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Läroplanen (Skolverket, 2011) och Skollagen (SFS 2010:800) anger att 
undervisningen ska individanpassas. Skolinspektionen (2011) fastställer att det finns 
brister i hur skolorna bedriver en sådan undervisning och även min erfarenhet var att 
detta inbegrep en del utmaningar. Med detta som bakgrund blev studiens syfte att 
beskriva, tolka och förstå innebörden i lärares upplevelser av att individanpassa den 
egna undervisningen samt eventuella relaterade utmaningar. För att undersöka detta 
användes en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsteknik, där fem 
verksamma lärare intervjuades. En hermeneutiskt-fenomenologisk ansats användes 
som utgångspunkt. 
 
Resultatet visade att individanpassa undervisningen inte är lätt att göra, då det är 
mycket upp till läraren att själv tolka och bedriva undervisningen med de svårigheter 
det innebär. Det är många faktorer som är med och påverkar undervisningen och i 
analysen av resultatet kunde det påvisas att dessa faktorer fungerar i en kombination 
med varandra och är vad som möjliggör individanpassad undervisning. 
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The curriculum (Skolverket, 2011) and Education Act (SFS 2010:800) indicates that 
education must be adapted to the students' abilities and needs. The National Agency 
for Education  (2011) determines that there are deficiencies in how the schools 
practice such education and also my experience was that this included some 
challenges. Against this background, this study aim became to describe, interpret and 
understand the meaning of the teachers’ experiences of individualizes their own 
teaching and any related challenges. To investigate this, a qualitative method with 
interviews as a data collection technique was used, where five practicing teachers were 
interviewed. A hermeneutic - phenomenological approach was used as a base. 
 
The results showed that individualized education is not easy to do, as it's much up to 
the teacher to interpret and carry out the education with the difficulties it means. There 
are many factors that will affect the education and the analysis of the result show that 
these factors work in combination with each other and are what enables individualized 
education. 
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1 Inledning 
 
Under min tid som lärarstudent har jag funderat kring många olika aspekter av vad det 
innebär att vara lärare i grundskolan och alla de utmaningar man kan ställas inför. Det 
är utmaningar som handlar om hur mycket lärare har att kämpa med för att kunna 
uppfylla alla krav som finns på undervisningen och på dem själva, samt hur 
undervisningen ska läggas upp för att passa alla eleverna, så att alla elever ges 
möjligheten att lära efter sina förutsättningar. Både läroplanen (Skolverket, 2011) och 
skollagen (SFS 2010:800) anger att undervisningen ska anpassas efter elevernas 
förutsättningar och behov, för att de ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  
 
Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning sett avvägningar i hur 
undervisningen ska kunna individanpassas som varit till fördel för vissa elever och 
nackdel för andra. En klass består av olika elever och det inbegriper även att de lär på 
olika sätt, behöver olika mycket hjälp samt många andra faktorer lärare ständigt måste 
ta med i sina beräkningar för att se till varje elev.  
 
Jag har även haft diskussioner med mina kurskamrater om moraliska och etiska frågor 
som till exempel vems behov ska prioriteras i undervisningen. En klass kan idag bestå 
av 20-30 elever och det är oftast bara en lärare som ska undervisa dessa elever 
samtidigt, vilket kan leda till svårigheter och ställas mot uppdraget så som det beskrivs 
i skollagen (SFS 2010:800). Skolinspektionen (2011) har i rapporten Olika elever – 
samma undervisning fastställt att det finns brister i hur skolorna anpassar 
undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. 
 
Rapporten (Skolinspektionen, 2011) tyder på att det finns svårigheter eller utmaningar 
när det kommer till individanpassningen av undervisningen. Kunskap kring innehåll i 
dessa utmaningar kan leda till förståelse för beskrivna brister och vad som skulle 
kunna göras åt problematiken. För att kunna införskaffa denna kunskap vill jag studera 
lärares erfarenheter och upplevelser av att individanpassa undervisningen, då det är de 
som arbetar med denna problematik varje dag. Tanken med denna studie är att bidra 
med kunskap vad gäller individanpassning av skolans undervisning efter elevers olika 
förutsättningar och behov samt därtill relaterade utmaningar. Jag vänder mig med min 
studie till verksamma lärare i grundskolan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva, tolka och förstå innebörden i ett antal lärares 
upplevelser av att individanpassa den egna undervisningen samt eventuella relaterade 
utmaningar. 
 
Utifrån syftet kommer dessa frågeställningar att besvaras: 
 

- Vad innebär individanpassad undervisningen i grundskolan enligt lärares 
upplevelser? 
 

- Vad innebär eventuella utmaningar i individanpassningen av undervisning i 
grundskolan enligt lärares upplevelser? 

 
Syftet innebär därmed att en beskrivning kommer att ges utav innebörden i ett antal 
lärares upplevelser av att individanpassa den egna undervisningen samt eventuella 
relaterade utmaningar. Denna innebörd tolkas och förstås utifrån studiens teorier och 
diskuteras utifrån tidigare forskning och annan litteratur som studien redogör för. 
Individanpassad undervisning avser hur undervisningen anpassas efter elevernas 
förutsättningar och behov så som det uttrycks i läroplanen (Skolverket, 2011). Med 
upplevelser avses lärarnas erfarenheter, hur de uppfattar och förstår dem. Med 
eventuella relaterade utmaningar avses de svårigheter, problem eller missnöje som en 
individanpassad undervisning kan inbegripa.  
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2 Bakgrund 
	  
I kapitlet redogörs den tidigare forskning och annan litteratur som legat till grund för 
studien. Tidigare forskning avser nedan uppräknande studier: Edlund och Sundell 
(1999) undersöker i deras studie ålderssammansättningens pedagogiska betydelse. 
Lindqvist (2003) utreder i sin licentiatavhandling vad som är idén med 
individanpassad undervisning och dess intentioner samt hur en sådan undervisning kan 
komma till uttryck i praktiken, Wallby, Carlsson och Nyström (2001) presenterar 
motiv, problem och möjligheter med olika grupperingar i matematikundervisningen 
samt Williams och Pramling Samuelsson (2000) som studerar effekten av en pedagogs 
försök att få de tysta eleverna mer aktiva genom olika grupperingar. Litteraturen och 
forskningen anses relevant med avseende till studiens syfte och ger en belysning av 
kunskap som finns kring studiens problemområde och kommer att användas i 
diskussionen av studiens resultat.  

2.1 Begrepp för individanpassad undervisning i 
grundskolan 
Studiens litteratur och forskning använder olika begrepp då de skriver om 
individanpassad undervisning. De använder begrepp som individanpassning, 
individanpassad undervisning samt individualisering. Individualisering är ett 
svårdefinierat begrepp menar Monica Vinterek (2006), vilket även Edlund och Sundell 
(1999) anser. Monica förklarar att det kan tolkas på olika sätt och därför kan det 
komma till uttryck på olika sätt. Individualiseringen beskrivs som ett begrepp för 
anpassning av undervisningen efter elevernas olika behov, intressen och 
förutsättningar så att eleven lättare ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Begreppet 
individualisering används även av Skolverket (2009) där innebörden av begreppet 
skrivs fram som ”… att undervisningen organiseras och genomförs med elevens 
individuella förutsättningar och behov i centrum…” (s.42). Även Skolinspektionen 
(2011) tar upp anpassning av undervisning efter elevernas behov och förutsättningar 
men där används i stället begreppet individanpassad undervisning som 
sammanfattande term. Skolinspektionen (2010) använder både individualisering och 
individanpassad undervisning som begrepp för anpassad undervisning efter elevernas 
förutsättning, erfarenheter och behov. Inkluderad undervisning är också ett begrepp 
som används i sammanhang kring anpassning av undervisning, men som i större 
utsträckning syftar till att inkludera elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. I 
European Agency for Development in Special Needs Education (2003) syftar 
begreppet till hur man ska kunna organisera arbetet för att passa alla elever i klassen. 
 
Det kan konstateras att begreppen individanpassad- och individualisering av 
undervisningen egentligen syftar till samma sak nämligen anpassning av undervisning 
efter elevernas olikheter, men att individanpassad undervisning är ett nyare begrepp då 
det är först på senare år som begreppet förekommer i litteraturen. Några fördjupande 
skillnader i begreppen har jag inte kunnat fastställa utifrån den litteratur jag läst. 
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Synliggörandet av dessa begrepp inom litteraturen har gjorts för att ge läsaren en 
förståelse till att begreppen ofta fungerar synonymt med anpassningen av 
undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov samt med varandra. I denna 
studie jämställs de olika begreppen och begreppet individanpassad undervisning 
kommer att användas. 

2.2 Individanpassad undervisning i skolans 
styrdokument – ett historiskt perspektiv 
Ett historiskt perspektiv i skolans styrdokument ges för att läsaren ska få en inblick i 
vad den här studiens problemområde vilar på. Här kommer även en kort redogörelse 
för vad skollagen samt Salamancadeklarationen fastställer angående en individ-
anpassad undervisning i skolan. Detta kommer sedan att användas i diskussionen av 
studiens resultat.  
 
Monica Vinterek (2006) studerar skolans styrdokument vad gäller skrivningar om 
individanpassad undervisning i ett historiskt perspektiv och redovisar att det redan 
innan grundskolans utformning fanns undervisningsplaner för folkskolan där uttryck 
som sätter individen i centrum berörs. Dessa undervisningsplaner kan ses som 
föregångare till dagens läroplaner.  
 
Efter grundskolans genomförande återkommer individanpassad undervisning i 
läroplanerna men hur denna anpassning ska ske kommer till uttryck på olika sätt, 
enligt Vinterek (2006). I de tre första läroplanerna finns det enligt författaren 
resonemang kring hur denna anpassning kan ske. I de två första läroplanerna, Lgr 62 
och Lgr 69, ligger fokus främst på individanpassning i form av hastighet, nivå och 
omfång. I Lgr 80 läggs större fokus på elevernas egna intressen, men det är fortfarande 
lärarnas perspektiv och bedömningar som ska bidra till en individanpassad 
undervisning. Eleven nås genom gruppen och det är där som de enskilda elevernas 
delaktighet fångas. I efterföljande läroplan, Lpo 94, finns inte längre begrepp som 
berör individanpassad undervisning kvar menar Vinterek, men det ställs ändå krav på 
att undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar, behov och intressen 
samt erfarenheter. Det som framkommer som nytt i Lpo 94 är vikten av elevernas eget 
ansvar och eleverna blir därför på ett vis själva ansvariga för att en individanpassning 
ska ske (a.a.). 
 
I den nu befintliga läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2011) framhärdas fortfarande 
kravet att undervisningen ska anpassas efter varje elevs bakgrund, förutsättningar och 
behov och skiljer sig inte nämnvärt från Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) i det 
avseendet. I båda läroplanerna talar man om en likvärdig utbildning oavsett bakgrund 
och var man bor i landet, men att för den delen innebär det inte att utbildningen ska 
vara den samma överallt utan den ska ta sin utgångspunkt efter elevernas olikheter, 
men hur individanpassningen ska ske förklaras inte. De båda läroplanerna anger att 
undervisningen aldrig kan utformas precis lika för alla. 
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Nuvarande skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4 § belyser, som nämnts tidigare, även 
den att utbildningen ska ta hänsyn till elevers behov samt ge stöd och stimulans så de 
kan utvecklas så långt som möjligt. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 
2006) tar även upp betydelsen av anpassning av undervisning efter elevernas behov 
och talar främst om en inkluderande skola. 

2.3 Individanpassad undervisningen i grundskolan  
Eftersom syftet inbegriper lärares upplevelser av att anpassa den egna undervisningen 
måste tidigare kunskaper och tidigare forskning kring anpassning av undervisningen i 
grundskolan lyftas fram. Denna kunskap används sedan för att diskutera resultatet. 
 
Syftet med individanpassad undervisning kan, enligt Vinterek (2006), vara intentioner 
om att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna i skolämnena eller elevernas 
egna personliga utveckling. Även tron av att individanpassningen kan leda till att 
eleven ska känna att denne har inflytande att själv bestämma eller påverka vad som 
ska läras och hur det ska läras. Ett annat syfte är samhällets behov då elevernas 
individuella utveckling ses som resurser till samhället och som kan förloras om man 
inte ser till elevernas individuella förutsättningar. Gunn Imsen (2000) menar att 
principen om individanpassad undervisning är att undervisningsinnehållet och 
aktivitetsformerna måste utformas på sådant sätt att alla eleverna kan finna mening 
med uppgifterna och att de kan få utvecklas på ett allsidigt sätt.  
 
