pedagogens medvetenhet om elevernas 
personlighetstyper men även medvetenheten om sin egen personlighet och hur detta 
påverkar undervisningen. Denna medvetenhet hjälper pedagogen att se eleverna med 
andra ögon och därigenom finna strategier som ökar förutsättningarna för elevernas 
inlärning.

Kise (2007) menar att personlighetstyper beskriver normala olikheter i hur individen tar 
till sig information och på vad individen grundar sina beslut. Författaren beskriver ett
personlighetstypstest som delar in personligheter i 16 olika personlighetstyper efter det 
att en kategoriseringsprocess skett. Exempelvis undersöks om personen tillhör typen 
extraversion eller introversion. Extraversion betyder att personen riktar sin 
uppmärksamhet mot den yttre världen medan introversion riktar uppmärksamheten mot 
den inre världen. Den extroverta personlighetstypen behöver diskutera för att lära 
medan de som tillhör personlighetstypen med preferensen introversion behöver få 
möjlighet att tänka i lugn och ro. En pedagog som tillhör personlighetstypen 
extraversion och som inte är medveten om sin personlighetstyp, kanske stressar fram 
svar från elever som tillhör personlighetstypen introversion. Tvärtom kan en pedagog
som tillhör introversion tysta ner de elever som tillhör extraversion och som behöver 
diskutera för att lära. Författarens resonemang tyder på att även hon betonar vikten av 
att pedagogen är medveten om sin egen och elevernas personlighetstyper.

Didaktiska val i klassrummet

Undervisningen i skolan bedrivs efter tre metoder anser Granström och Einarsson 
(1995). Dessa tre metoder är genomgångar ledda av pedagogen, arbete i grupp samt 
elevens enskilda arbete. Eriksson och Korp (i Brusling och Strömqvist, 1996) påstår att 
det inte finns någon metod som är mer framgångsrik än någon annan. Det viktiga är att 
pedagogen vet varför denne väljer en viss metod och även kan förklara det för eleverna.
Genom att pedagogen gör ett medvetet val av undervisningsmetod ökar elevernas 
möjlighet till reflektion utifrån sina tidigare kunskaper, enligt Sträng-Haraldsson (i 
Lendahls och Runesson, 1995).

Björk Erlandsson (i Brusling och Strömqvist, 1996) betonar vikten av att de fria 
arbetsformerna används med en tydlig struktur. Om så inte är fallet kan de elever som 
kommer från hem som saknar studietradition och invandrarelever missgynnas. Enligt 
Boström (1998) finns det i varje klass elever som har en inlärningsstil som inte stämmer 
överens med undervisningen i skolan. Orsakerna till detta kan vara psykiska, sociala 
eller biologiska. Granström och Einarsson (1995) menar att individanpassad 
undervisning inte alltid är till fördel för eleverna och syftar då på de svaga eleverna. 
Författarna hänvisar till forskning som visar att dessa elever kan förlora 
kunskapsmässigt och får minskad färdighetsträning.
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Den didaktiska triangeln beskrivs av Hemberg (i Lendahls och Runesson, 1995).
Triangeln innehåller tre komponenter, vilka är elev, pedagog och kunskapsinnehåll.
Utifrån dessa tre komponenter ska undervisningen organiseras. För att eleven ska 
tillgodogöra sig undervisningen måste det vara ett samspel mellan de tre 
komponenterna. Innehållet i undervisningen kan vara intressant och väcka elevens 
nyfikenhet men elevens inlärning är även beroende av pedagogens bemötande och 
engagemang. Att se ett samband mellan dessa komponenter samt vetskapen om att 
elevens lärstil endast är en del i inlärningsprocessen är en viktig del i den 
invidanpassade undervisningen, vilket Boström och Svantesson (2007) betonar.

Claesson (2002) har genom olika undersökningar kommit fram till att lärarutbildningar 
idag ger mycket kunskaper om olika pedagogiska teorier men att dessa teorier inte alltid 
fungerar i praktiken. Undersökningar visar att pedagoger inspireras av många olika 
undervisningsmetoder och att de använder sig av utvalda bitar i dessa metoder. Hon tar 
även upp att pedagogens personlighet påverkar undervisningen. Vidare har klassens 
elever, föräldrar och kollegor betydelse för hur pedagogen utformar sin undervisning.

Katederundervisning
Att katederundervisningen inte behöver uteslutas i en individanpassad undervisning
påtalas av Järbur (1992). Författaren skriver att: ”Effektivt arbete är arbete som, på 
kortast möjliga tid, leder till måluppfyllelse – att alla elever maximalt utnyttjar sin 
förmåga till inlärning och utveckling.” (s. 25) Han rekommenderar ett arbetssätt där 
lektionen börjar med en gemensam genomgång och därefter följs av att eleverna arbetar
självständigt. I det självständiga arbetet får eleverna möjlighet att utveckla sitt eget 
lärande utifrån sin egen lärstil. Först efter denna process är eleverna redo för att arbeta i 
grupp. Detta arbetssätt ger varje enskild individ möjlighet att utveckla sina egna tankar 
och vara förberedd inför det kommande grupparbetet.

Grupparbete
Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) lyfter fram att grupparbeten kan ha olika 
syften. Att låta eleverna arbeta i grupper kan vara ett sätt att utnyttja elevernas olika 
personligheter och inlärningsstilar, enligt författarna. Eleverna måste komplettera 
varandras olikheter samt hjälpa och stötta varandra för att grupparbetet ska bli 
framgångsrikt. Ett annat syfte med grupparbeten kan vara att eleverna ska lära sig att 
utveckla sociala färdigheter samt lära sig samarbeta.

Eget arbete/Beting
Eget arbete beskrivs av Carlgren (i Österlind, 2005), som ett arbetssätt för att 
individualisera undervisningen. Eget arbete innebär att eleven under ett lektionspass 
arbetar individuellt med valfria uppgifter i olika ämnen vilka eleven har planerat själv. 
Eleverna ska kunna påbörja, genomföra och utvärdera uppgifterna utan genomgång av 
pedagogen. Granström och Einarsson (1995) beskriver en undersökning som visar att 
fördelarna med eget arbete är att eleverna blir självgående och att behovet av hjälp från 
pedagogen då minskar eftersom eleverna i första hand själva försöker klara av 
eventuella problem som uppstår med uppgifterna. Vidare minskar även den inbördes 
tävlan och konkurrensen mellan eleverna och de arbetar självständigt, även utan 
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pedagogens närvaro i klassrummet. Olsson (i Österlind, 2005) skriver om beting som ett 
individualiserat arbetssätt där pedagogen planerar individuella uppgifter till varje 
enskild elev. Den enskilde eleven medverkar inte i planeringen av uppgifterna. 
Författaren kallar den här sorten av beting för eget arbete.

Yttre faktorer

Undervisningen i klassrummet ramas in av yttre faktorer enligt Granström och 
Einarsson (1995). Faktorerna kan vara konstitutionella, organisatoriska eller fysiska. De 
konstitutionella faktorerna utgörs av skollag och läroplan medan de organisatoriska 
faktorerna handlar om tilldelning av resurser. De fysiska faktorerna utgörs av lokaler 
och material.

Boström och Svantesson (2007) tar upp att arbetet med individanpassning kan vara
krävande för pedagogen. Det krävs att pedagogen har ett varierande material och är 
kreativ för att alla elevers behov skall tillgodoses. Pedagogernas brist på fantasi och tid 
för att kunna skapa material kan också utgöra ett hinder för individanpassad 
undervisning. För att kunna individanpassa undervisningen krävs det mycket planering 
av pedagogen och dessutom förståelse för att arbetet med individualisering måste ske
långsiktigt. Författarna skriver vidare att det är en stor arbetsbörda för pedagogen att 
genom samtal och dokumentation undersöka varje elevs lärstil. De menar att pedagoger 
”upplever att de inte räcker till i arbetet”. (s. 108) Även den fysiska miljön för lärande 
måste vara väl planerad.

Miljö
Den fysiska miljön har betydelse för elevens inlärning, enligt Boström (1998). Hon tar 
upp vikten av möbleringen och beskriver en undersökning som visar att eleverna tar till 
sig undervisningen bättre i informella miljöer, där det finns tillgång till soffor, kuddar, 
mattor och olika slags bord. Vidare påpekas betydelsen av möblernas konstruktion, då 
hårda stolar kan ge eleven trötthetssymtom, vilket på sikt kan leda till svårigheter att 
sitta still och koncentrationsproblem. Att erbjuda rum med olika ljudnivå i, är också en 
möjlighet för att kunna individanpassa elevens undervisning. Tystnad i klassrummet är 
inte alltid det optimala för elevernas inlärning. Boström skriver ”Att elever lär sig bäst 
under absolut tystnad är en vanföreställning” (s. 95). Pedagogen skall även tänka på 
rummets temperatur och belysning vid placeringen av eleverna, exempelvis kan en elev 
som behöver ett svalt utrymme placeras vid ett öppningsbart fönster. Klassrummets 
väggfärg kan också påverka elevernas inlärning. Hon menar att färgsättningen i 
klassrummet ska vara estetiskt tilltalande och bör kunna påverkas av eleverna.

Material
Materialet ska vara tilltalande och tillgängligt för eleven, enligt Boström och 
Svantesson (2007). De anser att pedagogen, genom att ändra plats på materialet i 
klassrummet, kan återuppväcka elevernas intresse för materialet. För att få eleverna 
självgående menar författarna att det till uppgifterna ska finnas ett tillgängligt facit, så 
att eleverna själva kan rätta sina uppgifter och gå vidare.
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Carlgren (i Österlind, 2005) tar upp läromedel som ett sätt att individanpassa 
undervisningen. Hon hänvisar till en undersökning som gjorts med olika pedagoger, där 
en pedagog uttrycker att det är enklare att individanpassa undervisningen i matematik 
och svenska men svårare i natur- och samhällsorienterande ämnen samt i engelska. 
Carlgren menar att läromedlen ofta är strukturerade och uppbyggda i olika steg med 
olika kunskapsnivåer, vilket kan vara en anledning till varför det är enklare eller svårare 
att individanpassa undervisningen i olika ämnen.