Skolinspektionen (2011) och Wallby, Carlsson och Nyström (2001) förklarar att elever 
kommer till skolan med olika förutsättningar, intressen och behov och alla ska de ingå 
i en gemensam skola med gemensamma mål. Eleverna har även rätt till en likvärdig 
utbildning och för att detta ska vara möjligt måste undervisningen anpassas så den 
möter varje elev utifrån hur denne är (Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2011; SFS 
2010:800; Svenska Unescorådet, 2006; Utbildningsdepartementet, 1994; Wallby, 
Carlsson & Nyström, 2001). Undervisningen kan behöva anpassas på så många olika 
sätt och inte bara efter elevens intellektuella kapacitet och utvecklingsnivå. Skolan bör 
ta hänsyn till alla de olika drag hos eleven som hembakgrund, värderingar, elevens 
språkliga förutsättningar och fysisk och psykisk förmåga (Imsen, 2000). Alla elever 
ska få en möjlighet att nå målen men det är inte bara elever som behöver stöd för att nå 
målen som anpassning behövs. Elever som behöver större utmaningar och stimulans, 
som har lättare för att lära, behöver också få anpassning som svarar mot deras 
förutsättningar och behov. Dock menar Imsen att det inte går att komma ifrån att den 
mesta uppmärksamheten när det gäller individanpassad undervisning läggs på de 
elever som har problem av olika slag. I Norden har vi länge haft en kultur som råder 
för jämlikhet där ingen ska sticka ut och en omsorg om de svagaste i samhället. Detta 
har lett till att vi inte har någon speciellt utvecklad undervisning för mer begåvade 
elever (a.a.). 
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När man talar om elevers olika behov så kan man ställa sig frågan vilka behov det 
syftar på menar Vinterek (2006). Hon förklarar att det kan handla om elevens behov av 
kunskap eller behovet av stimulerande eller rolig undervisning. Det kan handla om 
behovet att undervisningen anpassas efter elevernas ork eller andra förutsättningar. 
Samtidigt kan elevers individuella behov komma i motsättning till gruppens behov. 
Vinterek förklarar att det finns många olika typer av behov som kan skifta mellan 
elever och mellan olika tidpunkter. När det gäller elevernas förutsättningar förklarar 
Imsen (2000) elevförutsättningar som den inlärningspotential eleverna har med sig till 
inlärningssituationen. Elevernas förutsättningar betyder att de är olika, de har olika 
anlag, olika förmågor både fysiskt och psykiskt sett, olika förkunskaper samt skillnad i 
deras kulturella bakgrund.  
 
För att skolorna ska kunna bedriva en individanpassad undervisning och ger 
motiverade elever måste, enligt Skolinspektionen (2010), klassrummet ha en miljö 
som bidrar till reflektion och aktivitet där elevernas intressen och bakgrund har fått 
styra. Detta innebär att eleverna måste få ställa frågor och ha fel men även få 
ifrågasätta saker. För att denna undervisning ska kunna fungera måste lärarna ha 
rektorernas pedagogiska stöd (a.a.), men det är läraren som har den största påverkan i 
om en anpassning eller inkludering ska ske konstaterar European Agency for 
Development in Special Needs Education (2003). Deras resultat baseras på projektet 
Inkluderande undervisning -  Goda exempel vars syfte var att beskriva och sprida hur 
man ska kunna organisera arbetet för att kunna skapa inkludering i klassrummet. 
Resultatet bygger på en litteraturgenomgång, fallstudier samt studiebesök i olika 
europeiska länder och riktar sig till alla som arbetar med eller kan påverka arbetet med 
undervisning. Organisationen påpekar att det är lärarens utbildning, erfarenheter och 
värderingar som påverkar hur denne utformar och förhåller sig till sitt arbete. Även 
skolan påverkar genom de resurser som läraren kan använda i undervisningen eller 
genom det stöd läraren kan få via till exempel kolleger, specialpedagog och 
skolledningen. Skolverket (2009) framhärdar att relationen mellan lärare och elev är 
betydelsefull för elevernas prestationer. Har läraren god kännedom om elevernas 
behov, hur eleverna fungerar i olika sammanhang, elevens intressen, styrkor och 
tidigare erfarenheter kan de bättre bidra till hur läraren ska anpassa undervisningen. 
 
Det finns brister i hur lärare, skolor anpassar undervisningen konstaterar 
Skolinspektionen (2011) , vilket även påvisades året innan (Skolinspektionen, 2010). I 
många skolor är det rätt vanligt med eget arbete i form av att eleverna arbetar i 
läroböckerna under en lång tid och det är inte alltid som hänsyn tas till elevernas 
bakgrund och individuella förutsättningar, vilket kan få negativa effekter på eleverna. 
Lindqvist (2003) förklarar i sin licentiatavhandling att eget arbete innebär att eleven är 
”sin egen drivmotor” och att läraren har en stödjande och vägledande roll i stället för 
att vara den som förmedlar kunskapen. Eleven får därför ta större ansvar för att planera 
och utföra arbetsuppgifterna. Det kan dock finnas en risk med denna arbetsform menar 
Lindqvist, om den används så den överskuggar all annan undervisning för i eget arbete 
arbetar eleverna mer enskilt vilket minskar möjligheten till samspel, kommunikation 
och skapande. Elevernas ansvar för sitt eget lärande kan också innebära svårigheter för 
vissa elever som inte riktigt har förmågan att införliva det ansvaret, menar Edlund och 
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Sundell (1999) samt Skolinspektionen (2010, 2011), som också förklarar att det i sin 
tur gör att vikten av stödjande och engagerade föräldrar har stor roll när det gäller 
elevernas möjligheter till att inhämta kunskap och ansvaret om att ett lärande ska ske.  
 
Undervisningen på många skolor är inte tillräckligt stimulerande förklarar Skol-
inspektionen (2010, 2011) och att det stöd skolan tar till för att hjälpa elever som 
behöver det eller elever som behöver mer utmaningar i undervisningen inte alltid 
utformas på sådant sätt att eleven får hjälp med vad denne faktiskt behöver hjälp med. 
Det tas inte tillräckligt hänsyn till elevernas individuella egenskaper. I stället kanske 
åtgärderna, i form av åtgärdsprogram, mer syftar till att eleven ska förändra sitt 
beteende än vilka åtgärder skolan kan ta till för att stödja elevens utveckling. 
Skolinspektionen (2011) tar även upp att för en del elever kommer stödet försent, men 
att vissa elever kanske hellre aldrig hade behövt någon typ av stöd om deras 
förutsättningar och behov hade tagits mer i beaktning.   

2.4 Utmaningar i individanpassad undervisning i 
grundskolan 
Denna studie eftersträvar att bidra med kunskap kring de eventuella relaterade 
utmaningarna i anpassning av undervisning efter elevernas behov och förutsättningar. 
För att göra detta måste tidigare kunskap och tidigare forskning inom området föras 
fram. Jag använder mig sedan utav detta som diskussionsunderlag för studiens resultat.  
 
Att anpassa undervisningen utefter alla elevernas förutsättningar, intressen och behov 
har alltid varit en utmaning som har kommit att bli en allt större utmaning sedan 90-
talet menar Skolinspektionen (2011). Ansvaret på skolorna flyttades över till 
kommunerna och målstyrning infördes i samband med ökade besparingar och ökad 
invandring. Även Skolverket (2009) tar upp påverkan av den förändrade styrning av 
grundskolan som förekom under 1990-talet. Det infördes nya styrdokument och ett 
förändrat betygssystem som lämnades öppna för lärarens egna tolkningar då det inte 
fanns några direkta anvisningar om hur undervisningen skulle genomföras.  
 
Edlund och Sundell (1999) förklarar att det kan tyckas självklart att vid en första 
anblick kan individanpassad undervisning kan underlätta lärandet hos eleverna och 
detta stämmer förmodligen om det enbart handlar om mötet mellan en lärare och en 
elev. Däremot blir det mer problematiskt när individanpassad undervisning ska 
användas i en grupp med elever. Idag är det större klasser med individuell mångfald att 
ta hänsyn till än vad det tidigare har varit, vilket innebär att undervisningens 
utformning och innehåll inte kan vara precis lika för alla. Elevers olikheter kan 
hanteras på olika sätt, enligt Wallby, Carlsson och Nyström (2001). De kan delas upp i 
homogena grupper, eleverna kan få arbeta enskilt men undervisningen kan även 
försöka dra nytta av elevernas olikheter genom att arbeta med innehåll där olikheterna 
inte upplevs som ett dilemma. Att möta elevernas olikheter är problematiskt. Ett 
dilemma med undervisningen är om klasserna ska bestå av så lika individer som 
möjligt eller så olika som möjligt förklarar Williams och Pramling Samuelsson (2000). 



	  

	   8	  

Dagens skola vilar på uppfattningen att barn lär av varandra, att det är i interaktionen 
med andra som barn skapar en förståelse för omvärlden. Detta får betydelse i de 
grupper som elever kan delas in i, då eleverna påverkas av de andra eleverna i 
gruppen. För att kunna anpassa undervisningen använder en del skolor nivågruppering 
men risken med detta menar Skolinspektionen (2010, 2011) är att det blir bestående 
och eleverna inte får den kunskapsutveckling som de annars skulle kunna få. Enligt 
Williams och Pramling Samuelsson (2003) kan elever med liknande förutsättningar 
prestera olika beroende på vilken grupp de hamnar i. Läraren kan även bemöta 
grupperna olika genom att ha olika förväntningar och även nivån på kommunikationen 
från läraren kan skiljas från grupp till grupp (Skolinspektionen, 2010, 2011; Williams 
& Pramling Samuelsson, 2003). Wallby, Carlsson och Nyström (2001) menar att 
forskning inom området inte kan ge ett entydigt svar på om nivågruppering är bra eller 
dåligt, men har samma uppfattning som Skolinspektion (2010, 2011) och Williams 
och Pramling Samuelsson (2003) om att det finns risker med nivågruppering, där 
skillnader mellan elevernas prestationer kan öka beroende på vilken grupp de hamnar 
i. Som motsättning tar Wallby, Carlsson och Nyström (2001) även upp att det kan 
finnas möjligheter som nivågruppering kan inbringa där elevernas prestationer kan öka 
om elevernas förkunskaper behandlats i undervisningen redan eller om grupperna 
skapats med avseende på de förkunskaper som eleverna har.   
 
Skolinspektionen (2011) förklarar även att det är tänkbart att lärare kan uppleva att 
individanpassad undervisning är en målkonflikt, då hela kursplanen och läroplanens 
mål ska uppnås av samtliga elever, oavsett förutsättningar, behov, bakgrund och 
intressen, vilket Wallby, Carlsson och Nyström (2001) beskriver som en pedagogisk 
utmaning. Samtidigt framhåller Skolinspektionen (2011) att lärare inte efterfrågar stöd 
från kollegor eller rektor, utan att de värnar om sin frihet och att huvudmän och 
rektorer förlitar sig på att lärare har den kunskap som behövs och ofta lämnas 
ensamma med ansvaret för elevernas utbildning. Skolinspektionen (2010) menar även 
att rektorerna inte alltid tar det ansvar de borde ta för att säkerställa undervisningens 
kvalitet. De är inte tillräckligt förtrogna med det dagliga arbetet på skolan och gör 
sällan lektionsbesök. De diskuterar även sällan kring viktiga ståndpunkter som 
förhållningssätt, pedagogik och kunskapssyn.  
 
Imsen (2000) anser att individanpassad undervisningen är en stor utmaning för skolan 
och lärarna. Hon menar att för att det ska vara möjligt och bedriva en sådan 
undervisning måste de ha kunskap om hur eleverna tänker, hur inlärning sker i 
samspel med omgivningen och vad inlärning är. Hon hävdar att ingen enskild 
inlärningsteori kan ge svar på detta utan man får kombinera de olika teorierna och på 
så sätt kan lärares förståelse för de olika lärandeprocesserna göra det mer möjligt för 
att en anpassad undervisning ska lyckas.  
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2.5 Teoretiska utgångpunkter 
Här att introduceras Vintereks (2006) individualiseringstyper och Imsens (2000) 
beskrivning av Vygotskijs sociokulturella teori, vilka är de perspektiv eller ”glasögon” 
som används som analysredskap. Dessa perspektiv kommer utgöra studiens 
referensram och hjälpa mig i tolkningen av lärarnas upplevelser och för att diskutera 
resultatet. I tolkningen kommer även Vintereks (2006) begreppsredogörelse kring 
individualisering, som nämnts ovan, att användas samt Imsens (2000) redogörelse för 
utmaningen av anpassad undervisning, vilket också nämnts ovan. 

2.5.1 Vintereks individualiseringstyper 
	  
Vinterek (2006) har via sin studie skapat en typologi av de olika 
individualiseringstyper som framträtt i hennes material, den litteratur och tidigare 
forskning hon granskat. Enligt henne själv finns det inte en sådan typologi men hon 
refererar till Curt Örebergs indelning (1968) som hennes egen typologi skulle kunna 
baseras på till en del. Hedlunds (1995) typologi refererar även Vinterek till men 
påpekar att hennes typologi är en beskrivning av de olika typer av sätt som genomförs 
för att anpassa undervisningen. Hedlunds typologi, enligt Vinterek, skiljer däremot 
mellan materiell och kognitiv undervisning. Denna typologi används som 
analysredskap i studien för att nyansera hur individanpassad undervisning realiseras 
samt vad det kan innebära för lärarna i denna studie.  
 
Genom att modifiera olika faktorer kan innehållet anpassas efter elevernas behov eller 
intressen, vilket kallas innehållsindividualisering. Innehållet kan sedan 
omfångsindividualiseras och nivåindividualiseras där innehållet som anpassas efter 
elevens färdigheter och i vilket omfattning. Vidare kan anpassningen ske via 
metodindividualisering där arbetsformer och arbetsätt anpassas och 
hastighetsindividualiseras där eleven får arbeta i sin egen takt. Individualiseringen kan 
även ske via miljöindividualisering samt materialindividualisering. Vissa elever 
kanske arbetar bättre i lugnare miljöer eller fungerar bättre med lite liv och rörelse 
omkring dem. Material som läromedel och redskap kan anpassas.  Läraren kan även 
anpassa undervisningen via värderingsindividualisering där elevens bedöms utifrån de 
mål som satts upp. Några av dessa olika individualiseringstyper kommer till uttryck i 
styrdokument eller via instruktioner i skrifter för skolan men inte alla, förklarar 
Vinterek.  

2.5.2 Sociokulturell teori 
	  
Lev Vygotskij var en rysk teoretiker vars teorier fått stor uppmärksamhet i 
pedagogiska sammanhang. Vygotskij ansåg enligt Imsen (2000) att lärande och 
utveckling sker i det sociala samspelet, där språket är ett redskap för utvecklingen. I 
denna studie används den sociokulturella teorin som redskap för att tolka hur 
samspelet och samtalet ligger som grund för att individanpassa undervisningen. Det är 
via språket som vi betraktar omvärlden med och som bestämmer hur vi ska tolka den. 
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Utvecklingen går från det sociala till det individuella. Detta innebär att barn utför en 
handling gemensamt med andra innan den kan utföra den själv. Här finns det två 
nivåer, vad barnet klarar på egen hand och vad barnet behöver hjälp och stöd med, där 
skillnaden mellan dessa kallas den proximala utvecklingszonen. Utmaningen inom 
pedagogiken ligger i att försöka utnyttja utvecklingszonen genom att motivera och 
stimulera barnet i att arbeta tillsammans med andra och sedan stödja och hjälpa barnet 
på dennes väg till att klara av uppgiften på egen hand. Det är alltså, i samspelet med 
och under vägledning med någon som kan och vet mer än en själv som en utveckling 
kan inträffa (Imsen, 2000). Edlund och Sundell (1999) förklarar via hänvisning till 
andra studier (Hoff-Gingsberg & Kreuger, 1991; Pellegrini & Galda, 1993; Perlmutter 
m fl, 1989; Weissberg & Paris, 1986) att det kan finnas en risk att det sociala 
samspelet mellan eleverna tar för mycket uppmärksamhet från lärandeprocessen och 
att det i vissa fall skulle vara mer fördelaktigt med samspel till vuxna. 
 
Vygotskij hävdade enligt Imsen att undervisningen var endast bra om den kommer 
före utvecklingen, att det är då som eleven får den utmaning som behövs för att 
elevernas förmågor inom den proximala utvecklingszonen ska utvecklas. 
Undervisningen ska läggas på en liten högre nivå än vad eleven redan bemästrar så att 
eleven får en liten utmaning och behöver anstränga sig lite. Det kan vara så att 
undervisningen inte ger eleven någon förståelse till en början men vidare i 
undervisningen kan plötsligt bitarna falla på plats och utvecklingen tar ett steg framåt. 
Därmed gör detta att elevernas inlärning och utveckling är lite oförutsägbart, eftersom 
man aldrig riktigt kan planera elevernas förståelse (Imsen, 2000).  
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3 Metod   
 
Kapitlet inleds med en introduktion av den forskningsansats som används i studien. 
Fortsättningsvis sker en redogörelse för val av metod och urval för studien samt 
beskrivning av datainsamlingen och hur det empiriska materialet har analyserats. 
Vidare kommer studiens trovärdighet att diskuteras och till sist kommer studiens 
etiska överväganden att redogöras.  

3.1 Forskningsansats 
Här introduceras den hermeneutiska och fenomenologiska ansatsen, som i en 
kombination är studiens ansats och benämns hermeneutisk-fenomenologisk ansats.  

3.1.1 Hermeneutik  
 
Hermeneutik som forskningsansats beskrivs som tolkningslära och eftersträvar 
förståelse av människans livsvärld och existens och är därför lämplig för att förstå 
människors upplevelser, vilket ju även föreliggande studie eftersträvar (Barbosa da 
Silva & Wahlberg, 1994; Patel & Davidsson, 2003). Via språket vill människan säga 
något kring dess existens och det är genom att tolka hur människors liv uttrycks i tal, 
skrift eller handlingar som förståelse kan uppnås (Patel & Davidsson, 2003). Inom 
hermeneutiken anses tolkarens subjektiva förförståelse som en tillgång och mening 
skapas genom att utgå från denna förförståelse. Förförståelsen kan bestå av kunskap 
och erfarenheter som blir den referensram eller ”glasögon” som tolkningen sker ur. 
(Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Patel & Davidsson, 2003).  
 
Förståelse kring ett fenomen skapas via att betrakta meningen i det hela i relation till 
meningen i delarna, vilket brukar kallas den hermeneutiska cirkeln. (Barbosa da Silva 
& Wahlberg, 1994; Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003). Detta innebär att 
tolkningen är en process som sker stegvis, där fokus växlar mellan de olika delarna 
och helheten. Tolkaren skaffar sig först en uppfattning om helheten och tolkar sedan 
delarna utifrån denna helhet. Vid tolkning utav delarna kan nya upptäckter göras som 
får tolkaren att ändra sitt helhetsperspektiv och en ny tolkning kan äga rum utifrån det 
nya perspektivet. (Kvale, 1997).  
 
Föreliggande studie handlar om att beskriva, tolka och förstå innebörden i lärares 
upplevelser av att individanpassa undervisningen samt eventuella relaterade 
utmaningar. Det betyder att synliggöra hur individanpassningen ter sig för de 
studerade lärarna samt tolka och förstå deras intentioner med stöd av min förförståelse. 
Min förförståelse avgränsas till de teoretiska utgångpunkter som studien använder sig 
av för att tolka det empiriska materialet och blir således den referensram studien 
baseras på. 
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3.1.2 Fenomenologi  
 
Fenomenologi som forskningsansats är läran om det som visar sig (Moran, 2000) och 
vars ändamål är att beskriva essensen (fenomenets kärna eller väsen) i människors 
livsvärld, människors upplevelser av ett fenomen, vilket lämpar sig väl för min studie. 
Mitt intresse är att beskriva lärares upplevelser av att individanpassa undervisningen 
samt eventuella relaterade utmaningar, det vill säga essensen eller innebörden i 
lärarnas upplevelser (Barbosa da Silva, 1994; Lindgren, 1994; Kvale, 1997).  
 
Inom fenomenologin använder man sig av ett förhållningssätt som kallas epoche 
igenom vilket man betraktar ett fenomen. Detta förhållningssätt innebär att 
medvetandegöra sin egen förförståelse så att detta inte blandas ihop med fenomenet 
som ska tolkas. Vid beskrivande av en människas livsvärld är man inom 
fenomenologin inte ute efter att ta reda på om upplevelsen av ett fenomen är ”sant” 
utan snarare vill man beskriva den så som den framstår, eller så som den visar sig, av 
den person som upplever det (Moran, 2000; Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 
Denna beskrivning ska ske så objektivt som möjligt där forskaren ska försöka glömma 
sig själv och tränga in i djupet på människan för att kunna komma åt det essentiella 
med fenomenet (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Denna ansats är därmed i vissa 
sätt teorilös då någon förförståelse inte ska användas utan vill enbart beskriva ett 
fenomen så som det visar sig för den som upplever det.  

3.1.3 Hermeneutisk-fenomenologi 
 
Både hermeneutikerna och fenomenologerna intresserar sig för studiet av människors 
livsvärld, upplevelser och mening (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994; Lindgren, 
1994; Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003) Skillnaden ligger i att hermeneutikerna 
tolkar upplevelser där forskarens förförståelse spelar en betydande roll och använder 
sig av den hermeneutiska cirkeln som metod i tolkningen (Barbosa da Silva & 
Wahlberg, 1994; Patel & Davidsson, 2003). Fenomenologerna vill beskriva 
upplevelser så som de visar sig för forskaren och använder en metod som kallas 
epoche, vilket nämnt ovan, där förförståelsen medvetandegörs, men utgör ingen 
referensram i tolkningen (Moran, 2000; Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 
Föreliggande studie syftar till att beskriva, tolka och förstå lärares upplevelser, vilket 
stämmer väl överens med vad dessa båda ansatser eftersöker. En kombination av dessa 
båda ansatser kallas enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) för hermeneutiskt-
fenomenologi vilket är min ansats. Det innebär att mitt kunskapsintresse är riktat mot 
ett givet fenomen, det vill säga individanpassad undervisning samt relaterade 
utmaningar och riktar sig till essensen i lärares upplevelser av fenomenet. Genom att 
kombinera de båda ansatserna kan fenomenets innebörd beskrivas med tolkning 
utifrån de teorier som studien redogjort för och som utgör min förförståelse. Delar av 
min förförståelse som inte är en del av studiens referensram har jag försökt hålla i 
medvetande enligt metoden epoche så att den inte blandas ihop med fenomenet som 
ska tolkas. En förståelse för fenomenet kan sedan skapas med hjälp av denna tolkning 
och med stöd utifrån den forskning och annan litteratur som studien lyft fram. 
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3.3 Metodval 
För att kunna skaffa vetenskaplig kunskap måste vetenskapliga metoder användas, 
skriver Barbosa da Silva & Wahlberg (1994). Till detta finns det två olika typer av 
metoder, nämligen kvantitativ metod och kvalitativ metod. Problemet och 
undersökningsobjektet bestämmer vilken metod som ska användas. Den kvantitativa 
metoden förknippas med objektivitet och sökandet efter kunskap som är mätbar och 
kan beskrivas som ”hårddata”. Den kvalitativa utgörs i stället av ”mjukdata” där 
upplevelser inte är mätbart och inte kan existera utan subjektets upplevelser (Barbosa 
da Silva & Wahlberg, 1994).  
 
Syftet med studien var att beskriva, tolka och förstå innebörden i lärares upplevelser 
av att individanpassa undervisningen samt eventuella relaterade utmaningar, vilket 
indikerar en kvalitativ metod. För att kunna besvara mitt syfte behövde jag undersöka 
lärares berättelser om den egna undervisningen och dess individanpassning. Detta 
uppnådde jag genom att använda mig av en kvalitativ metod där kvalitativa intervjuer 
användes som datainsamlingsteknik.   
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet i den kvalitativa intervjun att utforska de 
intervjuades livsvärld, vilket överensstämmer med de fenomenologiska och 
hermeneutiska ansatserna. Intervjuerna brukar ofta bestå av öppna frågor eller teman 
som innebär att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att intervjupersonerna ges 
möjligheten att svara med egna ord. Under intervjun är både intervjuaren och 
intervjupersonen inbegripna i ett samspel där samtalet tar sin form, men där 
intervjuaren är den som ser till att samtalet hålls inom ämnet. (a.a.). 