För att individanpassa uppgifter ger Kise (2007) förslaget att pedagogen gör ett 
arbetsschema med några obligatoriska uppgifter och därefter flera uppgifter som 
eleverna kan välja mellan. De valbara uppgifterna skall då vara anpassade till klassens 
olika individuella preferenser.

Skolkod
Klimatet och traditionen i en skola kallar Arfwedson (i Björklid och Fischbein, 1996) 
för skolkod. Skolkoden innefattar också vad som är tillåtet och inte tillåtet på en skola, 
vilket påverkar pedagogens arbetssätt och på sikt även arbetet med individanpassad 
undervisning. Granström och Einarsson (1995) skriver om både föräldrar och kollegor 
som en psykisk faktor som kan ingå i skolkoden. Eriksson och Korp (i Brusling och 
Strömqvist, 1996) tar upp att ”Många skolor har en tradition som följs av alla lärare på 
samma stadium” (s. 188). Kollegor inom arbetslaget kan utgöra ett motstånd till att 
kunna individanpassa undervisningen, enligt Boström och Svantesson (2007) eftersom 
vissa pedagoger tolkar exempelvis arbetet med lärstilar som en modefluga. Detta kan 
leda till konflikter inom arbetslaget när resurser och material skall fördelas. Björklid och 
Fischbein (1996) menar att pedagoger som arbetar på visst sätt gärna söker sig till 
likasinnade skolor för att undvika dessa konflikter.

Järbur (1992) hävdar att individanpassad undervisning sker i högre grad i de lägre 
skolåren 1-6, då pedagogerna för tidiga åldrar har utvecklat material och metoder för att 
kunna individanpassa undervisningen. Boström och Svantesson (2007) betonar vikten 
av att arbetet med lärstilar och individanpassad undervisning måste ske under alla skolår
och att idén med individanpassad undervisning ska vara förankrad på alla nivåer inom 
skolans värld. Stödet från skolledningen är en förutsättning för individanpassad 
undervisning genom ekonomiska resurser och tid för enskild planering och gemensam 
planering inom arbetslaget.
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Metod

Under denna rubrik beskrivs metodval och urval. Vidare beskrivs studiens 
genomförande, analys, trovärdighet och etik.

Metodval

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie bestående av observationer och 
intervjuer.

Fallstudie
Studien är en deskriptiv kvalitativ fallstudie som baseras på observationer och 
intervjuer. Enligt Merriam (1994) används olika metoder i en fallstudie för att samla in 
och analysera information. Vidare tas även upp att en deskriptiv undersökning beskriver 
skeenden och företeelser. En kvalitativ fallstudie kännetecknas enligt Merriam av att 
”Fokus ligger på process snarare än på resultat, på kontext snarare än specifika variabler 
och på att upptäcka snarare än på att bevisa” (s. 9). Det framhävs även att en fallstudie 
är en bra metod för att kunna skaffa sig kunskap om och förståelse av företeelser som är 
av praktisk natur. Hon menar att fallstudier, där observationer och intervjuer 
kombineras, ger en holistisk beskrivning av situationen. Begränsningen hos metoden 
anses vara svårigheten att göra generaliseringar utifrån resultaten.

Den aktuella studien valdes att genomföras som en fallstudie med både observationer 
och intervjuer för att kunna undersöka både pedagogernas syn på individanpassad 
undervisning och hur de utformar den. Observationer och intervjuer ansågs komplettera 
varandra och observationerna förmodades bidra med infallsvinklar till intervjuerna. 
Hade enbart observationer valts, hade inte pedagogernas syn på individanpassad 
undervisning synliggjorts. Om enbart intervjuer genomförts, hade inte möjligheten 
funnits att se hur pedagogerna utformar sin individanpassade undervisning.

Kvalitativ metod
Enligt Starrin (i Starrin och Svensson, 1994), grundar sig valet av en kvalitativ metod på 
att undersökningar inom humanvetenskapen studerar och beskriver människors 
beteenden i ord. Stukát (2005) tar upp vikten av att utgå från frågeställningarna utifrån 
studiens syfte vid valet av kvalitativ eller kvantitativ metod. Patel och Davidsson (2003) 
påtalar att en kvantitativ metod innebär en mätning av ett objekt för att få fram ett 
numeriskt värde. Merriam (1994) beskriver resultatet från kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar som ”Information som förmedlas via ord har kallats ”kvalitativ”, medan 
information som presenteras som siffror kallats ”kvantitativ”.” (s. 83)

Den kvalitativa metoden valdes, eftersom en kvantitativ metod med exempelvis enkäter 
inte ansågs besvara studiens syfte. Studiens syfte är inte att få fram ett numeriskt värde 
på hur pedagogerna ser på individanpassad undervisning utan syftet är att visa olika 
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kvalitativa aspekter av pedagogernas syn på individanpassad undervisning. 
Frågeställningarna i den aktuella studien ansågs inte vara användbara i en 
enkätundersökning, eftersom frågorna eller respondenternas svar förmodades kräva 
följdfrågor eller förtydliganden.

Observationer
Patel och Davidsson (2003) påpekar att observationer är ett bra komplement till 
intervjuer. Observationer kan vara strukturerade eller ostrukturerade. Enligt författarna 
innebär strukturerade observationer att det är tydligt vad för fenomen som skall 
observeras, vilka ställs upp i kategorier som bildar underlag för ett observationsschema. 
Vid ostrukturerade observationer används inte ett observationsschema utan observatören 
skriver ner nyckelord. Ostrukturerade observationer kan användas i ett utforskande syfte 
för att inom ett problemområde få fram mesta möjliga information.

Observationer kan, enligt Patel och Davidsson (2003), genomföras med en deltagande 
observatör eller en icke deltagande observatör. I en icke deltagande observation är 
observatören endast en åskådare. Med deltagande observation menar Fangen (2005) 
samt Patel och Davidsson (2003) att observatören deltar aktivt i situationen som 
observeras. Att aktivt delta i situationen innebär att observatören inte tar en åskådarroll 
utan istället samspelar och samtalar med den som observeras. Vidare är deltagande 
observationer användbara när beteenden och skeenden ska studeras i sitt naturliga 
sammanhang. Fangen (2005) betonar dock att observatören själv inte behöver utföra det 
arbete som den observerande gör. Däremot är det sociala samspelet mellan den 
observerade och observatören viktigt för observationens utfall. Observatören kan vara 
känd eller okänd för dem som observeras. Med känd observatör menas att den 
observerade är medveten om observatörens närvaro. Patel och Davidsson (2003)
förklarar vidare begreppet okänd observatör med att den observerade är omedveten om 
att den blir observerad.

Nackdelen vid observationer kan, enligt Merriam (1994), vara att observatören 
omedvetet påverkar och tolkar situationen utefter eget tycke. Patel och Davidsson 
(2003) tar upp att ytterligare en nackdel med deltagande observationer är att närvaron av 
en observatör kan påverka det naturliga beteendet hos gruppen.

Observationerna i den aktuella studien var strukturerade genom att ett 
observationsschema (se bilaga 2) användes. Anledningen till att ett observationsschema 
valdes, var studiens klart uttalade syfte. Observationsschemat ansågs underlätta för 
observatören att notera samma fenomen vid varje enskild observation. Det sociala 
samspelet mellan den observerade och observatören bedömdes som viktigt, vilket var 
anledningen till att deltagande observationer valdes. Att vara en okänd observatör 
ansågs i studien vara omöjligt eftersom orsaken till närvaron i klassrummet måste 
förklaras för den observerade och dennes elever.

Intervjuer
Merriam (1994) påpekar att intervjuer kan användas som ett komplement när 
observationer inte ger svar på hur människor ser på sin omvärld. Trost (1997) beskriver 
ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Intervjuer med öppna svarsalternativ ses
som ostrukturerade medan intervjuer med fasta svarsalternativ är strukturerade. 
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Författaren graderar även frågorna i intervjun som låg eller hög grad av standardisering. 
Låg grad av standardisering innebär att de tidigare svaren ligger till grund för 
formuleringen av följdfrågor samt styr ordningsföljden på intervjufrågorna.

I studien valdes ostrukturerade intervjuer (se bilaga 3) med låg grad av standardisering.
Även här ansågs det sociala samspelet mellan respondenten och intervjuaren som 
viktigt, då en ostrukturerad intervju ger en känsla av ett samtal istället för en intervju.
Ett samtal ansågs kunna ge mer information än vad en strikt intervju eventuellt kunde 
ha gett.

Urval

Nedan görs en kort presentation av respondenterna samt bakgrunden till urvalet.

Presentation av respondenter
I studien har fyra pedagoger observerats och intervjuats. Samtliga pedagoger är 
verksamma i skolår 3. Pedagogerna arbetar i tre olika skolor inom samma kommun. 
Kommunen har cirka 31 000 invånare. Pedagogerna har getts fiktiva namn för att deras 
identitet inte ska framgå.

Fia är 63 år och har arbetat som pedagog i grundskolans skolår 1-3 under 41 år. Fia är 
klasslärare för 16 elever. Hennes arbetsplats är belägen i ett mindre samhälle.

Lena är också 63 år. Hon har arbetat som pedagog i 37 år och har även arbetat inom
skolan under 4 år som obehörig pedagog. Hon är verksam i grundskolans skolår 1-3. 
Lena är klasslärare för 16 elever. Lena arbetar på samma skola som Fia.

Eva är 31 år och har arbetat som pedagog i 8 år. Hon är utbildad för att undervisa i 
grundskolans skolår 1-7. Hon är klasslärare för 22 elever. Hennes arbetsplats är belägen 
i kommunens centralort.

Lotta är 33 år och har arbetat som pedagog i 9 år. Hon är utbildad för att undervisa i 
grundskolans skolår 1-7. Hon är klasslärare för 14 elever. Lotta arbetar också på en 
skola i kommunens centralort.