3.4 Urval  
När det kommer till kvalitativa intervjuer är ett mindre antal intervjuer att föredra 
enligt Trost (2005) för att säkerställa att forskaren ska klarar av att hantera materialet. 
Skulle det sedan visa sig att man inte fått in tillräckligt med material kan man 
komplettera med fler. Kvale och Brinkman (2009) menar att antalet intervjupersoner 
bestäms av studiens syfte och att man därefter får ”intervjua så många personer som 
behövs för att ta reda på vad du behöver vet.” (s.129). Eftersom mitt syfte behandlade 
att beskriva, tolka och förstå innebörden i lärares upplevelser ansåg jag att det är bättre 
med färre väl genomförda intervjuer än flera sämre genomförda. Därför valde jag att 
genomföra fem intervjuer för att det ger ett tillräckligt brett material i förhållande till 
tid som går åt till att hantera och analysera materialet.  
 
Intervjupersonerna som medverkade var fem yrkesverksamma lärare med olika lång 
arbetserfarenhet och bakgrunder. Dessa var tre kvinnor och en man från olika 
grundskolor inom en kommun. Denna könsfördelning slumpades och var inget som 
gjordes medvetet, utan det var de lärare som först svarade att de ville delta. Fiktiva 
namn kommer att användas för deltagarna med hänsyn till deras konfidentialitet och 
presenteras enligt följande: 
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Emma: Har arbetat några år som lärare på olika skolor för både låg och mellanstadiet. 
 
Gunnel: Har arbetat som lärare i nästan tio år på en och samma skola. Har erfarenhet 
som lärare från både låg och mellanstadiet. 
 
Josefin: Har arbetat i över tio år som mellanstadielärare på den skola där hon nu 
arbetar. 
 
Staffan: Har 40 års arbetslivserfarenhet som mellanstadielärare och arbetat på olika 
skolor.  
 
Cecilia: Har arbetat några år som lärare för både låg och mellanstadiet. 

3.5 Genomförande 
Efter att ha valt kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod konstruerade jag, 
utifrån studiens frågeställningar, en intervjuguide av öppna frågor (se bilaga 1) som 
användes i intervjuerna. Nästa steg var att få kontakt med eventuella intervjupersoner 
och detta genomfördes genom att en förfrågan (se bilaga 2) skickades ut till rektorer 
inom en kommun om de kunde kontakta mig vidare till lärare på skolan som skulle 
kunna vara intresserade av att delta. Ett fåtal rektorer besvarade min förfrågan där de 
flesta tackade nej till deltagande. De som inte tackade nej meddelande att de skickat ut 
en förfrågan till anställda lärare på skolan. Jag beslutade mig då för att göra en 
förfrågan hos kontakter jag skapat under min verksamhetsförlagda utbildning där jag 
bad om ytterligare kontakt till lärare som kunde tänkas delta och därigenom skickades 
ytterligare en förfrågan ut (se bilaga 3). Därigenom kom jag i kontakt med de 
intervjupersoner som jag redogjort för i urvalet ovan. Den första förfrågan, där ett fåtal 
rektorer skickat min förfrågan vidare till anställda, genererade i två lärare som visade 
sitt intresse men vid det laget hade genomförandet av intervjuerna från det urval min 
andra förfrågan gett redan påbörjats och därför fick jag tacka nej till dessa lärare.  
 
Vid genomförande av kvalitativa intervjuer är det till en fördel om forskaren är 
förberedd genom att vara insatt i tidigare forskning inom ämnet. Användande av 
pilotintervju kan inbringa orientering och underlag till den egentliga 
intervjuundersökningen (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003). Därför testade jag 
först intervjuguiden genom att genomföra en pilotintervju för att se om mina frågor 
ledde fram till den empiri studien syftar till, men även för att själv göra mig förberedd 
inför hur intervjuerna ska gå till. Denna pilotintervju visade sig sedan utmynna i den 
sorts empiri som studien efterfrågar och jag valde därför att ha med pilotintervjun som 
en del av resultatet. 
 
Datum och plats bestämdes med intervjupersonerna och själva intervjun genomfördes 
på en plats som intervjupersonerna valde och genom en kort presentation av mig och 
studiens syfte. Även en beskrivning gavs återigen av de forskningsetiska principerna 
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för att intervjupersonerna skulle vara väl införstådda i vad ett deltagande innebar. 
Under intervjun följde jag den intervjuguide som utformats (se bilaga 1) och genom att 
intervjuerna spelades in kunde jag följa med under samtalets gång och ställa relevanta 
följdfrågor. Intervjun varade i ungefär 30 minuter. När intervjun avslutades tackade 
jag för deras deltagande och förklarade att vill de läsa studien när den är klar kan de 
kontakta mig så får de en kopia. De inspelade intervjuerna transkriberades och 
genererade i 24 A4-sidors material, som analysen tar sin utgångspunkt utifrån. 

3.6 Analys 
Analysen skedde utifrån en hermeneutiskt-fenomenologisk analys som även är 
studiens ansats. Detta innebar att analysen strävade efter att finna essensen och tolka 
den i intervjupersonernas upplevelser av att individanpassa undervisningen samt 
eventuella relaterade utmaningar genom att använda studiens teoretiska utgångs-
punkter som min referensram.  
 
I analysarbetet inspirerades jag av den fenomenologiska analysmetod som Fejes och 
Thornberg (2009) beskriver, där analysprocessen sker i fem steg. I min studie 
användes dessa steg som vägledning men modifierades lite för att passa 
kombinationen hermeneutisk-fenomenologisk analys. Analysen av det empiriska 
materialet redovisas genom exempel från studiens intervjuer och görs för att 
synliggöra arbetsgången för varje steg i den ordningen som de utfördes i. Från steg ett 
till fyra analyserades varje intervju var för sig, det vill säga att tolkningarna gjordes 
oberoende av de andra intervjuerna som utgjorde det empiriska materialet. I steg fem 
analyserades intervjuerna i relation till varandra för att fastställa fenomenets essens. 
Under hela tolkningsprocessen har studiens teoretiska utgångpunkter varit den 
referensram som fenomenet betraktats ur. 
 
Steg 1: Förståelse av helheten 
 
Det första steget innebar att få en helhetsbild av innehållet av intervjupersonernas 
berättelser. Detta skedde genom att jag läste igenom respektive intervju, vilket totalt 
utgjordes av 24 A4-sidors material från de transkriberade intervjuerna. Här skapas den 
uppfattning om helheten som görs i den hermeneutiska tolkningen. De delar som inte 
var av relevans för studien plockades bort, vilket innebar att stycken i texten som inte 
handlade om den utforskade upplevelsen togs bort. Varje intervju kodades med ett 
fiktivt namn och för framtida analys användes den första bokstaven i namnet.  Det 
fiktiva namnet Emma fick då bokstaven E som exempel. 
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Steg 2: Avgränsning av meningsbärande enheter 
 
I det andra steget gjordes en mer detaljrik läsning av varje intervju där 
meningsbärande enheter avgränsades, det vill säga fragment av texten som till 
exempel en del av en mening eller hela meningar. Enheterna skildrade olika aspekter 
av intervjupersonernas upplevelser och kodades med en siffra kopplat till den bokstav 
intervjun hörde till. De meningsbärande enheterna delades in genom tolkning med 
förankring i studiens frågeställningar. Denna indelning av meningsbärande enheter 
redigerades därefter i en sammanställning där utsagor ändrades från förstaperson till 
tredjeperson. 
 
Exempel av analysens steg 2: Indelning och samanställning. 
 
Indelning: 
(E.1) Individanpassad undervisning då tänker man ju kanske först och främst på dom 
eleverna som har det svårt och att man måste anpassa deras undervisning mycket, men 
så behöver det ju inte vara utan egentligen ska man ju försöka anpassa alla elevers 
undervisning. (E.2) Men det är ju samtidigt så här att man kanske inte måste anpassa 
25 elevers undervisning väldigt enskilt. Alltså 25 elever kanske inte måste ha en 
väldigt anpassad undervisning till bara sig själv utan man kanske kan se i en klass på 
25 att tio stycken är ungefär på samma nivå och deras undervisning kan man anpassa. 
(E.3) Dom mår precis lika bra att få en anpassning i grupp. Alltså så… Man behöver 
inte anpassa det precis efter varje elevs… utan man kan faktiskt anpassa lite till en 
grupp. Så tycker jag. 
 
Samanställning: 
(E.1) Individanpassad undervisning då tänker Emma kanske först och främst på dom 
eleverna som har det svårt och att hon måste anpassa deras undervisning mycket, men 
så behöver det ju inte vara utan egentligen ska man ju försöka anpassa alla elevers 
undervisning.  
(E.2) Men det är ju samtidigt så här att Josefin kanske inte måste anpassa 25 elevers 
undervisning enskilt. Alltså 25 elever kanske inte måste ha en väldigt anpassad 
undervisning till bara sig själv utan hon kanske kan se i en klass på 25 att tio stycken 
är ungefär på samma nivå och deras undervisning kan hon anpassa. 
(E.3) Dom mår precis lika bra att få en anpassning i grupp. Alltså så… Emma behöver 
inte anpassa det precis efter varje elevs… utan hon kan faktiskt anpassa lite till en 
grupp. Så tycker Emma. 
 
Steg 3: Tolkning och omvandling av meningsbärande enheter 
 
I analysens tredje steg gjordes en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna 
som sammanställdes i det förra steget. I det förra steget hade redan en ytlig mening av 
innehållet tolkats för att kunna avgränsa innehållet, men i detta steg gjordes tolkning 
av meningsinnehållet för att omvandla meningsenheterna till mer komprimerade och 
exakta formuleringar. För att fånga meningsinnehållet användes den hermeneutiska 
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cirkeln för tolkning. Utifrån min förståelse av helheten, det vill säga hela intervjun, 
tolkades de meningsbärande enheterna, som utgjorde delarna i helheten, i relation till 
varandra. Detta innebär att de enskilda meningsenheterna relaterades till varandra och 
den utsaga de ingår i för att inte förvränga utsagans sammantagna innebörd. 
 
Exempel av analysens steg 3: Tolkning och omvandling 
 
Två av meningsenheterna från sammanställningen i steg 2 används som exempel. 
 
Tolkning 
(E.2) Men det är ju samtidigt så här att Josefin kanske inte måste anpassa 25 elevers 
undervisning enskilt. Alltså 25 elever kanske inte måste ha en väldigt anpassad 
undervisning till bara sig själv utan hon kanske kan se i en klass på 25 att tio stycken 
är ungefär på samma nivå och deras undervisning kan hon anpassa. 
 
Emma menar här att undervisningen inte behöver anpassas individuellt till alla 
eleverna hela tiden utan ibland kan undervisningen anpassas till en grupp elever som 
ligger på ungefär samma nivå. 
 
(E.3) Dom mår precis lika bra att få en anpassning i grupp. Alltså så… Emma behöver 
inte anpassa det precis efter varje elevs… utan hon kan faktiskt anpassa lite till en 
grupp. Så tycker Emma. 
 
Med meningsenheten ovan menar Emma att det inte är någon skillnad om eleverna får 
anpassad undervisning enskild eller om de får den i grupp, utan de mår precis lika bra 
ändå. Därför anser hon att hon kan anpassa lite till en grupp. 
  
Omvandling 
Meningsenheterna som tolkats ovan kan i relation till varandra skapa en omvandlade 
meningsenheter. Kodningen får ytterligare en bokstav M, för meningsinnehåll. 
 
(ME.1) Emma anser att undervisningen inte i alla lägen behöver individanpassas utan 
att hon kan använda sig av nivågruppering för att eleverna mår precis lika bra oavsett. 
 
Steg 4: Framställning av fenomenets situerade struktur 
 
I det fjärde steget grupperades liknade, omvandlade meningsenheter för att finna 
fenomenets situerade struktur, det vill säga de centrala kategorier som kommer till 
uttryck i varje intervju. Grupperingen och identifiering av kategorier skedde i varje 
intervju för sig och är därför ”situerad”. För att bestämma vilka omvandlade 
meningsenheter som hade liknande innehåll användes den hermeneutiska cirkel där 
meningsenheterna tolkades enskilt och i relation till andra meningsenheterna i samma 
utsaga, men även i relation till intervjun som helhet. Efter grupperingen kunde 
fenomenets situerade struktur finnas där kategorin för grupperna identifierades och 
baserades på innehållet i varje grupp. 
 



	  

	   18	  

Exempel av analysens steg 4: Gruppering och identifiering av teman 
 
Några omvandlade meningsenheter från Emmas intervju används som exempel där 
(ME.1) och (ME.2) grupperas ihop i kategorin Nivågruppering och (ME.3) samt 
(ME.4) grupperas under Samspelets och samtalets påverkan 

 
Nivågruppering 

 
(ME.1) Emma anser att undervisningen inte i alla lägen behöver individanpassas utan 
att hon kan använda sig av nivågruppering för att eleverna mår precis lika bra oavsett. 
 
(ME.2) Emma förklarar att hon anpassar undervisningen efter hur långt en grupp av 
elever kommit i sin skrivutveckling och att det sedan kan finnas en annan grupp av 
elever som har andra behov och då anpassar hon undervisningen efter dem. 
 

Samspelets och samtalets påverkan 
 

(ME.3) Relationer och samtal är nödvändigt för att individanpassa undervisningen 
upplever Emma. 
 
(ME.4) Emma förklarar att via samspelet och samtalet lär hon känna eleverna och då 
kan hon lära sig vilka förutsättningar och behov eleven. Denna kunskap kan hon sedan 
använda sig av för att individanpassa undervisningen. 
 
Steg 5: Framställning och tolkning av fenomenets generella 
struktur 
 
Det femte steget utgjordes av en noggrann genomgång av de kategorier som funnits, 
där syftet var att finna fenomenets generella struktur, det vill säga de kategorier som 
varierade och de som inte varierade. De kategorier som varierade mellan 
intervjupersonerna var inte av relevans för studien då de inte utgjorde essensen av 
intervjupersonernas upplevelser. De kategorier som däremot var gemensamma för 
intervjupersonerna utgjorde fenomenets essens och var därmed av relevans för studien. 
Essensen bestod alltså av de gemensamma nämnarna för alla grupperna och därigenom 
speglade essensen fenomenets generella struktur. Den generella strukturen byggde 
alltså på överrensstämmelser i intervjupersonernas upplevelser. De icke varierande 
kategorierna grupperades efter liknande innehåll till ett övergripande tema. Dessa 
teman blev Svårtolkad och komplex arbetsform, Anpassar på olika sätt, 
Förutsättningar samt Svårigheter. För att kontrollera att de tolkningar som gjorts haft 
empiriskt belägg gick jag tillbaka till varje steg för att bedöma innehållet i de olika 
meningsbärande enheterna och sedan de olika teman som framkommit. 
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3.7 Trovärdighet  
I en kvalitativ studie mäts trovärdighet med begreppen validitet och reliabilitet. 
Validitet har att göra med om studien har undersökt det den avsåg att undersöka och 
reliabilitet frågar efter om studien är genomförd på rätt sätt, om den är tillförlitlig 
(Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidsson, 2003). För att uppnå god validitet och 
reliabilitet har studien försökt att beskriva och förklara de olika delar i undersökningen 
så att läsaren ska kunna hänga med i studiens utförande. Vilka överväganden som 
gjorts och varför, hur intervjuerna har planerats och genomförts, vilka utgångs-
punkterna varit samt olika variabler som uppstått och värderats. 
 
När det kommer till en fenomenologisk analys är det viktigt att under tolknings-
processen hela tiden kontrollera den empiriska förankringens tillförlitlighet. Främst 
handlar det om forskaren verkligen lyckats fånga fenomenets essens. (Fejes & 
Thornberg, 2009). Detta gäller även för en hermeneutiskt-fenomenologisk analys. I 
min studie handlade det om fall de tolkningar jag gjort som lett fram till essensen i 
intervjupersonernas upplevelser varit rimliga. Min tolkning av det empiriska materialet 
skedde i analysen av de fem teman som funnits och tog stöd utav studiens referensram, 
vilket även utgör en del av min förförståelse för ämnet. För att undvika att 
förförståelsen styrde datainsamlingen och analysen har den medvetandegjorts och 
tagits i beaktning under hela processen, vilket gett större sannolikhet att studien 
genomförts på ett tillförlitligt sätt och att den undersökte vad den avsåg att undersöka. 
Genom att ha delgett intervjupersonerna om de forskningsetiska principerna, 
försäkrade dem om deras anonymitet och etablerat en kontakt som innebar ömsesidig 
respekt så ökades troligheten i att deras upplevelser berättades genuint. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) har validitet även och göra med om 
intervjufrågorna var utformade på ett lättförståeligt sätt och om intervjuns utformning 
kunde leda till missförstånd mellan mig som intervjuare och intervjupersonen. Även 
min förmåga att tolka intervjupersonernas berättelser och att ställa de rätta frågorna 
spelar roll (a.a.) I denna studie var intervjuguiden av öppen karaktär för att 
intervjupersonerna skulle kunna svara med egna ord och kunna föra fram deras 
berättelser om hur de upplever fenomenet. Vilket innebar att de öppna frågorna kan ha 
lett till att intervjupersonerna tolkade dem annorlunda, då de inte är kvantitativt 
mätbara. Följdfrågorna som ställdes gjordes för att undvika missförstånd mellan mig 
som intervjuare och intervjupersonernas berättelser, vilket ökade sannolikheten att 
studien undersökt vad som den avsåg att undersöka. 

3.8 Forskningsetik 
När man genomför vetenskapliga undersökningar i form av en studie som denna måste 
man fundera över forskningsetiska frågor.  I de flesta undersökningar är forskaren 
intresserad av att få information från personer och dessa individers integritet måste då 
skyddas. (Patel & Davidsson, 2003). 
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Vetenskapsrådet (2002) har gett ut etiska principer som ska fungera som en 
vägledning vid genomförande av en studie. Dessa principer består utav fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet: De berörda personerna ska informeras om syftet i studien och 
deras roll i den. Deras deltagande är frivilligt och de har rätt och avbryta sin 
medverkan. Informationskravet uppfylldes via den förfrågan om deltagande (se bilaga 
2 och bilaga 3) som skickades ut till intervjupersonerna. Intervjupersonerna 
informerades ytterligare en gång om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att 
de när som helst kunde avbryta deltagande vid intervjutillfället. 
 
Samtyckeskravet: Innebär att samtycke skall erhållas från alla uppgiftslämnare. Är de 
berörda personerna under 15 år eller behandlas av annan etisk känslighet så ska 
samtycke ske med vårdnadshavare. De medverkande bestämmer på vilka villkor de 
ska delta och har rätt och avbryta deltagandet utan negativa följder. Intervjupersonerna 
som tackade ja till ett deltagande gav därmed sitt samtyck och fick bestämma tid och 
plats för intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet: Konfidentialitet gäller för all information forskaren får av 
medverkarna. Personuppgifter ska förvaras på en säker plats och raderas då de inte 
längre behövs. Ett tystnadsavtal ska även skrivas om undersökningen innebär 
användning av etiskt känsliga uppgifter av personer som skulle kunna identifieras. 
Alla intervjupersonerna har hanterats konfidentiellt genom att fiktiva namn användes 
och information skulle kunna leda till identifiering utelämnades från studien. 
 
Nyttjandekravet: Uppgifter och information som samlats in få enbart användas i 
forskningsändamål. Medverkande i studien ska inte kunna få påföljder efter 
deltagandet i undersökningen. Intervjuerna som gjordes har enbart använts för denna 
studies syfte och de inspelade intervjuerna samt det transkriberade materialet kommer 
efter studiens färdigställande att raderas. 
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4 Resultat 
 
I kapitlet redovisas resultatet av den hermeneutisk-fenomenologiska analys som gjorts 
av lärarnas upplevelser och baseras på hela det material på 24 A4-sidor som 
transkriberats från de genomförda intervjuerna. Via analysen framkom fyra teman som 
utgör essensen av den gemensamma innebörden i lärarnas upplevelser av att 
individanpassa undervisningen samt relaterade utmaningar. Denna innebörd kommer 
att beskrivas utifrån de teman som framkom och presenteras i två delar med bakgrund 
i studiens frågeställningar. 
 
Översikt av resultatets innehåll 
Del 1 
 
Vad innebär individanpassad undervisningen i grundskolan 
enligt lärares upplevelser? 
 

• Svårtolkad och komplex arbetsform 
• Anpassar på olika sätt 
• Förutsättningar 

 
Del 2  
 
Vad innebär eventuella utmaningar i individanpassningen av 
undervisning i grundskolan enligt lärares upplevelser? 
 

• Svårigheter 
 

 
Innebörden av lärarnas upplevelser visar att individanpassad undervisning handlar om 
en tolkningsbar komplex arbetsform som är styrd av lärarens erfarenheter. Denna 
arbetsform tar sin utgångpunkt i elevernas förutsättningar och behov men också efter 
den kontext eleven befinner sig. Individanpassad undervisning är även beroende utav 
olika förutsättningar och samarbete mellan olika parter för att den ska fungera och de 
innehållande utmaningarna kan relateras till otillräcklig stödstruktur i 
individanpassningen. Redovisningen under respektive tema beskriver denna innebörd 
med exempel från det empiriska materialet. 
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4.1 Del 1 

4.1.1 Svårtolkad och komplex arbetsform 
	  
Lärarnas upplevelse av att individanpassa den egna undervisningen framkommer ur 
analysen som svårtolkad och komplex arbetsform och något som är svårt att specifikt 
avgränsa. Arbetsformen, sättet lärarna arbetar på, baseras på lärarnas lärdomar och 
erfarenheter under arbetslivet för vad individanpassad undervisning innebär och vad 
som styr den. 
 
Individanpassningen sker i allt enligt lärarna och är något som de gör utan att 
reflektera över. Josefin förklarar att ”egentligen anpassar man ju för väldigt många 
barn hela tiden, utan att man kanske inte tänker på det också.” Staffan menar att ”det 
är väl så alltså att det är väl vad man jämt och ständigt pysslar med alltså, att 
individanpassa sin undervisning” och ”det är ju lektion för lektion, minut för minut 
som man måste anpassa. Man får hela tiden anpassa efter elevernas form för dagen.” 
Individanpassning är något som krävs varje dag, hela tiden men är ingenting som går 
att ”sätta på pränt” eller ”rekommendera” utan ” man får känna sig för lite grann” 
enligt Staffan.  
 
Gunnel förklarar att läraren inte alltid behöver ha en tanke med vad som görs i 
undervisningen eller hur undervisningen genomförs. Läraren utgår från sin erfarenhet 
och vad som anses fungera för individanpassad undervisning. Josefin uttrycker: ”… du 
vet att det är bra för ett sånt barn för att du har haft två förut som vart så.” Hon menar 
att ju mer lärare arbetar desto mer uppmärksam blir läraren på att lägga märka till hur 
han eller hon kan anpassa och när det bör göras.  
 

… alltså på ett sätt är det så här att ju fler barn du har som har svårigheter desto 
mer lär man sig. Alltså du blir ju, du blir ju duktigare själv som lärare och se det 
där och anpassa utan att du tänker på det. Alltså du behöver inte alltid ha en tanke 
med varför du gör så och så utan du gör det på grund av att du vet att det är bra 
för ett sånt barn för att du har haft två förut som vart så (Gunnel). 

 
I lärarnas beskrivning av deras upplevelser av individanpassad undervisning växlar de 
mellan anpassning efter individen och anpassning efter gruppen och ger inte en 
enhetlig beskrivning av individanpassad undervisning. Detta kan förstås som att de 
inte har en riktigt klar bild av vad individanpassad undervisning innebär.  
 

Att man bara känner av i en grupp att, eller för det behöver ju inte vara på 
individnivå heller riktigt. Det kan ju va en anpassning på gruppnivå. Att man 
kommer in och känner att det här var kanske rörigt idag tillexempel. Nu vill jag 
inte göra de här muntliga övningarna på engelska för då vet jag att då blir det 
ännu mer uppskruvat så då kanske man lägger om, nu skriver vi i stället. Det 
lugnar ner en grupp. Så det är också en anpassning (Josefin). 
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Lärarnas upplevelser av individanpassad undervisning har framstått som komplex och 
som tar sin utgångspunkt i deras tolkningar och erfarenheter i vad en individanpassad 
undervisning innebär. Innebörden i lärarnas upplevelser kan därför förstås handla om 
en tolkningsbar komplex arbetsform som är erfarenhetsstyrd. 

4.1.2 Anpassar på olika sätt 
	  
Lärarnas upplevelser av att individanpassa undervisning inbegriper olika sätt som de 
anpassar undervisningen på. I det empiriska materialet beskrivs hur lärare säger sig 
individanpassa undervisningen efter vad elevernas uppgifter innehåller, vilken nivå 
uppgiften har i relation till elevens kunskapsnivå samt vilken omfattning eleven 
behöver göra för att det ska vara en bra prestation. Lärarna beskriver även hur de 
anpassar tillvägagångssättet som undervisningen bedrivs på och i vilken hastighet samt 
med vilka redskap eller hjälpmedel.  
 
Lärarna beskriver hur de med utgångspunkt i elevernas förutsättningar och behov 
anpassar undervisningen. De förklarar hur de kan låta vissa elever slippa göra 
uppgifter för att de tillexempel redan visat att de kan det eller hur de låter vissa elever 
slippa göra uppgifter som blir för mycket för eleven att hantera avseende mängden och 
nivån på uppgiften. 