Urvalsbakgrund
Urvalet gjordes som ett bekvämlighetsurval, vilket Trost (1997) anser vara en praktisk 
och vanligt förekommande metod. Trost beskriver bekvämlighetsurval som ”att man tar 
vad man råkar finna” (s. 108) och skriver vidare att sökning av respondenter kan ske 
exempelvis genom kontakter i närområdet. Han menar att variation av respondenternas 
svar är viktiga i kvalitativa studier. Urvalet av respondenterna gjordes för att öka 
möjligheterna till varierande svar i intervjuerna genom att pedagogerna är i olika ålder 
samt har varierande antal år i yrket. Efter urvalet visade det sig att pedagogerna kunde 
delas in i två grupper grundade på att de har ungefär lika lång yrkeserfarenhet samt 
ålder. Under studien har de ändå setts som fyra fristående pedagoger. Författaren tar 
även upp att antalet respondenter har avgörande betydelse för hanteringen av materialet
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och påpekar att det kan vara svårt att få en överblick över det insamlade underlaget om 
antalet respondenter är för stort.

Studien utgick från fyra pedagoger som är verksamma inom skolans år 3. Studien 
gjordes i klasser, till vilka observatörerna hade någon form av anknytning. Detta valdes 
för att eleverna och deras arbete i klassrummet inte skulle påverkas av observatörernas 
närvaro. Valet av respondenter grundade sig även på tidigare möten i den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Möjligheterna för en mer avspänd och bekvämare 
intervjusituation, både för intervjuare samt respondenter, var anledningen till valet av 
pedagoger som det fanns en tidigare kännedom om. Fangen (2005) menar att den ideala 
observationssituation är när observatören okonstlat passar in i situationen, vilket gör att 
den observerade känner sig bekväm.

Genomförande

Arbetet med studien inleddes med inläsning av aktuell litteratur. Bell (2000) påtalar 
vikten av att ha planerat litteratursökningen, vilket gjordes utifrån studiens syfte. 
Utgångspunkt för sökningen var individanpassning, individualisering samt olika 
lärstilar. Relevant litteratur utifrån studiens syfte har sökts på olika bibliotek, på 
avdelningarna språkvetenskap (F), uppfostran och undervisning (E) samt pedagogisk 
metodik (Eab). Vidare har vetenskapliga artiklar och avhandlingar, både på svenska och 
på engelska, sökts på Internet med bland annat sökorden: individanpass*, lärstil*
individual*, individual based education, learning styles. Referenslistor i läst litteratur 
har även använts för att söka ytterligare fakta inom ämnet. Utgångspunkter vid läsning 
av litteraturen var samma kriterier som vid sökningen.

Efter det att respondenterna tillfrågats om de ville medverka i studien bestämdes datum 
och tid för observation och intervju. Observationerna genomfördes under en hel skoldag
i varje klass. En hel skoldag valdes för att få en helhetsbild samt att få möjligheten att se 
pedagogernas individanpassning i olika ämnen. Intervjun genomfördes i direkt 
anslutning till observationerna för att både respondent och observatör skulle ha 
skoldagen i färskt minne. Observationerna och intervjuerna ägde rum under tisdagar till 
torsdagar under en tvåveckorsperiod.

Observationen inleddes med att observatören presenterade sig för eleverna och berättade 
anledningen till varför denne var med i klassrummet. När pedagogen hade en gemensam 
genomgång satt observatören längst ner i klassrummet och gjorde noteringar på ett 
observationsschema. Då eleverna arbetade självständigt var observatören delaktig i 
elevernas arbete genom att gå runt och observera. Både observationen och den 
efterföljande intervjun utfördes av samma person. Observationen låg till grund för den 
efterföljande intervjun och intervjufrågorna kunde då knyta an till denna.

Intervjuerna skedde ostört i ett anslutande grupprum eller i pedagogens klassrum och 
varje intervju tog cirka 25 minuter. Tre intervjuer spelades in på kassettband och en 
intervju spelades in digitalt. Intervjuerna har sparats. Intervjun lyssnades igenom 
gemensamt innan transkriberingen påbörjades. Under transkriberingen skötte en person
bandspelaren medan den andre personen skrev på datorn. Båda hjälptes åt att komma 
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ihåg respondentens svar. Efter korta stycken, fyra till fem ord, gjordes ett uppehåll och 
därefter spolades bandet tillbaka. När bandet startades på nytt jämfördes svaret med 
transkriberingen. Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet, men versaler användes 
för att markera betoning av enstaka ord. Vidare har punkter använts för att markera 
pauser. Stukát (2005) och Trost (1997) menar att transkriberingar är tidskrävande och 
transkriberingen i den aktuella studien tog fyra arbetsdagar. Trost framhåller dessutom
att tonfall, gester och mimik inte kommer fram vid transkribering, vilket kan påverka 
tolkningen av respondenternas svar när transkriberingarna läses.

Analys

Ödman (2007) skriver att hermeneutiken är ett samlingsnamn för flera olika synsätt att 
förstå världen och företeelser på. Enligt Starrin och Svensson (1994) skall målet för den 
hermeneutiska forskningen vara att erhålla förståelse för människan och händelser i 
dennes särskilda kontext. Enligt Ödman (2007) är hermeneutikens uppgift att göra det 
osynliga synligt och kallar hermeneutiken för tolkningslära. Starrin och Svensson 
(1994) anser att hermeneutiken handlar om att pröva olika tolkningar. Tolkning innebär 
översättning enligt Ödman (2007). Han liknar hermeneutisk tolkning vid att lägga ett 
pussel, där delarna bildar en helhet och helheten består av delarna. Starrin och Svensson 
(1994) liknar den hermeneutiska forskningen vid en process i formen av en spiral. 
Spiralen skall leda till en ständig förändring av förståelsen, där förståelseprocessen är 
oändlig, utan en början eller ett slut. Ödman (2007) tar upp att forskarens förförståelse 
är grunden för tolkningen. Han påtalar därmed vikten av forskarens förförståelse och 
hävdar att förförståelse även krävs för att kunna ställa en fråga.

I den aktuella studien har den hermeneutiska metoden inte använts fullt ut eftersom den 
endast använts som inspirationskälla vid tolkningen och analysen av empirin, genom en 
användning av den hermeneutiska spiralen. Tolknings- och analysförfarandet började 
med att transkriberingarna av intervjuerna skrevs ut. Intervjuerna lästes igenom enskilt 
och nyckelord markerades. Därefter lästes intervjuerna gemensamt och nyckelorden 
jämfördes. Sedan separerades frågorna och svaren, eftersom upptäckten gjordes att 
respondenternas svar kunde tolkas och sorteras in under andra frågor. Varje 
intervjufråga tolkades och bearbetades med största noggrannhet. Tolkningar gjordes 
genom reflektioner utifrån respondenternas svar, vilket gjorde att ny förståelse erhölls. 
Utgångspunkten var varje enskild fråga som utgjorde en del i det sammanställda 
resultatet, vilket är helheten. Svaren tolkades utifrån förförståelsen, vilken grundar sig i 
egna erfarenheter, erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen samt läst 
litteratur. Tolkningarna ledde till ny förståelse och den nya förståelsen ledde till nya 
tolkningar. De nya tolkningarna ledde i sin tur till ny förståelse, vilket kan härledas till 
den hermeneutiska spiralen. Under tolkningsarbetet synliggjordes fyra olika teman som 
ligger till grund för redovisningen.   
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Trovärdighet

Studiers trovärdighet framställs utifrån begreppen generalisering, validitet och
reliabilitet. Enligt Kvale (1997) finns det flera former av generaliserbarhet när det gäller 
fallstudier. Författaren beskriver bland annat den analytiska generaliseringen, vilken
innebär

att man gör en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan 
ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. Den bygger på en analys 
av likheter och skillnader mellan de båda situationerna. (s. 210)

Studiers trovärdighet kan enligt Merriam (1994), också påverkas av hur de för studien 
grundläggande begreppen används samt tillvägagångssättet vid insamling, analys och 
tolkning av empirisk data. Tolkning med inspiration av hermeneutiken innebär att 
empirin tolkas utifrån intervjuarens förförståelse och erfarenhet, enligt Ödman (2007). 
Starrin och Svensson (1994) påtalar vikten att vara medveten om sin förförståelse och 
därigenom försöka vara öppen för andra tolkningsmöjligheter.

Merriam (1994) anser att begreppen validitet och reliabilitet hör samman och menar att 
om studien har validitet så innebär det att studien också har reliabilitet. Enligt Ödman 
(2007) innebär validitetsfrågan att tolkningarna ska vara rimliga i förhållande till det 
som undersöks samt bygga logiska samband mellan olika delar i tolkningssystemet.
Frågan som ställs då validitet granskas, är om forskningen verkligen mäter det som 
forskaren avser att mäta. Merriam (1994) anser att validiteten i studier stärks av 
triangulering, vilket innebär att flera informationskällor och metoder används. De olika 
metoderna har kompletterat varandra eftersom den ena metodens svaga sidor ofta är den 
andras starka sidor. Enligt Merriam är det möjligheten att upprepa resultaten som avgör 
studiers reliabilitet. Mänskligt beteende är inte konstant och därför menar hon att inom 
vissa forskningsområden är reliabiliteten problematisk. Beskrivningen av 
genomförandet av studien är viktigt för studiens reliabilitet, eftersom beskrivningen gör 
det möjligt att granska tillvägagångssättet samt underlättar för andra att upprepa studien.
Ödman (2007) skriver att hur den erhållna informationen presenteras för läsaren, även 
påverkar studiens reliabilitet och validitet. Läsarens förståelse av studiens helhet
påverkas av författarens tolkningar och dennes sätt att framställa dessa. Ödman påstår 
att om författaren av studien har misstolkat ett ord som är av betydelse för studiens 
resultat är det rimligt att anta att även läsaren drar samma slutsats utifrån författarens 
framställning.

Studiens avsikt har inte varit att skapa en generell bild av individanpassad undervisning, 
däremot kan analytisk generalisering ske då den som läser studien kan tänkas känna 
igen sig i dess resultat. Det är denna form av generalisering som anses vara aktuell för 
studien med tanke på studiens genomförande och omfång. Analytisk generalisering, 
enligt Kvale (1997), innebär att resultatanalysen vilar på påståendelogik, eftersom 
tolkningar har gjorts utifrån respondenternas svar. Validiteten påverkas av vilken 
definition av begreppen som görs. En begreppsdefinition görs i studien, utifrån tidigare 
gjord forskning, för att klargöra hur begreppet individanpassning används. Det finns 
också en medvetenhet om att hela studiens utfall kan ha påverkats av förförståelsen,
samtidigt som den är en förutsättning för att resultatet ska kunna tolkas. En noggrann 
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beskrivning av genomförandet gör det möjligt för läsaren att granska tillvägagångssättet 
och därigenom studiens reliabilitet och validitet. En medvetenhet finns även om risken 
att respondenterna svarar eller agerar vid observationerna som de tror att forskaren vill 
eller som de ”vet” är rätt. För att minimera denna risk valdes det i förväg att lämna ut ett 
informationsbrev som beskrev studiens syfte i allmänna ordalag. Studiens syfte doldes 
inte, men avslöjades heller inte i sin helhet (se bilaga 1). Transkriberingarna av 
intervjuerna kan också ha påverkat studiens reliabilitet genom en eventuell bristande 
noggrannhet. Kroppsspråk och minspel hos respondenterna kan ha förbisetts under 
transkriberingen trots att minnesanteckningar kring detta fördes under intervjuerna.
Redovisningen av citaten från respondenternas svar har gjorts för att ge läsaren 
möjlighet att själv göra tolkningar och kunna avgöra studiens validitet och reliabilitet.

Etik

Studien har genomförts enligt riktlinjer från Forskningsetiska principer inom 
humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). De forskningsetiska principerna 
beskriver hur forskaren ska bemöta respondenten genom informationskrav, 
samtyckeskrav och konfidentialitetskrav.

Informationskravet innebar att pedagogerna fick muntlig och skriftlig information om 
att de själva bestämde över sin medverkan i studien. Pedagogerna upplystes även om 
möjligheten att avbryta sin medverkan i studien. Den skriftliga informationen innehöll 
även information som allmänt beskrev studiens syfte. Trost (1997) påpekar att en alltför 
detaljerad information om studiens syfte kan påverka pedagogernas svar och deras 
tillvägagångssätt vid observationen. Då studiens syfte är att studera pedagogens 
individanpassning av undervisningen och inte specifika elever, efterfrågades inte 
tillstånd från vårdnadshavare/förälder. Rektorerna på de berörda skolorna fick den 
skriftliga informationen om studien för att tillstånd skulle erhållas för att genomföra 
studien i de utvalda klasserna.

Samtyckeskravet innebar att pedagogerna tillfrågades muntligt om de var intresserade 
av att medverka i studiens intervjuer och observationer.

Konfidentialitetskravet innebar att pedagogerna informerades om att de själva samt
skolorna kommer att vara anonyma i studien. För att garantera anonymiteten för 
pedagogerna används fiktiva namn. Syftet med studien är inte att studera eleverna, men 
om pedagogerna i intervjuerna nämner någon elev vid namn kommer även denne att få 
ett fiktivt namn. Observationsscheman och kassettbanden med intervjuerna kommer att 
behandlas och förvaras med tanke på sekretess och anonymitet.
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Resultat

Resultatet redovisas i fyra teman som blivit synliga under tolknings- och 
analysprocessen. Dessa teman presenteras i olika rubriker, vilka är: Att möta eleven på 
dess nivå, Individanpassning i klassrummet, Inspirationskällor samt Möjligheter och 
hinder. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i en resultatsammanfattning.

Att möta eleven på dess nivå

Då pedagogerna diskuterar individanpassad undervisning gör de det i relation till 
skolans läroplan och de skyldigheter pedagoger har att utgå från elevernas behov. Det 
visar sig också att de individuella utvecklingsplanerna bidrar till och främjar den 
individanpassade undervisningen. Respondenterna är samstämmiga kring att den 
individanpassade undervisningens fördelar är just möjligheten att anpassa 
undervisningen efter elevens förmåga och behov. Vidare framkommer det att elevens 
självförtroende och självkänsla stärks genom individanpassad undervisning. 
Pedagogerna utgår från ett elevperspektiv när de förklarar vad begreppet 
individanpassad undervisning innebär för dem, vilket uttrycks med:

Att möta varje barn på den nivån där dom är, så att de ska få möjlighet att utveckla sig 
framåt och få lära sig nya saker (Lotta)

Det är viktigt att eleverna skall finna glädje och få en känsla av att kunna när de är i 
skolan. Detta kan ske genom att planeringen utgår ifrån vad den svagaste kan, men att 
det också är viktigt att utmana de duktiga eleverna. Vikten av att utmana de duktiga 
eleverna tas upp av samtliga respondenter. En pedagog uttrycker sig på följande sätt när 
det gäller att möta de olika elevernas behov:

De duktiga tänker vi på och de svaga ger vi hjälp. Men så har vi gråzonen i mitten, de 
hänger med och det går av bara farten, som man heller inte får glömma. (Fia)

De duktiga elever får en extra bok att arbeta vidare med när de är färdiga med det tänkta 
lektionsinnehållet. Tidigare fick dessa elever stenciler. Respondenterna verkar tro att 
eleverna tycker att det är roligare att arbeta i en bok än med en stencil, vilket visar sig i:

Jag tänker på de duktiga eleverna, det är inte speciellt inspirerande att bara få stencil efter 
stencil. (Lena)

Vikten av trygghet hos eleven och i elevgruppen betonas. Detta kan ske genom att 
pedagogen medvetet placerar sig bredvid en viss elev för att ge denne trygghet. En 
annan aspekt som framkommer är vikten av att skapa en hemkänsla i klassrummet för 
att öka möjligheten för elevernas inlärning. Ett genomgående resultat är att inställningen
till individanpassad undervisning påverkas av pedagogens syn på de aktuella eleverna 
och elevgruppen.
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I den här gruppen kan jag känna att det är ganska svårt att bryta ut en liten grupp och gå ut 
själv och känna att de kan ta ansvaret här inne. (Eva)

Ovanstående citat skapar tankar om att Eva anser att hennes närvaro i klassrummet är 
nödvändig för att hennes elever ska ta eget ansvar och arbeta vidare på egen hand. 
Ytterligare en aspekt är att det är hon själv som anser att det inte skulle fungera att 
lämna eleverna själva i klassrummet medan en annan pedagog kanske skulle se 
annorlunda på klassen och dess elever.

Vid indelning av eleverna i grupper eller lag sker medvetna val. För att kunna 
individanpassa vid grupparbeten tas hänsyn till elevernas samarbetsförmåga. En av 
respondenterna ställer sig samtidigt frågande till nyttan med grupparbeten.

Grupparbete är nyttigt på det sättet att lära sig samarbeta. Sen om det ger något 
kunskapsmässigt kan man ha delade meningar om. (Lena)

Tolkningen av pedagogernas användning av grupparbeten som en metod är 
huvudsakligen att eleverna skall lära sig samarbeta, kunskapsinnehållet är det 
sekundära. Pedagogerna uppger att de inte vet vilka inlärningsstilar deras elever har och 
det kan tänkas påverka deras idé om att det är samarbetet som övas istället för att 
hänsyn tas till hur den enskilde eleven lär bäst.

Individanpassning i klassrummet

För att individanpassa undervisningen använder sig pedagogerna av antingen 
planeringsbok, arbetsschema eller beting. Gemensamt för pedagogerna är att de själva 
planerar arbetet åt eleverna, vilket betyder att eleverna ges inflytande över sin 
undervisning i form av att de har möjlighet att arbeta i egen takt eller välja i vilken 
ordning de arbetar med uppgifterna. De olika arbetssätten som de använder sig av när de 
talar om individanpassning innebär att eleverna kan arbeta självständigt och i 
observationerna syns att många uppgifter är självinstruerande.

För grejen med individualisering är ju att de måste vara ganska så självgående. (Lotta)

Pedagogerna uttrycker, på olika sätt, att eleverna inte behöver göra alla uppgifter.
Exempelvis kan vissa sidor i läroboken strykas eller uppgifterna omarbetas. Ett annat 
alternativ kan vara att låta eleven välja mellan flera olika arbetsuppgifter under en 
lektion. Flera av respondenterna uppger att de låter eleverna arbeta i böcker som är 
anpassade efter elevens kunskapsnivå. Vid observationerna noteras att det i ett klassrum 
kan finnas tre olika läromedel inom samma ämne.

Eva menar att KIWI-metoden är en bra metod för att individanpassa undervisningen i 
svenska. I samband med KIWI nämner hon datorn och dataspel som ett sätt att 
individanpassa.

Sen kan man använda datorn, datorspel och med hörlurar. Det gör man mycket i KIWI, 
jättemycket. Att det är ett sätt att följa med och läsa och lyssna, det tycker jag är en bra idé.
Då är det både auditivt och visuellt. (Eva)
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Även läxor nämns som ett sätt att individanpassa undervisningen. En pedagog uppger 
att hon ger eleverna olika läxor, en enklare och en svårare variant. En annan pedagog 
säger att eleverna själva får välja sin läxa och ger exempel med antalet glosor. Detta 
uttrycks genom

Är det någon som alltid har alla rätt på 15 glosor så kanske de lika gärna kan ta 18 eller 20 
glosor istället. Just för att betona, då lär du dej mer. Det är inte svårt för dej att lära dej dom 
här glosorna, så du kan ta fler så lär du dej lite till. (Lotta)

Pedagogen släpper alltså inte ansvaret helt till eleven utan tar fortfarande sitt ansvar 
enligt skolans styrdokument och utmanar eleven för att komma vidare i sitt lärande.
Intervjusvaren uppfattas som om det är enklare att låta eleverna vara med och 
individanpassa sina läxor i vissa ämnen än i andra.

Vid observationerna noteras att två respondenter söker ögonkontakt med de elever som 
sitter tysta och inte räcker upp handen. Samtidigt som de söker ögonkontakt så ställer de 
också en fråga till eleven. Argumentet för detta agerande är:

Det är ju dom som det är så viktigt att man ser till att prata med varje dag så att de känner 
sig nöjda på det sättet. Och att alla får bli sedda. Det är ju det allra viktigaste. De är ju 
jätteduktiga men dom vill inte svara på frågor. Dom vill inte förklara hur man tänker och 
dom vill inte göra någonting sådant inför hela klassen. För det är ju deras blyghet där som 
gör att de vill hålla det för sig själva. (Lena)

Tolkningen utifrån observationen samt citatet är att Lena antingen vill utmana de tysta 
eleverna eller att hon inte är medveten om att elever kan behöva vara tysta under sin 
inlärningsprocess.