 
Några elever kanske man, det kan ju vara några av de allra duktigaste, anpassar 
man ju till att man stryker vissa uppgifter tillexempel. Det här behöver du inte 
göra, du har visat att du kan det redan eller man kanske stryker vissa uppgifter för 
en elev som har jättesvårt (Josefin). 

 
Olika typer av redskap kan användas utav eleverna och av läraren själv för att 
underlätta lärandet hos eleverna. Det kan vara så att vissa elever inte riktigt har 
förmågan att skriva för hand och då är det lite lättare att skriva på datorn som lärarna 
beskriver som ett exempel. 
 

Du ska använda datorn när du skriver nu va. Det planerar man innan då men det 
är ju inte som man planerar inför varje lektion utan det är vissa elever har ju dom 
här grejerna. Så att dom tar ju dom när dom vill ha dom och använder dom på det 
sättet som dom tycker det är bra och göra. (Staffan). 

 
Vissa elever kan ha svårt med koncentrationen eller har behov av att röra på sig mer 
och då får läraren anpassa undervisningen efter vad eleven behöver för att kunna 
prestera väl menar lärarna. 
 

Vi låter elever kanske jobba utanför klassrummet. Det är ju också en anpassning 
som man gör för att förhoppningsvis ska dom få lugn och ro. Det kan jag ju se att 
man också gör i andra klasser. Utanför klassrummet eller i ett angränsande rum 
(Emma). 
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Lärarna berättar om nivågruppering som ett sätt att underlätta individanpassad 
undervisning för enligt lärarna gör en anpassning efter gruppen eller anpassning efter 
individen ingen skillnad för eleverna. Dock är det viktigt att tänka på att göra 
grupperna på ett sådant sätt att eleverna kan få utbyte av varandra menar lärarna. 
 

Alltså 25 elever kanske inte måste ha en väldigt anpassad undervisning till bara 
sig själv utan man kanske kan se i en klass på 25 att tio stycken är ungefär på 
samma nivå och deras undervisning kan man anpassa. Dom mår precis lika bra att 
få en anpassningen i grupp (Emma). 

 
Lärarnas upplevelser handlar om en individanpassad undervisning som sker och 
förändras utifrån elevernas förutsättningar och behov men också utifrån den kontext 
som eleven befinner sig i, det vill säga elevens omgivning. Innebörden av 
individanpassad undervisningen kan därför tolkas som en elevstyrd och 
kontextberoende arbetsform. 

4.1.3 Förutsättningar  
	  
Det empiriska materialet har via analysen framställt vikten av olika förutsättningar för 
att individanpassa undervisningen.  Dessa förutsättningar handlar om vikten av att lära 
känna sina elever och betydelsen av det sociala samspelet och samarbetet mellan 
lärare, elev och föräldrar. Det handlar även om tillgång till stödresurser i form av 
kompetens och motiverande förhållningssätt samt materiella och ekonomiska resurser.  
 
För att kunna individanpassa undervisningen är en gemensam upplevelse hos lärarna 
nödvändigheten att lära känna eleverna, att få en relation till dem, för att på det sättet 
kunna få en uppfattning av elevernas förutsättningar och behov. Denna uppfattning är 
vad lärarna sedan använder sig av för att individanpassa undervisningen. Emma 
uttrycker detta som att det hon lärt sig är ”vikten av alltså relationer till en elev och 
samtalet” och menar att ”man måste lära känna eleverna för att veta vart de ligger, för 
att kunna anpassa.” Cecilia belyser även detta som ”att du också vet så pass mycket 
om barnen så att du vet deras förutsättningar för att kunna lära sig. Du måste lära 
känna dem, ta reda på nåt sätt.” Via samtalet och det sociala samspelet lär sig lärarna 
vad eleverna klarar på egen hand och vad de behöver stöd i. Denna kunskap hjälper 
sedan lärarna att fungera som vägledare i elevernas utveckling. 
 
Att skaffa en relation till eleverna kan även underlätta individanpassningen på andra 
sätt förklarar lärarna. Eleverna kan då känna en samhörighet med läraren och viljan 
hos eleverna att göra det läraren ber dem om. Undervisningen kan då bli lättare för 
eleven men framförallt kan den upplevas som roligare. 
 

… hela lärarverksamheten det går ut på att bygga upp en relation till varje elevs 
så att man… så att dom känner att dom jobbar ihop med mig. Det går liksom inte 
tänka sig att man med hugg och slag, hårda ord kan driva dom mot någon 
kunskap. Det fungerar inte på det här viset, utan man måste få en relation till dom 
så att de gärna gör det man vill att de ska göra va. En ledare som dom vill följa. 
(Staffan). 
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Lärarna ger uttryck för att även föräldrarna måste göras delaktiga i samspelet med 
eleverna. Det handlar här om ett samarbete med föräldrarna, då deras påverkan har 
betydelse för lärarens möjligheter att individanpassa undervisningen efter eleverna. 
Eleverna måste få budskapet från föräldrarna och vuxna att skolan är viktigt, att det 
som eleven gör och får lära sig i skolan betyder något. 

 
Det är ju dom som lägger grunden och framförallt deras attityd till skolan 
påverkar ju barnen jättemycket. Så pratar dom positivt om skolan så är det 
mycket lättare för barnen också att acceptera att det ibland kan vara kämpigt. Att 
man lägger mycket positiva ord i munnen på och försöker förmedla det 
budskapet, att det är positivt att lära sig (Cecilia). 

 
Ytterligare förutsättningar för individanpassad undervisning innefattar till stor del ”att 
få möjligheten att göra det” så som Emma beskriver det. En slags praktisk struktur på 
skolan som underlättar individanpassningen för lärarna för som lärare klarar man inte 
allt själv. Lärare kan inte vara experter på allt förklarar Josefin utan man behöver hjälp 
från andra. Det måste finnas ”ett nätverk runt sig som gör att man kan få stöttning och 
tips, alltså konkreta tips, gör så och så här”, förklarar Gunnel.  Kunna få stöd från 
speciallärare och specialpedagoger eller kunna få extra hjälp från en annan resurs till 
klassen.  
 
Staffan förklarar att som enskild lärare är man ganska begränsad till sin egen förmåga 
och om man är fler vuxna människor blir det mycket lättare att individanpassa. Han 
menar att det skulle underlätta om man hade mindre grupper och mer personal för ”då 
skulle man kunna anpassa mer aktivt på ett annat sätt.” Det handlar om att kunna 
organisera undervisningen utifrån mindre grupper och fler lärare, vilket är uttryckta 
upplevelser i intervjumaterialet.  Då hinner alla eleverna bli sedda och lyssnade på 
samt alla elevers behov kan bli tillgodosedda och beaktade enligt lärarna. Lärarna 
uttrycker även att förutsättning för mindre grupper och fler lärare, mer personal 
förutsätter fler lokaler. Med mer lokaler ges möjlighet att dela elevgruppen och 
utnyttja fler lokaler vid behov för att få en lugnare arbetsmiljö menar lärarna. 
 
De gemensamma upplevelserna från lärarna beskriver olika förutsättningar som ska till 
för att lärarna ska kunna individanpassa undervisningen. Dessa förutsättningar 
inbegriper vikten av samspel och samarbete mellan lärare, elev och förälder men även 
ett form av samspel och samarbete mellan personal på skolan. Det handlar även om en 
praktisk struktur på skolan som ska vara utformad för att underlätta en 
individanpassning. Innebörden av individanpassad undervisning kan därför förstås 
som en villkors och samarbetsberoende arbetsform. 
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4.2 Del 2 

4.2.1 Svårigheter 
 
Från analysen av det empiriska materialet framkommer svårigheter med 
individanpassad undervisning som arbetsform enligt lärarnas upplevelser. Lärarna 
pekar på flera svårigheter i intervjumaterialet, så som faktorer relaterade till 
stödresurser av skilda slag och för stora klasser med individuell mångfald. 
 
Lärarna upplever bristen av tiden som den största svårigheten och menar att de inte 
riktigt hinner med att individanpassa undervisningen till varje elev. Detta upplevs bero 
på att det är för stora klasser i dagens skolor med för många elever med skilda behov 
och lärarna uttrycker sitt missnöje över detta genom upplevelser av frustration och 
dålig samvete. 
 

Ne men det är väl… alltså praktiska saker. Att få ha möjlighet att göra det. Tid. 
Att ha möjlighet att ha halvklass till exempel. Det är svårt att individanpassa om 
man hela tiden har 25 elever alltid (Emma).  
 
I den här klassen jag har nu finns det väldigt skilda, olika behov så att det går 
inte… nu är vi ju… man är ju alltid tre. Jag och två elev assistenter. Så utan dom 
hade det ju inte gått alls faktiskt. Det är ju olika grupper då. Min förra klass var 
bara 20 elever och inga större… Det var inga sociala behov på det sättet alls. Det 
var några med kunskaps eller behov av anpassning på kunskapsnivå men det är 
också mycket lättare då att tillgodose det när det var en väldigt lugn och 
harmonisk grupp. (Josefin). 

 
Individanpassningarna i undervisningen upplevs av lärarna som olika i genomförandet 
beroende på hur gruppen fungerar och de beskriver det som ett dilemma. Är det en 
större heterogen grupp med stora skillnader i elevernas förutsättningar och behov 
desto svårare blir det att individanpassa. Det här dilemmat innebär att det inte alltid 
finns förutsättningar att tillgodose allas behov. Ibland blir det även så att man har en 
undervisning som man vet kommer vara svårt för vissa elever men man gör den ändå 
förklarar Emma.  
 
En annan svårighet som lärarna ger uttryck åt är hur svårt det kan vara att få resurser 
till klassen eller att få hjälp från speciallärare och specialpedagoger. Tyvärr kan man 
möta ett motstånd i detta menar lärarna. ”Inte så att de inte vill hjälpa till men att det 
inte räcker till alltid”, förklarar Josefin. Det kan vara många elever som behöver lite 
extra hjälp och då räcker inte alltid resurserna som finns på skolan till och att skaffa 
mer resurser blir då en kostnadsfråga enligt lärarna. Det kan även dröja för länge innan 
lärarna får hjälp och då kan det få negativa följder som kan bli till hinder i 
individanpassad undervisning. 
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Men sen att få extra hjälp av specialpedagoger eller att få någon extra resurs, det 
är ju tufft alltså. Där kan det ta lång tid och gå för långt ibland… att det har gått 
så långt att läraren inte mår bra och eleverna inte mår bra heller. Och det handlar 
om ekonomiska resurser (Josefin). 

 
Lärarna uttrycker även upplevelser av osäkerhet i om undervisningen de haft verkligen 
varit individanpassat och om eleverna har lyckats få ut något av undervisningen eller 
inte. Emma berättar att det egentligen svåraste med individanpassningen är ”att veta 
hur man ska anpassa den” och att det är svårt att anpassa för de elever som behöver lite 
mer utmaningar än andra.  

 
Ibland kan man tycka så här att ååå vilken bra lektion jag fick till nu. Alla var 
tysta och lyssnade och satte igång så där men sen så är det ju inte säkert att du 
fick med dig alla. Utan dom gör så för att jag sa det ungefär va. Men frågan är ju 
vad dom fick med sig egentligen där. Har jag anpassat eller har jag bara kört på? 
(Gunnel) 
 

Svårigheterna som kommer till uttryck i lärarnas upplevelser rör främst två typer av 
svårigheter. Dels handlar det om att skolan har för stora klasser vilket gör det svårt för 
lärarna att hinna individanpassa undervisningen och dels om svårigheterna med att få 
tillgång till resurser av olika slag. Dessa upplevelser utgör utmaningar för lärarna då 
de ändå måste individanpassa undervisningen trots de beskrivna svårigheterna. 
Innebörden av utmaningar i relation till individanpassad undervisningen kan tolkas 
som en fråga om otillräcklig stödstruktur. 