Observationerna visar att eleverna utnyttjar möjligheten till att sitta på andra platser än 
sina egna under lektionen. Eleverna utnyttjar grupprummet eller bord i korridoren. Hos 
två av pedagogerna observeras att det är eleverna själva som frågar om de får sitta 
någon annanstans och arbeta ostört. Hos den tredje pedagogen är det pedagogen själv 
som föreslår och bestämmer vilka elever som ska få sitta och arbeta i grupprummet.
Vad som är avgörande för vilka elever som får sätta sig någon annanstans och när detta 
får ske framgår inte.

Under observationerna noteras att samtliga pedagoger har en gemensam genomgång
innan arbetspasset påbörjas. Lena säger i intervjun att det är viktigt att ha gemensamma 
genomgångar även om eleverna inte befinner sig på samma ställe. Hon menar att man 
vid den gemensamma genomgången sår ett frö. ”Fröet” kan eleven sedan ha nytta av vid 
ett senare tillfälle då denne själv ska lösa en liknande uppgift.

Resultatet visar att det är enklast att arbeta individanpassat i svenska och matematik. 
Anledningen till detta uppges vara att det finns mycket material att välja mellan, i olika 
svårighetsgrader. En av respondenterna anser även att det är lätt att individanpassa 
undervisningen i de samhällsorienterande ämnena. Hon uppger att hon har arbetat fram 
en arbetsgång i det ämnet som eleverna arbetar efter, vilket kan ses som en anledning 
till hennes åsikt. Däremot påtalar två andra respondenter att de samhällsorienterande-
och naturorienterande ämnena är svåra att individanpassa. De säger att det är mycket 
fakta i dessa ämnen och pedagogerna menar
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NO/SO, tyvärr är det väl så att en del får sitta av tiden, eleverna inte orkar anstränga sig och 
vara med i tankegången. (Lena)

SO/NO är ju lite svårare, det är ju så mycket fakta där. Det är lite svårt att få det 
individanpassat. (Fia)

Tolkningen av citatet är att pedagogerna inte har anpassat sin undervisning till varje 
individs inlärningsstil. Tilltalar inte undervisningen den enskilde eleven så kan intresset 
brista hos eleven.

En av respondenterna upplever att det är svårt att individanpassa idrottsundervisningen 
eftersom elevernas olikheter framträder tydligt i detta ämne. Genom observationer av 
klassernas schema så noteras att det är endast denna pedagog som själv undervisar 
eleverna i idrott, vilket kan vara en anledning till att ingen av de övriga nämner idrotten.

Engelska är ett ämne som det är svårt att individanpassa i på grund av att eleverna är 
beroende av att höra pedagogen tala engelska. Respondenten säger vidare att det är svårt 
att införskaffa material som underlättar ett självständigt arbete i engelska. Hon anser att 
eleverna är på väldigt olika nivå och säger att det finns ett stort behov av att 
individanpassa ämnet. Lotta säger:

KAN dom inte engelska så KAN dom inte engelska.

Inspirationskällor

Tre av respondenterna uppger att de inte utgår från någon speciell pedagogisk idé i sin 
undervisning. En av respondenterna uppger däremot att hon arbetar 
Montessoriinspirerat och är utbildad Montessoripedagog. Hon berättar att skolan just nu 
har börjat arbeta med multipla intelligenser (MI), enligt Howard Gardners teori. 
Respondenterna som inte har någon speciell pedagogisk idé, tar upp LTG-metoden 
alternativt KIWI-metoden som exempel på utgångspunkter vid läsinlärningen.
Inspiration hämtas från olika inspirationskällor som exempelvis undervisningsmetoder, 
kollegor och föreläsningar.

Man plockar lite här och där. (Lena)

Det gäller ju att vara öppen för nya intryck hela tiden och ta till sig och inte låsa fast sig.
(Lotta)

Noterbart är att endast exempel på metoder i läsinlärningen tas upp. Tolkningen av detta 
är att nya influenser påverkar och dessa metoder verkar mest påtagliga inom just 
läsinlärning. För att kunna individanpassa till varje enskild elevs lärstil är det viktigt att 
vara kritisk till nya metoder, en metod kan inte passa alla elever. Eftersom flertalet av 
pedagogerna varierar olika metoder kan en tänkbar anledning vara att de tar till sig vad 
de bedömer vara bra ur nya metoder och kompletterar detta med de metoder som de 
redan använder sig av.
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Endast Lotta vet vilka inlärningsstilar som eleverna har i hennes klass eftersom hon har 
börjat arbeta MI-inspirerat. De övriga förefaller inte ha någon teoretisk bakgrund till 
begreppet inlärningsstilar. Respondenterna uttrycker att de inte använder inlärningsstilar 
i sin undervisning men att de är medvetna om att eleverna lär in på olika sätt. De är även 
medvetna om vikten av att variera undervisningen,

Man får ju liksom variera sig varenda gång man gör något för att få dem att begripa. (Fia)

Fia uttrycker en önskan om ett material som kan hjälpa henne att undersöka elevernas 
individuella lärstilar. Hon påstår vidare att eleverna formas till att bli lika varandra. Hon 
säger att eleverna är olika varandra i skolår 1 men när de kommer till skolår 3 märks 
inte denna olikhet lika mycket. Detta kan tolkas som att pedagogen formar eleverna till 
att lära på pedagogens sätt, eleverna formas efter dennes undervisningsstil, inte sin 
egen.

Synen på individanpassad undervisning har förändrats hos två av respondenterna under 
deras yrkesverksamma år. De har ändrat sin syn från att alla ska arbeta med samma 
uppgifter i en gemensam lärobok till att individanpassa undervisningen, där de anpassar 
uppgifterna till elevernas olika behov och förutsättningar. Den förändrade synen på 
individanpassad undervisning kan tänkas bero på att de dels har många tjänstgöringsår 
bakom sig och dels på att de har arbetat under flera olika läroplaner, vilka har utgått från 
olika syn på kunskap. En annan respondent uppger att hennes syn har förändrats genom 
att hon blivit mer medveten om de yttre faktorer som styr undervisningen, exempelvis 
material och resurser. Den pedagog som är utbildad Montessoripedagog uppger att 
hennes syn på individanpassad undervisning inte har förändrats eftersom hon alltid har 
arbetat på liknande sätt. 

Möjligheter och hinder

Pedagogerna uppger att individanpassad undervisning ger alla elever möjlighet att få 
utvecklas efter sin förmåga och sina behov. Trots att möjligheterna är många för den 
individanpassade undervisningen, upplever pedagogerna att det kan finnas hinder.

Elevernas inbördes tävlan tas upp både som möjligheter och hinder med 
individanpassad undervisning. I arbetet med individanpassad undervisning kan alla 
elever ha olika material, vilket försvårar jämförelser och inbördes tävlan mellan 
eleverna. Samtidigt tas det upp att eleverna, trots olika material, ändå ser eventuella 
skillnader på uppgifterna och materialets svårighetsgrad. En pedagog uppger att vissa 
elever inte vill ha annat material än det som klasskamraterna har just för att slippa bli 
utpekad.

För det är ju också lite så här, varför får han den och inte jag den? (…) Och det är så olika 
barn, så det är millimeterrättvisa som gäller. (Fia)

En av respondenterna tar upp att pedagogens inställning styr hur denne utformar sin
individanpassade undervisning, vilket kan tolkas vara både en möjlighet och ett hinder. 
Även den egna utbildningen kan ses som en möjlighet och ett hinder för 
individanpassad undervisning. Finns det en positiv inställning och erfarenhet av att 
arbeta individanpassat ses individanpassning som en möjlighet.
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Tiden är en faktor som tas upp som ett hinder för individanpassad undervisning.
Individanpassad undervisning uttrycks även som en prioriteringsfråga.

… och tiden, det är så mycket som måste göras i skolan. (Eva)

Jag tycker att det är jätteviktigt, alla tycker kanske inte det och då tycker de inte att det är 
värt att lägga ner den tiden på just det utan då lägger de den tiden på något annat, så det är 
ju varje pedagogs val också hur man väljer. (Lotta)

Citaten ovan visar att individanpassning kan ses som en extra arbetsbörda genom att det 
behövs mer planering, vilket kräver mer tid.

Tillgången till material ses som en yttre faktor som styr individanpassningen. Den 
pedagog som arbetar Montessoriinspirerat säger att hon har ett färdigtutvecklat material 
som hon använder sig av, vilket gör det enkelt för henne att individanpassa 
undervisningen. Lena säger sig ha en önskan om att arbeta fritt. Hon säger att hon vill 
kunna arbeta helt utan lärobok men tar samtidigt upp att hon inte är redo för detta ännu.

Tyvärr är det ju mycket av det materialet som man har köpt in som styr läraren. Man vill ju 
försöka gå i den takten som läroboken är, men önskan är att man kanske till och med kan 
släppa en lärobok och jobba fritt. Men dit har jag inte kommit än i min utveckling. (Lena)

Andra yttre faktorer som resurser, lokaler och ekonomi tas upp som orsaker till 
svårigheten att individanpassa undervisningen. För att kunna individanpassa 
undervisningen till varje elevs behov krävs det en högre lärartäthet, enligt en av 
respondenterna. Hon tar även upp att antalet elever i klassen styr möjligheterna till 
individanpassning, vilket återkopplas till pengar och resurser.

En av respondenterna säger sig vara motarbetad av kollegor vid inköp av material. Hon 
berättar att hon vill köpa in ett mer individanpassat material men att övriga kollegor i 
arbetslaget vill fortsätta med samma material som de alltid har använt. Klimatet på 
skolan kan således vara en faktor som inverkar på pedagogens möjlighet att arbeta 
individanpassat. Att skolkoden påverkar individanpassad undervisning stöds av följande 
citat.

Hade jag fått välja så hade jag självklart köpt in det. Men på något sätt känns det som om 
den här skolan har funnits i så många år och då ska det vara på ett visst sätt och så och så i 
en viss årskurs. (Eva)

Arbetssättet - det var ju bara att köpa rätt av här (Lotta)

Föräldrarnas synpunkter på sina barns hemuppgifter är en annan faktor som kan påverka 
möjligheten för individanpassad undervisning. Föräldrarna kan anse att uppgifterna kan 
vara för svåra eller för lätta för deras barn och kräva andra uppgifter till barnet.
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Resultatsammanfattning

Resultatet sammanfattas utifrån studiens syfte.