4.3 Sammanfattning 
Vad innebär individanpassad undervisningen i grundskolan enligt lärares 
upplevelser? 
 
Analysen av det empiriska materialet har visat på innebörden av kärnan i lärarnas 
upplevelser av individanpassa undervisningen i grundskolan som ett komplext och 
mångtydigt uppdrag. Individanpassad undervisning baseras på lärarnas tolkning och 
uppfattningar av vad den innebär och hur den ska bedrivas. Det är sedan lärarnas 
erfarenheter som styr hur undervisningen individanpassas vidare. Lärarna använder sig 
utav olika sätt för att individanpassa undervisningen och som tar sin utgångspunkt 
efter elevernas förutsättningar och behov samt vilken kontext eleverna befinner sig i 
 
Analysen har framhävt lärarnas upplevelser av det sociala samspelet och samarbetet 
som viktiga förutsättningar till att individanpassa undervisningen och hur läraren kan 
skaffa kunskap om eleven för att individanpassa undervisningen efter elevens 
förutsättningar och behov. Via denna kunskap i samspel med eleven kan läraren 
vägleda och stödja eleven i dennes lärande och utveckling. För att samspelet mellan 
lärare och elev ska fungera måste föräldrarna göras delaktiga i elevens lärande och 
utveckling, då de har en stor påverkan på eleverna.  
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Det finns många faktorer som upplevs påverka utfallet av individanpassad 
undervisning. Förutom samspelet mellan lärare, elev och föräldrar, handlar det även 
om hur omständigheterna på skolan ser ut. Hur skolan och klassrummet är utformat 
och möjligheterna för lärarna att utnyttja det nätverk som finns på skolan.  
 
Vad innebär eventuella utmaningar i individanpassningen av undervisning i 
grundskolan enligt lärares upplevelser? 
 
Analysen har skildrat innebörden i lärarnas upplevda utmaningar med individ-
anpassningen, där tiden och alltför stora klasser framhävs som svårigheter. Läraren 
hinner inte med att individanpassa till alla eleverna, dels för att det är för många 
elever, dels för att det upplevs som alltför stor skillnad i elevernas förutsättningar och 
behov. Att sedan få hjälp eller resurser till klassen upplevs som en svårighet, som även 
det är förknippat med bristen av tid men också ett ekonomiskt dilemma. Detta kan leda 
till att läraren inte får den hjälp som behövs eller att hjälpen dröjer för länge, vilket 
upplevs bli till hinder för individanpassad undervisning. 
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5 Diskussion 
 
I denna sista del kommer jag diskutera metoden som används i studien samt resultatet 
relaterat till syftet och litteratur. Till sist kommer jag att redovisa vilka slutsatser som 
dragits och förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ metod med intervjuer som 
datainsamlingsteknik och en hermeneutiskt-fenomenologisk ansats. Eftersom studiens 
syfte var att beskriva, tolka och förstå innebörden i lärares upplevelser av att 
individanpassa den egna undervisningen samt relaterade utmaningar, lämpade sig 
denna ansats väl för denna studie. Dock kan jag nu i efterhand anse att kombinationen 
hermeneutiskt-fenomenologisk ansats var väldigt svår att ta sig an för en oerfaren 
forskare som mig själv och i stället hade enbart fenomenologin kunnat användas. Den 
kombinerade ansatsen krävde en form av tolkande analysen som jag hade en del 
svårigheter med att implicera men framförallt att visa hur tolkningarna gjorts. Jag fick 
flera gånger gå tillbaka i analysen för att tolka innehållet i kategorierna och de olika 
teman de sedan grupperades i då jag upplevde en osäkerhet i hur de skulle tolkas och 
sedan framställas. I analysarbetet upptäckte jag även att studien med fördel hade 
kunnat implicera fler teorier att använda som referensram i tolkningen. De teorier som 
användes kunde bara ge perspektiv i hur individanpassad undervisning realiseras och 
vad det kan innebära för lärarna i denna studie samt hur samspelet och samtalet ligger 
som grund för att individanpassa undervisningen. Dock gjordes denna upptäckt i 
slutskedet av studien och det fanns inte tid till att medföra och använda fler teorier. 
 
Det finns också brister i intervjuer som datainsamlingsteknik som jag anser bör lyftas 
fram. I analysen av de transkriberade intervjuerna upptäckte jag att intervjuerna hade 
kunnat utvecklas lite mer och möjligheten till följdfrågor inte hade utnyttjats 
tillräckligt. När intervjuerna genomfördes hade jag dock inte en tanke på detta. När 
och hur följdfrågor ska ställas kommer med erfarenhet. Erfarenhet som jag inte hade 
inför studien. En mer erfaren intervjuare hade kanske kommit att få en större bredd på 
empirin och fångat sådant jag missat, vilket kanske kunnat ha betydelse för resultatet. I 
stället för intervjuer som datainsamlingsteknik hade studien kunnat använda sig av en 
självrapportmetod som är vanligast i en fenomenologisk forskning (Fejes & 
Thornberg, 2009). Intervjupersonerna skulle då i stället ha fått skriftligt rapportera om 
deras upplevelser av att anpassa den egna undervisningen och obehindrat kunnat 
reflektera över deras upplevelser men nackdelen vore att inga följdfrågor hade kunnat 
ställas.  
 
Studien beskriver en del litteratur och forskning kring mitt valda ämne men även 
annan litteratur kring studiens metod och ansats. Denna litteratur valdes efter dess 
relevans till studiens problemområde men efter ytterligare sökningar i efterarbetet av 
studiens olika delar upptäcktes det att det finns mer relevant och mer aktuell forskning 
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än de jag redovisat. Dock utgjorde studiens tidsplan ett hinder i att sätta sig in i denna 
forskning och att sedan relatera dem till studien vilket jag därför upplever som en brist 
i studien. 
 
I bakgrunden ger jag ett historiskt perspektiv av anpassningen av undervisningen i 
grundskolans läroplaner, med utgångspunkt från Vintereks (2006) studie. Jag hade i 
stället själv kunnat sätta mig in i de olika läroplanerna, men det skulle ha varit 
tidsödande och troligtvis inte haft påverkan på studiens resultat. 
 
Något som även bör belysas är det urval som skedde. Jag hade först skickat en 
förfrågan till rektorer om vidare kontakt till möjliga deltagare för studien. Bara ett fåtal 
rektorer besvarade min förfrågan, där de flesta tackade nej och de som inte tackade nej 
meddelande att de skickat ut förfrågan till deras anställda. Från dessa anställda var det 
bara två lärare som visade sitt intresse men på grund av att jag redan hunnit påbörja 
genomförande av intervjuerna från det urval min andra förfrågan gav så fick jag tacka 
nej till de två lärarna. Vad som gjorde att det blev sådan skillnad i mina två 
förfrågningar om deltagande kan jag inte ge ett definitivt svar på. Själva utformandet 
av förfrågningarna (se bilaga 2 och bilaga 3) skiljer sig inte nämnvärt åt, men 
betydelsen ligger i stället i den personliga kontakten. I min andra förfrågan kände 
lärarna redan till vem jag var vilket de i den första förfrågan inte gjorde. För dem var 
jag bara ytterligare en lärarstudent. Jag tror att lärare är mer villiga att anstränga sig för 
ett deltagande om de har en personlig kontakt på något sätt med intervjuaren. I stället 
för att kontakta rektorerna och be dem skicka ut förfrågan åt mig skulle jag försöka 
kontakta lärarna själv. Nackdelen var där att jag inte hade kännedom om vilka lärare 
jag i så fall skulle kontakta och att jag inte hade tillgång till lärarnas kontaktuppgifter 
på skolorna. 
 
I redovisningen av resultatet har jag försökt ge en beskrivning på den tolkade innebörd 
som beskriv i lärarnas upplevelser av att individanpassa den egna undervisningen samt 
eventuella relaterade utmaningar. Jag försökte åskådliggöra detta genom en 
beskrivning utav de teman som framkom i analysen med citat från lärarna som belägg 
för min tolkning. Denna del fick dock omarbetas flera gånger och kan därför brista i 
sitt utförande då tiden till slut utgjorde en faktor som fick sätta stopp för vidare 
bearbetning. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Individanpassad undervisning - komplex arbetsform 
 
Resultatet visar att innebörden i lärarnas upplevelser av att individanpassa 
undervisningen handlar om en komplex arbetsform, det vill säga sättet lärarna arbetar 
på, som inbegriper mycket tolkning och känsla från lärarnas sida. De tolkar efter 
rådande omständigheter hur anpassningen ska bedrivas och detta säger de sig göra 
mycket utefter den erfarenhet de har. Dessa upplevelser som intervjupersonerna 
beskriver kan förklaras genom att det i gällande styrdokument, skollag samt 
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Salamancadeklarationen (SFS 2010:800; Skolverket, 2011; Svenska Unescorådet, 
2006) inte finns en beskrivning i hur anpassningen ska ske och lämnas därmed till 
varje lärare att själv tolka. Ur det synsättet blir individanpassad undervisning inget 
som riktigt går att lära ut. Utan det är upp till varje lärare att själv tolka och förstå hur 
just de ska bedriva undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov, vilket 
även Vinterek (2006) fastställer.  
 
Lärarna framställer individanpassad undervisning som något som styrs efter eleven 
och som förändras efter sammanhanget samt beskriver olika sätt som lärare kan 
individanpassa på. Utifrån Vintereks (2006) individualiseringstyper har det kunnat 
uppvisas att individanpassad undervisning upplevs ske i förhållande till vad som kan 
individanpassas och hur det i så fall kan ske men samtidigt visar resultatet en 
osäkerhet hos lärarna i vad individanpassad undervisning innebär. Den fråga som kan 
ställas här är då hur lärarna ska kunna avgöra vad som kan individanpassas och hur om 
de inte riktigt vet vad individanpassad undervisning innebär? Återigen kan detta 
kopplas till att individanpassningen är ett svårdefinierat enligt Vinterek (2006) samt 
Edlund och Sundell (1999) och tolkas utav lärarna på olika sätt och kommer därför till 
uttryck på olika sätt i undervisningen.  
 
I resultatet framgick inte användningen av Vintereks värderings-individualisering för 
att anpassa undervisningen. Individanpassning efter lärarens bedömning av eleven 
utifrån de mål som ställs kan ses som komplicerat att utföra och det kan vara en orsak 
till varför denna typ inte framkom som ett sätt att individanpassa undervisningen i 
resultatet. Enligt Vinterek (2006) är det oftast nivån eller omfånget som lärarna 
individanpassar samtidigt som metoden och innehållet förblir densamma. Resultatet 
motsätter sig till detta och även uppfattningen av att anpassningen av hastighet skulle 
vara den mest förekommande anpassningen enligt Edlund och Sundell (1999). Denna 
studie har dock inte i syfte till att beskriva hur lärare individanpassar sin undervisning 
utan syftet handlar om innebörden i lärarens upplevelser av att individanpassa deras 
egen undervisning. Därmed kan inte de olika individualiseringstyper som framkommit 
i resultatet sägas utgöra en del av hur individanpassad undervisning verkligen sker, då 
det som sagt enbart är lärarnas upplevelser som studien betraktat genom intervjuer och 
inte sett hur de genomför via till exempel observationer. 

5.2.2 Förutsättningar för individanpassad undervisningen 
 
Innebörden i intervjupersonernas upplevelser pekar på att för att kunna individanpassa 
undervisningen är det vissa förutsättningar som måste uppfyllas. Läraren, skolan, 
eleverna och föräldrarna utgör faktorer som måste tas i beaktning. Läraren är den som 
styr hur anpassningen av undervisningen ska utformas i relation till elevernas 
förutsättningar och behov och det är lärarens kompetens som till stor del reglerar detta 
(European Agency for Development in special Needs Education. 2003). Men lärare 
klarar inte allt själv och därför måste lärarna kunna få hjälp och stöd från andra 
framgår av resultatet. Därför vore det en fördel om skolan innehåller personal som är 
specialister inom olika områden eftersom att de då kan utnyttja varandras kompetens 
och kunskap för deras egen undervisning. Det innebär att skolan måste vara 
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strukturerad på ett sådant sätt att det främjar och uppmuntrar ett samarbete mellan 
personalen på skolan. Skolan måste även vara utformad så att en individanpassning 
underlättas genom att miljön är styrd efter elevernas förutsättningar och behov 
(Skolverket, 2010, 2011) genom till exempel tillgången till lokaler, verktyg och 
möjligheten till mindre klasser och fler lärare. För enligt resultatet innebär mindre 
klasser och fler lärare att lärarna kan anpassa mer aktiv än vad som annars är möjligt. 
Denna struktur och utformning på skolan kräver att rektorerna måste vara införstådda i 
arbetet på skolan och ge lärarna deras pedagogiska stöd (Skolinspektionen, 2010, 
2011).  
 