Hur individanpassar pedagogerna undervisningen?
För att individanpassa undervisningen används planeringsbok, arbetsschema eller 
beting. Detta innebär att eleverna arbetar självständigt och att uppgifterna ofta är 
självinstruerande. Respondenterna säger också att de stryker vissa sidor i läroboken eller 
omarbetar uppgifterna för att dessa ska anpassas till varje enskild elev. De uppger även
att eleverna arbetar i olika böcker beroende på deras kunskapsnivå. Varierande 
svårighetsgrad på läxorna kan också vara ett sätt för att individanpassa undervisningen.

Flertalet av respondenterna uppger att de inte vet vilka inlärningsstilar som deras elever 
har. Vid grupparbeten väljer de att dela in eleverna efter deras samarbetsförmåga, inte 
efter kunskapsnivå.

Pedagogernas syn på individanpassad undervisning
Tolkningen av empirin visar att respondenterna utgår ifrån ett elevperspektiv när de 
talar om fördelen med individanpassad undervisning. De uppger att fördelen är att 
undervisningen kan anpassas efter elevens förmåga och behov, vilket leder till att eleven 
känner glädje och en känsla av att den kan. Individanpassad undervisning ger också en
möjlighet att utmana de duktiga eleverna.

En av pedagogerna har en teoretisk bakgrund till sitt sätt att undervisa medan övriga 
pedagoger inspireras av olika teorier och har ”plockat russinen ur kakan”.

Resultatet visar att respondenterna vill arbeta individanpassat men ser de yttre 
faktorerna som ett hinder. De yttre faktorer som tas upp är tid, pengar, resurser, 
föräldrar och lokaler. Även skolkoden och kollegornas inställning tas upp som hinder.

Det uppges att undervisningen i matematik och svenska är enklare att individanpassa än 
idrott, engelska och de natur- och samhällsorienterande ämnena. Förklaring till detta är 
att det finns mer material som gör det enklare att individanpassa i matematik och 
svenska.
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Diskussion

Diskussionen inleds med en metoddiskussion och därefter följer en resultatdiskussion 
som utgår från studiens resultat, kunskapsbakgrunden och egna erfarenheter. Förslag till 
vidare forskning kommer avslutningsvis att diskuteras.

Metoddiskussion

Vi har valt att tolka och analysera empirin i ett växelspel mellan delar och helheten. Vi
utgår från vår egen förförståelse, vilken grundar sig på egna erfarenheter, erfarenheter 
från den verksamhetsförlagda utbildningen, läst kurslitteratur och annan litteratur samt 
föreläsningar. Utifrån denna förförståelse har vi tolkat empirin upprepade gånger, 
inspirerade av den hermeneutiska spiralen, för att få en ny kunskap och förståelse för 
pedagogernas syn på individanpassad undervisning. Vi är medvetna om att valet av 
analysmetod påverkar utfallet av studiens resultat.

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger individanpassar undervisningen samt 
deras syn på individanpassad undervisning och vad det är som styr utformandet av den. 
Vi valde att göra en kvalitativ fallstudie med observationer och intervjuer. Valet av 
metod ansåg vi lämpligt eftersom vi vill få ett sammanfattande intryck över både
pedagogernas syn på individanpassad undervisning och hur de genomför den. Tiden för 
genomförandet av studien, vilket påverkade tidsåtgången för observationerna och 
intervjuerna, var en av studiens avgränsningar. Av denna anledning valde vi att dela på 
antalet observationer och intervjuer mellan oss istället för att genomföra dem 
gemensamt. Vi anser att nackdelen med att vara ensam observatör kan vara att man bara 
ser med ”sina egna ögon”. Fördelen kan vara att observatören får sätta ord på sina 
upplevelser vid återberättandet av observationen för den andra. Återberättandet gav 
möjlighet till diskussion som vi annars kanske inte kommit åt.

Tidsaspekten låg även till grund för valet att observera under en dag istället för en 
längre sammanhängande period. Hade observationerna utförts under en längre period 
kunde dessa ha givit oss ett större underlag till våra intervjuer och vår studie. Vi är 
medvetna om att studiens utfall kunde ha blivit annorlunda av denna anledning.

Vid analysen av respondenternas svar märkte vi att de olika svaren kunde härledas till 
tidigare ställda frågor istället för till den aktuella frågan. En anledning kan ha varit att 
respondenterna utgick från ett elevperspektiv istället för ett pedagogperspektiv när de 
besvarade vissa frågor. Detta kan ha berott på frågornas utformning, respondenternas 
vilja att svara ”rätt” eller kanske vår ovana vid att genomföra intervjuer. Eventuellt kan 
det vara så att vi inte var uppmärksamma nog på respondenternas svar och därför inte 
heller följde upp med följdfrågor på ett tillräckligt bra sätt. I efterhand ser vi att vi borde 
ha gjort en pilotstudie innan vi började undersökningen.
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I vårt intervjuunderlag hade vi många frågor och vi upptäckte att detta var en fördel 
eftersom respondenterna återkopplade till tidigare frågor i sina svar. Av någon 
anledning blev respondenternas svar mer utförliga och respondenterna blev mer talförda 
ju längre intervjun varade. Vi tror att några av anledningarna kan vara att 
respondenterna i början var spända inför intervjusituation trots att vi var kända ansikten. 
Vidare kanske respondenterna sökte ett ”rätt” svar och ju längre intervjun varade desto 
mer bekväma blev respondenterna i intervjusituationen.

Resultatdiskussion

Resultatet diskuteras utifrån resultatanalysens fyra teman.

Enligt läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) skall pedagogen anpassa sin undervisning 
till elevens förutsättningar och behov, vilket observationerna och intervjuerna visar att 
pedagogerna gör på olika sätt.

Att möta eleven på dess nivå
Resultatet visar att två pedagoger använder sig av extra böcker istället för stenciler till 
de elever som har arbetat färdigt med det tänka lektionsinnehållet. Vi tolkar 
pedagogernas åsikter som om de tror att eleverna tycker att det är roligare att arbeta i en 
bok istället för med stenciler. Vi instämmer med Boström och Svantesson (2007) som 
menar att materialet skall vara tilltalande för eleven och detta kan tänkas vara något som 
dessa två pedagoger också anser. Vi anser att det saknar betydelse om de extra 
uppgifterna är i en bok eller på en stencil. En stencil går med dagens teknik att få 
estetiskt tilltalande och därför bör det istället vara uppgifternas utformning som är det 
väsentliga i arbetet med att individanpassa undervisningen. Uppgifterna kan utformas 
för att erbjuda repetition eller för att fördjupa lärandet. Vi tycker att det är en avsevärd 
skillnad på dessa båda sorters uppgifter och att elevens behov bör få styra valet mellan 
repetitionsuppgifter och fördjupningsuppgifter.

Vi finner pedagogernas resonemang kring deras syn på eleverna och elevgruppens 
konstellation som intressant. En respondent tar upp att hon tycker att det är svårt att ta 
med sig en liten grupp ut ur klassrummet och lämna de övriga eleverna kvar i 
klassrummet. Hennes inställning är att eleverna inte skulle klara av att bli lämnade 
”ensamma” i klassrummet för att arbeta vidare självständigt. Den pedagogiska 
konsekvensen utifrån hennes resonemang blir att de elever som skulle behöva sitta i 
liten grupp och arbeta med pedagogen inte får den möjligheten. Enligt Dunn, Dunn och 
Treffinger (1995) bör eleverna få möjlighet att välja arbetssätt utifrån sin inlärningsstil;
om de lär sig bäst genom att arbeta enskilt eller tillsammans med en vuxen. Vår 
erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen ger en bild av att pedagoger har 
olika syn på samma elevgrupp. Vi anser därför att det är viktigt med en pedagogisk 
diskussion i arbetslaget. En elevgrupp kan ses som besvärlig ur en pedagogs 
ögon/situation medan det i en annan pedagogs ögon/situation är en elevgrupp som 
fungerar bra. I olika situationer kan en elevgrupp uppföra sig på olika sätt beroende på 
om undervisningsmetoden är styrd eller om eleverna tillåts arbeta fritt, som i 
exempelvis laborationer.
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Resultatet visar att respondenterna har en tanke bakom indelningen av elever i olika 
gruppkonstellationer när grupparbeten används som undervisningsmetod. Enligt vår 
tolkning är det primära i grupparbetet att eleverna ska träna sin samarbetsförmåga. Vi 
anser att respondenterna i studien inte tar hänsyn till elevernas inlärningsstilar när 
grupper sätts samman, eftersom de uppger att de inte har kunskapen om vilka 
inlärningsstilar eleverna har. Enligt Doverborg, Pramling och Qvarsell (1987) ska
grupparbeten vara ett sätt att låta elevernas olikheter komplettera varandra. Dunn, Dunn 
och Treffinger (1995) menar att eleverna bör få möjlighet att välja arbetssätt utifrån sin 
inlärningsstil. Enligt Kise (2007) behöver extroverta elever diskutera för att lära och för 
dessa elever kan då grupparbeten vara ett bra tillfälle för inlärning. Våra olika 
personligheter gör att det finns elever som lär sig bäst genom att arbeta enskilt, i par 
eller i grupp. För att möta eleven på dess nivå behöver pedagogen därför använda 
uppgifter där eleven kan välja att arbeta enskilt eller tillsammans med klasskamrater. Vi 
upplever då att arbetet blir krävande för pedagogen eftersom varje uppgift måste 
omarbetas. Uppgiften måste anpassas för att eleverna ska kunna arbeta med den både 
enskilt och i grupp, vilket kräver både planeringstid, kreativitet och fantasi av 
pedagogen. Järbur (1992) rekommenderar ett arbetssätt där lektionen börjar med en 
gemensam genomgång och att eleverna därefter arbetar självständigt. I det självständiga 
arbetet får eleverna möjlighet att utveckla sitt eget lärande utifrån sin egen lärstil. Först 
efter denna process är eleverna redo för att arbeta i grupp, enligt författaren. Detta 
arbetssätt ger varje enskild individ möjlighet att utveckla sina egna tankar och vara 
förberedd inför det kommande grupparbetet. Vi anser att det verkar vara ett bra 
arbetssätt eftersom eleven före grupparbetets start får arbeta efter sina egna 
förutsättningar. Därefter får de sedan använda sitt lärande i samspel med kamraterna, 
enligt Vygotskys teori om att lärande sker i ett socialt samspel. En negativ konsekvens 
av detta arbetssätt kan vara att eleverna inte är på samma kunskapsnivå som kamraterna 
men samtidigt kan också de skilda kunskapsnivåerna bidra till att eleverna lär av 
varandra.

I resultatet efterfrågas ett material som kan användas för att ta reda på vilka 
inlärningsstilar som eleverna i klassen har. Vi anser att pedagogen inte enbart kan förlita 
sig på ett material utan måste se testresultatet som en vägledning i sättet att utforma den 
invidanpassade undervisningen, vilket Gardner (2001) tar upp. Författaren anser att 
eleverna använder sig av flera olika inlärningsstilar beroende på kontexten, vilket gör 
testerna svåra att konstruera. Eftersom eleverna använder sig av flera olika intelligenser 
vid inlärning så behöver det inte betyda att två elever, som har exempelvis verbal-
lingvistisk intelligens som stark preferens, har likadan inlärningsstil. Vi anser att en 
didaktisk konsekvens blir att pedagogen måste variera sina undervisningsmetoder för att 
kunna individanpassa undervisningen till den enskilde individen, även om eleverna till 
synes har samma inlärningsstil. Vi anser dock att det inte är realistiskt för pedagogen att 
undervisa på 22 olika sätt om det är 22 elever i klassen. Vi tror att pedagogen måste 
utgå från gruppen och den inlärningsstil som är dominerande bland klassens elever. Vid 
en repetition kan pedagogen däremot välja en annan inlärningsstil som utgångspunkt 
och därigenom varierar pedagogen sina undervisningsmetoder.

Individanpassning i klassrummet
Stensmo (2007) tar upp Vygotsky och begreppet proximala zonen och vi anser att den 
bör ligga till grund för pedagogens planering av individanpassad undervisning i 
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klassrummet. I resultatet uppges att elevernas behov ligger som grund för 
respondenternas planering av undervisningen men det var ingen som nämnde att de 
planerade sin undervisning utifrån elevens bakgrund, förförståelse och intresse. Det 
intressanta är att när respondenterna talar om elevernas behov får vi uppfattning av att 
de talar om elevens kunskapsbehov och inte på vilket sätt eleven bäst tar till sig 
undervisningen. Vi trodde att pedagogerna skulle vara mer medvetna om elevernas 
lärstil men endast en är medveten om vilken lärstil hennes elever har. Resultatet visar att 
pedagogerna ändå är medvetna om att eleverna lär på olika sätt, även om de inte vet 
under vilka förutsättningar den enskilde eleven lär sig bäst. De uppger att man ska 
variera undervisningsmetoderna. Detta kan innebära att eleven får mer material som är 
utformat på samma sätt som tidigare uppgifter när de behöver träna extra på något. 
Istället kanske eleven skulle behöva en annan arbetsmetod som är mer anpassad efter 
elevens lärstil för att befästa kunskapen.

Variation av läxor kan ses som ett sätt att individanpassa undervisningen, enligt 
resultatet. En respondent uppger att hon låter eleverna själva välja antalet engelska 
glosor i läxa. Enligt läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006) skall eleven ha möjlighet att 
påverka sitt skolarbete och få ta ansvar för sin inlärning. Vi anser att det är enklare att 
låta eleverna vara med och påverka sina läxor när det gäller vissa ämnen som glosor i 
engelska, veckans ord i svenska eller antalet uppgifter i matematik. Vi ser en 
problematik när det gäller att individanpassa läxor i andra ämnen. Exempelvis hur 
individanpassar man en läxa i samhällsorienterande ämnen där eleven behöver läsa lika 
många sidor, oavsett läskunnighet? Boström och Svantesson (2007) tar upp att 
pedagogen behöver ha fantasi och kreativitet för att individanpassa materialet i 
undervisningen. Det kanske är just kreativitet och fantasi hos pedagogen som behövs för 
att anpassa en läxa i de samhällsorienterande ämnena. Även om pedagogen låter eleven 
vara med och påverka sin läxa så anser vi att det ändå är pedagogen som har ansvaret 
för att eleven ska uppnå målen i kursplanen. Respondenterna uppger också att det är de 
som planerar arbetet åt eleverna i planeringsboken, arbetsschemat eller betinget. En 
undran utifrån detta är när vi kan anse att eleverna är mogna för att planera själva. Vi 
tror att eleverna behöver vara vana vid arbetssättet samt att elevernas ålder och mognad 
har stor betydelse. Vi tror dock att den största anledningen till att pedagogerna planerar 
åt eleverna är deras ansvar för att eleverna ska uppnå målen.

Vid observationerna, i de gemensamma genomgångarna, ser vi att pedagogerna söker
ögonkontakt och ger frågor till de elever som inte räcker upp handen. En av dem säger 
att anledningen till hennes agerande är att det viktigaste är att alla blir sedda. Vi håller 
med om vikten av att se alla elever men funderar på om inte hennes sätt att fråga 
eleverna gör att hon kan avbryta elevernas tankegång och därmed störa deras inlärning, 
eftersom Kise (2007) påtalar att det finns det olika personlighetstyper. En tyst elev kan 
vara en person som tillhör personlighetstypen introversion och denna elev lär sig genom 
att få tänka i lugn och ro.

Observationerna visar att vissa elever, under vissa moment under lektionerna, sitter på 
andra platser än vid sin bänk i klassrummet. Observationerna visar att eleverna har 
tillgång till informella miljöer. Boström (1998) tar upp miljöns betydelse för 
inlärningen, varav möbleringen är en faktor. Utifrån observationerna tolkar vi elevernas 
möjlighet till annan arbetsplats som ett sätt att individanpassa undervisningen. Vi ställer 
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oss dock frågan, varför utnyttjas inte denna möjlighet mer? Eftersom tre av pedagogerna 
säger att de inte vet vilka inlärningsstilar eleverna har, vad är det då som ligger till 
grund för att vissa elever sitter på andra platser ibland? Vet pedagogen att den här 
eleven behöver arbeta i lugn och ro fast pedagogen inte kallar det för 
individanpassning? Kan det kanske vara ett sätt att få lugn och ro i klassrummet genom 
att låta de elever som upplevs som stökiga gå ut?

Inspirationskällor
Enligt Claesson (2002) är det vanligt att pedagogerna använder sig av olika teorier i sin 
undervisning och att de inte har en pedagogisk teori som de stöder sin undervisning på.
Eriksson och Korp (i Brusling och Strömqvist, 1996) betonar vikten av att pedagogen 
gör medvetna val av metoderna i undervisningen och att pedagogerna kan motivera sina 
val av undervisningsmetoder. Detta didaktiska val var utgångspunkten för vårt intresse 
av huruvida pedagogerna hade någon pedagogisk idé som de var inspirerade av och som 
låg till grund för deras undervisning. Vidare var vi också intresserade av om de hade 
någon vetenskaplig grund för valet av metoder i undervisningen. Enligt resultatet utgår 
inte tre av respondenterna från någon speciell pedagogisk idé utan uppger att de blir 
influerade av olika pedagogiska idéer vid planeringen av den individanpassade 
undervisningen. Vi blir inte förvånade över resultatet, men tror och hoppas att 
pedagogerna ändå har en vetenskaplig grund till sina val av metoder i undervisningen. 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi sett att pedagogerna utbyter 
praktiska idéer och erfarenheter emellan sig men vi saknar en diskussion kring 
individanpassad undervisning som grundar sig i vetenskap. Pedagogiska diskussioner 
kan hjälpa pedagogerna att medvetandegöra och sätta ord på sina vetenskapliga tankar 
som ligger till grund för individanpassningen.

Pedagogens egen utbildning och inställning kan både vara en möjlighet och ett hinder 
för individanpassad undervisning. I resultatet ger två av respondenterna uttryck för att 
lärarutbildningen påverkar sättet att tänka och därigenom undervisningen. 
Respondenterna tar upp vikten av att ha en öppen och positiv inställning till 
förändringar. Schön (i Brusling och Strömqvist, 1996) beskriver vikten av att vara en 
reflekterande praktiker. Vid observationerna ser vi att de två respondenterna med längst 
yrkeserfarenhet använder en individanpassad undervisning. I deras utbildning var den 
traditionella klassrumsundervisning sättet att undervisa och idag använder de sig av 
individanpassad undervisning, vilket visar att pedagogens inställning och reflektion är 
viktig. Vi tror att en positiv inställning till förändringar kan ha bidragit till deras 
förändrade undervisningsmetoder, vilket är viktigt ur ett didaktiskt perspektiv eftersom 
pedagogerna då troligtvis anpassar sin undervisning (metoder och innehåll) mer till 
eleverna. Vår fundering utifrån detta är om man kan se någon skillnad mellan elevernas 
kunskapsnivå och sätt att lära, beroende på pedagogens undervisning.

Möjligheter och hinder
Studiens resultat visar att det är enklare att invidanpassa undervisningen i ämnena 
svenska och matematik. Vi håller med respondenterna när de uppger att mängden 
material som finns i dessa ämnen underlättar individanpassningen. Vi instämmer även 
med Carlgren (i Österlind, 2005) som skriver att läromedlen i matematik och svenska är 
strukturerade och organiserade i olika kunskapsnivåer, vilket kan underlätta 
individanpassningen i dessa ämnen. En konsekvens av att individanpassa 



32

undervisningen med hjälp av olika läromedel i klassen kan vara att det är svårt att ha 
gemensamma genomgångar i klassen. Vi ser dock i observationerna att pedagogerna 
börjar flertalet av lektionerna med en gemensam genomgång. I den efterföljande 
intervjun talar en pedagog om gemensam genomgång och menar att man i denna sår ett 
frö, trots att eleven inte befinner sig på den kunskapsnivån ännu. Järbur (1992) styrker 
pedagogens handlingssätt och menar att individanpassning inte behöver utesluta 
katederundervisningen. Stensmo (2007) skriver att Vygotsky anser att inlärning sker i 
ett socialt samspel och vi anser att genom ett gemensamt samtal i en gemensam 
genomgång ger pedagogen förutsättningar för eleverna att lära i ett socialt samspel.