För att kunna individanpassa undervisningen åskådliggör resultatet relationen mellan 
lärare och elev som en nödvändighet.  Skolverket (2009) menar att om läraren har 
kännedom om hur eleverna fungerar och är som personer kan det bidra till hur läraren 
individanpassar undervisningen. Den sociokulturella teorin (tolkad av Imsen, 2000) 
används här för att förstå hur läraren skaffar sig kunskap om eleverna och hur de sedan 
använder kunskapen i ett samspel med eleverna för att ett lärande ska kunna ske via 
användandet av den proximala utvecklingszonen. Denna utveckling kan inte lärarna 
skapa oberoende av elevens inverkan utan eleverna måste själva ta ett visst ansvar för 
att lärandet ska kunna ske. Eget arbete är en förekommande arbetsform i skolan där 
elevens eget ansvar och läraren som vägledare bedrivs (Lindqvist, 2003). 
Skolinspektionen (2010, 2011) samt Edlund och Sundell (1999) menar dock att det 
kan finnas elever som inte har förmågan att ta det ansvaret. Men det torde inte vara 
meningen att eleverna ska lämnas själva, utan läraren och föräldrarna ska finnas där 
som stöd så att eleven så småningom kan utvecklas till en ansvarstagande och 
självständig individ. Det innebär att förutom ett samspel med eleverna så måste läraren 
och skolan även ha ett samarbete och samspel med elevernas föräldrar. I resultatet 
framhävs föräldrarnas samarbete och påverkan som en del utav de förutsättningar som 
måste uppfyllas, för att läraren ska kunna individanpassa undervisningen. Det visar på 
att samarbetet mellan läraren, skolan och föräldrarna är minst lika viktigt som 
samspelet mellan läraren och eleverna. Det betyder att det behövs en dialog med både 
eleven och med föräldrarna om vad som sker i elevens utveckling och hur man ska 
arbeta vidare för att eleven ska kunna utvecklas vidare. Läraren, skolan, eleverna och 
föräldrarna i en kombination av samarbete och samspel är vad som gör en 
individanpassning möjlig. Om någon av dessa parter brister i samspelet eller 
samarbetet försvårar det individanpassningen vilket leder till att utvecklingen hos 
eleven påverkas. 
 
För att lärarna ska kunna veta hur de ska bedriva en individanpassad undervisning 
krävs det att läraren har kunskap om hur eleven tänker, hur inlärning sker i samspel 
med omgivningen men även vad lärande är (Imsen, 2000) och till detta finns det ingen 
enskild inlärningsteori hävdar Imsen. Denna studie har inte som syfte att svara på hur 
en individanpassad undervisning ska bedrivas och har därför inte helt kunnat ge svar 
på hur läraren ska skaffa sig denna kunskap som beskrivs.  
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5.2.3 Dilemman i individanpassad undervisningen 
 
I resultatet framgår det att eleverna är olika och att individanpassning görs för att passa 
varje elevs utveckling, men också för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen, vilket även Imsen (2000) samt Vinterk (2006) lyfter fram. Det finns 
även ett behov av individanpassning på samhällsnivå enligt Vinterek (2006) där 
eleverna som framtida resurser tas i beaktning. Det ligger ju i samhällets intresse att 
dess individer utvecklas på olika sätt och att deras kompetenser sedan kan komma till 
nytta i arbetslivet. Därför borde man se elevernas olikheter, så som Imsen (2000) 
beskriver elevförutsättningar, som en tillgång i deras möjligheter att utvecklas på olika 
sätt. Även Wallby, Carlsson och Nyström (2001) förklarar att undervisningen skulle 
kunna försöka dra nytta av elevernas olikheter genom att arbeta med innehåll där 
elevernas olika förutsättningar och behov inte upplevs som ett dilemma. Resultatet tar 
upp nivågruppering som ett sätt att underlätta anpassningen av undervisningen 
(Skolinspektionen, 2010, 2011). Huruvida nivågruppering är bra eller dåligt finns det 
inget entydigt svar på enligt Wallby, Carlsson och Nyström (2001). Dock ger de 
uttryck för samma uppfattning som Skolinspektionen (2010, 2011) samt Williams och 
Pramling Samuelsson (2000) om riskerna med att elevernas prestationer kan öka 
beroende på vilken grupp de hamnar i. I resultatet upplevs nivågruppering inte utgöra 
någon skillnad för eleverna mot fall de skulle fått en individanpassning enskilt 
förutsatt att grupperna är utformade så att eleverna i gruppen kan få utbyte av 
varandra. Därmed likställer sig resultatet med Wallby, Carlsson och Nyström (2001) 
om möjligheterna med nivågruppering förutsatt att grupperna är utformade på rätt sätt. 
 
Ur lärarnas upplevelser framgår det emellertid att blir elevernas olikheter för skilda 
kan det försvåra lärarens förmåga att hinna med att individanpassa undervisningen till 
alla eleverna, vilket även Vinterek (2006) klarlagt som en svårighet i sin studie.  Det 
kan då leda till att alla elevernas behov inte alltid kan tillmötesgås av läraren, vilket 
blir en motsättning till alla elevers rätt till en likvärdig utbildning, i en gemensam 
skola där alla elevernas individuella förutsättningar och behov ska tas i beaktning i 
undervisningen (Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2011; SFS 2010:800; Svenska 
Unescorådet, 2006; Utbildningsdepartementet, 1994; Wallby, Carlsson & Nyström, 
2001). Därför skulle det underlätta om klasserna var mindre eller om lärarna var fler 
men även att läraren kan få hjälp av kollegor och fler resurser till klassen, vilket tagits 
upp som förutsättningar tidigare. Dock har en innebörd av utmaningar i 
individanpassad undervisning i resultatet visat på en otillräcklig stödstruktur. Det kan 
vara svårt att få hjälp från specialpedagoger/speciallärare och att få resurser till 
klassen. Detta beror, enligt resultatet, på att tiden inte alltid finns till att få den hjälp 
som efterfrågas men det är också ett ekonomiskt dilemma. Det är många elever som 
behöver stöd och hjälp och kan följaktligen leda till att hjälpen kommer till de elever 
som är i störst behov av den och enligt (Imsen, 2000) är detta nästan ofrånkomligt då 
undervisningen månar mer om de svagaste. Det kan även vara ett dilemma med hur 
pengarna ska fördelas i skolan och det är inte säkert att skolan anser sig ha råd att 
skaffa fler resurser eller underlätta för de andra förutsättningarna som tidigare tagits 
upp. Skolinspektionens (2011) uppfattning om att det alltid varit en utmaning att 
individanpassa undervisningen men att utmaningen har blivit större på senare tid har 
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ur ovanstående sin förklaring i för stora klasser med för många elever med skilda 
behov samt otillräcklig stödstruktur.  
 
Intervjupersonerna uttrycker en oro för om de har gjort tillräckligt och vetskapen om 
att de inte har kunnat tillgodose varje elevs behov leder till dåligt samvete och 
frustration. Elevernas utveckling är lite oförutsägbar hävdar Imsen (2000). Det kan 
vara så att undervisningen inte ger eleverna någon förståelse till en början men att 
förståelse sedan kan komma längre fram i undervisningen. Detta leder till att lärarna 
kanske inte kan få någon direkt bekräftelse på om den undervisningen de haft 
tillgodosett varje elev och bidragit till ett lärande hos eleven. Kanske får läraren en 
bekräftelse först senare eller så kanske den inte kommer alls och det gör att lärarna får 
svårare att utvärdera sin undervisning.  

5.2 Slutsatser 
Syftet med studien var att beskriva, tolka och förstå innebörden i lärares upplevelser 
av att individanpassa den egna undervisningen samt eventuella relaterade utmaningar. 
Denna beskrivning, tolkning och förståelse har skildrats i studiens delar och visar att 
individanpassad undervisning är komplex och inte helt lätt att göra då den innehåller 
så många olika faktorer som kan påverka. Dessa faktorer är beroende av varandra och 
gemensamt kan de antingen bidra till en individanpassad undervisning eller hindra 
den. Bristerna som Skolinspektionen (2010, 2011) tar upp får därmed en djupare 
förståelse. Bristerna pekar ut de olika faktorerna i sig som orsak vilket, med 
utgångspunkt i vad som framkommit av individanpassad undervisning i denna studie, 
inte är helt rätt att göra då de olika faktorerna fungerar i en kombination av varandra 
och utgör därmed gemensamt för den problematik individanpassad undervisning 
innehåller. 
 
Resultatet och resultatdiskussionen har visat på att denna problematik som faktorerna 
utgör främst handlar om en brist i hur skolan är strukturerad och utformad. För att 
underlätta individanpassad undervisning borde skolorna främja och uppmuntra ett 
samarbete mellan personal på skolan samt ha en miljö som är styrd efter eleverna 
förutsättningar och behov.  

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har byggt en förståelse kring individanpassad undervisnings komplexitet 
och problematik och har bidragit till viss del med kunskap om hur denna problematik 
skulle kunna mötas i form av de förutsättningar som beskrivits. Vad som framkommit 
ur denna studie handlar det om att skolan måste struktureras med individanpassad 
undervisning i fokus. Dock är det som nämnts tidigare många olika delar som måste 
fungera med varandra vilket kan vara svårt att uppnå i en enda skola. Det gör att 
frågan om det ens är möjligt att helt individanpassa undervisningen efter alla elevernas 
förutsättningar och behov kan ställas och är något som skulle kunna forskas vidare 
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kring. Detta skulle kunna ske genom att följa en grupp med elever under en period för 
att undersöka hur deras individuella förutsättningar och behov tillgodoses i skolan. 
 
Hur läraren ska kunna skaffa sig kunskap kring hur en individanpassad undervisning 
ska bedrivas behövs det forskning kring då denna studie mer gett kunskap kring hur 
individanpassningen ska underlättas och en förståelse för de utmaningar som exciterar 
med den. 
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Bilaga 1             Intervjuguide 
 
 
Läraren ska fritt tillåtas att berätta och reflektera kring dessa temaområden. 
 
Berätta lite om din bakgrund: 

• Ålder  
• Utbildning 
• Erfarenhet inom yrket  

 
Berätta om dina erfarenheter/upplevelser av: 

• Individanpassning i din undervisning efter elevers förutsättningar och behov 
• Lärdomar kring anpassning av undervisningen efter elevernas förutsättningar 

och behov 
• Kollegors anpassning av undervisningen efter elevers förutsättningar och 

behov 
• Elevers skilda förutsättningar och behov 
• Förutsättningar för individanpassad undervisning efter elevers förutsättningar 

och behov 
 
 
Följdfrågor:  

• Vad hände sedan? 
• Hur då? 
• Vad tänkte du då? 
• Vad betyder det? 

 
Följdfrågorna kommer att ställas kontinuerligt och anpassas under samtalets gång: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   39	  

Bilaga 2      Missivbrev till rektorer 
 
 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i intervju 
 
Jag är lärarstudent på Högskolan i Skövde. Den här terminen skriver jag mitt 
examensarbete som skall handla om anpassning av undervisning. För att kunna 
genomföra min studie behöver jag ta del av lärares erfarenheter i form av intervjuer 
och jag undrar därför om du skulle kunna kontakta mig vidare till några lärare som 
skulle vara intresserade av att delta. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i forskningssyfte.  
 
Jag kommer att spela in intervjun för att dokumentationen skall bli så noggrann som 
möjligt men även för att underlätta mitt eget arbete. Intervjun beräknas pågå ca 30 
min. Resultatet kommer att presenteras i min studie och vill ni ta del av denna så 
skickar jag gärna ett exemplar till er när arbetet är klart.  
 
Jag skulle uppskatta ditt svar snarast möjligast men senast den 7 oktober. Har ni frågor 
och tankar kring arbetet får ni gärna kontakta mig. 
 
Mvh, Weronica Hansson 
 
2013-10-01 
 
Mobil:  xxx-xxxxxxx 
Mail: weronica.hansson@hotmail.com 
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Bilaga 3  Missivbrev till lärare  
 
 
 
 
 
Hejsan 
 
Jag heter Weronica Hansson och är lärarstudent på Högskolan i Skövde. Den här 
terminen skriver jag mitt examensarbete som skall handla om anpassning av 
undervisning. För att kunna genomföra min studie behöver jag ta del av lärares 
erfarenheter och jag undrar om du skulle vara intresserad av att delta i en intervju. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla 
uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas i 
forskningssyfte.  
 
Jag kommer att spela in intervjun för att dokumentationen skall bli så noggrann som 
möjligt men även för att underlätta mitt eget arbete. Intervjun beräknas pågå ca 30 
min.  
 
Är du intresserad av att delta eller har några frågor kan du kontakta mig. 
 
Mvh, Weronica Hansson 
 
2013-10-14 
 
Mobil: xxx-xxxxxxx 
Mail: weronica.hansson@hotmail.se 
	  