Två av respondenterna menar att det är svårare att individanpassa i de samhälls- och 
naturorienterande ämnena. Som resultatet visar är materialet en av anledningarna till 
svårigheten att individanpassa undervisningen. Vi tror också att en annan anledning kan 
vara att det krävs mer av pedagogen genom att denne måste känna sina elever och veta 
deras förförståelse för att kunna anpassa undervisningen till varje elevs kunskapsnivå. 
Hemberg (i Lendals och Runesson, 1995) skriver om den didaktiska triangeln där elev, 
pedagog och kunskapsinnehåll skall mötas. Vi anser att en didaktisk konsekvens av att 
pedagogen inte känner till elevernas förförståelse blir att eleven, kunskapsinnehållet och 
pedagogen inte möts och gör då att undervisningen inte sker på elevens nivå.

I resultatet tas det upp att det finns elever som inte vill arbeta med annat material än vad 
klasskamraterna gör. Respondenten anser att detta kan bli ett hinder för den 
invidanpassade undervisningen. Vad kan elevens motstånd bero på? Boström (1998) 
anser att elevernas medvetenhet om att de har olika inlärningsstilar kan öka förståelsen 
för varandra i klassrummet. Vi instämmer med författaren och tror att ett öppet och 
tillåtande klimat i klassrummet är av stor vikt för att eleven ska acceptera att arbeta med 
ett annat material än klasskamraterna. Vi anser vidare att om eleverna redan från början 
är vana vid att arbeta med olika material så borde det inte finnas något motstånd från 
deras sida. Antalet elever som arbetar med annat material kan också bidra till att minska 
elevens motstånd. Att arbeta med olika material blir då ett naturligt inslag som eleverna 
inte reflekterar över i samma grad som om det bara sker undantagsvis.

Respondenterna uppger skolkod, ekonomi, resurser, material och tid som faktorer, vilka 
påverkar möjligheten att realisera intentionerna om individanpassad undervisning i 
läroplanen Lpo 94 (Skolverket, 2006). I begreppet skolkoden lägger vi även in 
tolkningen av läroplanen, vilken Linde (2006) beskriver. Författaren tar upp att 
läroplanen kan tolkas på olika sätt av olika personer, vilket gör att individanpassad 
undervisning kan se olika ut på olika skolor. Arfwedson (i Björklid och Fischbein, 
1996) samt Boström och Svantesson (2007) tar upp problematiken kring skolkoden när 
det gäller att individanpassa undervisningen och kollegors motstånd till ett förändrat 
arbetssätt. Två respondenter uppger just skolkoden som ett hinder i deras arbete med 
individanpassad undervisning. Noterbart är att det är de två yngre pedagogerna som 
uppger detta. Vi tror att det kan bero på att en nyutbildad pedagog är mer mottaglig för 
skolkoden än vad mer erfarna pedagoger är. Erfarenheten ger pedagogen 
självförtroende, vilket underlättar för pedagogen att våga stå upp för sina åsikter och gå 
sin egen väg. En annan tänkbar förklaring kan vara att det just är de mer erfarna 
pedagogerna som utgör skolkoden genom att ange tonen för hur undervisningen bör 
eller ska ske. De har arbetat på ett visst sätt i alla år och ser ingen fördel med 
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förändringar. Är det avsaknaden av en pedagogisk diskussion i arbetslaget som bidrar 
till synen att det är på ett visst sätt i en skola? Vi tror att det är viktigt att pedagogerna 
vågar ta en sådan diskussion i arbetslaget. Genom en diskussion kan pedagogerna 
argumentera och därigenom nå en gemensam förståelse och på sikt få ett bättre 
samarbete. En konsekvens av en sådan diskussion kan också leda till att pedagogerna 
ser annorlunda på vad som ska prioriteras vid inköp av material och fördelning av 
resurser.

En av respondenterna säger i intervjun att materialet styr hennes undervisning och att 
hon önskar att hon kunde arbeta mer utan lärobok. I kursen matematik, natur och teknik 
för tidiga åldrar i vår lärarutbildning, här på högskolan i Skövde, diskuterades vinsterna 
med att arbeta utan lärobok. Vi funderar över hur vi som nyutbildade pedagoger ska 
kunna arbeta utan lärobok när en pedagog som har 41 års erfarenhet säger att hon ännu 
inte är redo att släppa boken. Kan det vara så att ju längre pedagogen arbetar med 
läroboken desto mer bunden blir man till den? En nyutbildad pedagog som inte har 
hunnit låsa fast sig vid en viss lärobok är kanske mer öppen för och vågar prova olika 
varianter av material. Vi tror att ett sätt för att individanpassa undervisningen, även om 
pedagogen använder samma lärobok till hela klassen, är att använda beting. En av 
pedagogerna i studien gör också detta. Jonsson, Mårts och Ring (1995) beskriver 
hastighetsindividualisering, vilket vi tolkar att beting kan vara eftersom eleverna arbetar 
med samma material men i sin egen hastighet.

I resultatet uttrycks att individanpassning kräver mer material, vilket betyder att mer 
planeringstid behövs. Detta gör att respondenterna anser att individanpassning blir en 
prioriteringsfråga. Enligt styrdokumenten är skolan skyldig att anpassa undervisningen 
till varje elevs behov och förutsättningar, vilket gör att vi blir förvånade över svaret om
att det är en prioriteringsfråga och att den idag inte ligger högst upp i 
prioriteringsordningen. Vi tror att om den ligger högt upp i prioriteringsordningen så 
kanske behovet av specialpedagogiska resurser minskar och att fler elever når målen 
eftersom undervisningen utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Effekten av 
detta blir precis som pedagogerna uppger i intervjuerna, att eleverna känner glädje och 
upplever att de kan. Enligt Boström och Svantesson (2007) är stödet från skolledningen 
en förutsättning för den individanpassade undervisningen genom exempelvis 
tilldelningen av planeringstid och ekonomiska förutsättningar för att köpa in material.
Dagens styrdokument ger pedagogen stor möjlighet att själv utforma sin undervisning 
och själv prioritera vad som är viktigt, vilket tas upp av Linde (2006).

En didaktisk konsekvens av att inte utforma sin undervisning efter sina elever kan bli att 
eleverna inte når sina mål. Avslutningsvis ställer vi oss frågan om det går att 
individanpassa en skola till fullo. Om det går att individanpassa undervisningen fullt ut,
så är det ändå slutligen eleven som måste vilja ta till sig undervisningen. Vi instämmer 
med respondenterna när de säger att det krävs en högre lärartäthet och mer pengar, men 
inser samtidigt betydelsen av pedagogens egen inställning till förändringar och till 
individanpassad undervisning. Slutsatsen av studien är att intentionen finns att 
individanpassa undervisningen men att det till stor del är yttre faktorer som skolkoden, 
ekonomi, tid och material som styr utformningen.
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Förslag till vidare forskning
Arbetet med vår studie har väckt förslag kring vad vidare forskning skulle kunna belysa.
Respondenterna har tagit upp de yttre faktorerna som hinder för att individanpassa 
undervisningen och däribland skolkoden. Vi tycker därför att det skulle vara intressant 
att undersöka hur skolledningen ser på individanpassad undervisning och hur de 
prioriterar individanpassad undervisning.

En av respondenterna uppger att hon tycker att det är svårt att individanpassa 
undervisningen i idrott. Under arbetet med vår egen studie har vi heller inte funnit så 
mycket forskning på det här området. Vi skulle därför finna det intressant att utföra en 
studie fokuserad på hur idrottslärare individanpassar sin idrottsundervisning.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två studenter som just nu läser vår sista termin på lärarutbildningen 
för tidiga åldrar vid Högskolan i Skövde. I vår utbildning ingår det att 
skriva en uppsats och vi har valt att skriva om olika arbetssätt som lärare 
använder sig av i klassrummet. Vi kommer att följa dig under en skoldag 
och därefter göra en intervju. I vår uppsats kommer vi att använda fiktiva 
namn, både på skolan, klassen och på lärarna.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av Er!

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar



Bilaga 2

Observationsschema
Lektion i: Datum & Tid:
Klassens storlek: Närvarande:
Om inte, varför:
Flera vuxna i klassrummet:

Möblering:
Traditionell:
Tillgång till informell möblering:

Tillgång till grupprum/avskild plats:
Används:

Tillgängligt material i klassrummet:

Vilken metod använder läraren:
Material som används i genomgången:
Används flera metoder:

Elevernas arbetsmaterial
Lärarens kroppsspråk vid instruktioner:
Tar tillvara på elevens förslag till individualisering:



Bilaga 3

Intervjufrågor

Ålder: År inom yrket:

Lpo talar om individanpassad undervisning utifrån elevernas egna förutsättningar och 
behov.
Vad innebär begreppet individanpassad undervisning för dig?

Hur gör du för att individanpassa din undervisning?
Vad är det som styr individanpassad undervisning?
Vilka yttre faktorer styr individanpassningen?

Vad ser du för fördelar med individanpassad undervisning?
Vad ser du för nackdelar med individanpassad undervisning?

Har din syn på individanpassad undervisning ändrats under dina yrkesverksamma år?

Har du någon speciell pedagogisk idé som du är inspirerad av och även följer i din 
undervisning? Vad är det som ligger till grund för ditt val av metod? Har du någon 
vetenskaplig grund för dina val av metoder?

Berätta dina tankar bakom de metoder som vi har sett i undervisningen idag. Vad är det 
som ligger till grund för ditt val av metod? (Vilka hänsyn tar man till elevens 
förväntade kunskap?) Vi såg att… Hur tänkte du där?

Vad innebär begreppet inlärningsstilar för dig?
Är det något du använder dig av i din undervisning?
Vet du vilka inlärningsstilar som eleverna har i din grupp?
Hur har du tagit reda på vilka inlärningsstilar som eleverna har?

Ser du någon skillnad mellan individanpassat arbete och eget arbete? Hur tolkar du 
begreppet eget arbete?

Är det enklare att individanpassa undervisningen i något ämne?
Är det svårare att individanpassa undervisningen i något ämne?


