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1 INLEDNING 
 

När barnen ska börja skolan har både de och föräldrarna många och skilda förväntningar på 

skolan och sig själva. Framför sig kan de se all den nya kunskap, som barnen ska inhämta 

under sin skoltid.  

I en skolklass finns det en naturlig mångfald med olika förutsättningar, förväntningar och 

erfarenheter som påverkar lärarens planering och undervisning. I Lpo 94, s 6 står det att  

”[u] ndervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Möjligheterna att 

uppfylla detta påverkas av såväl inre som yttre faktorer.  

Utifrån den naturliga mångfalden inser vi att det ställs stora krav på läraren, för att kunna 

tillgodose alla elevers olika behov. Ett sätt för läraren att behovsanpassa undervisningen 

utifrån varje elev, är att välja ett individualiserat arbetssätt.  

Individualisering har under flera årtionden funnits med i olika måldokument, och de sätt 

pedagogerna använt för att uppnå detta har varierat. Redan i Lgr 62 fanns tankar om 

individualiserad undervisning. Där betonas det fria valets princip och även att hänsyn tas till 

elevens intressen och förmågor. Eleverna skulle även medverka vid planering, så att ett visst 

ansvar delades mellan lärare och elev.  

Lgr 69 fortsätter på samma linje som sin föregångare angående inflytande och ansvar. Här 

uppmanas bl.a. lärare och elever att tillsammans diskutera och utforma normer och regler. 

Även i Lgr 80 betonas elevers individualitet genom att ge dem tid för att träna sina färdigheter 

och möjligheter att arbeta i sin egen takt. Alla elever skulle även få möjlighet till en likvärdig 

utbildning, utan att för den skull göra alla elever lika.  

I Lpo 94 tas ytterliggare ett steg i riktning mot att utgå från varje elevs erfarenheter, 

förutsättningar och behov. Elevernas egna ansvar ökar genom att de ska ta ett större ansvar 

för sina studier. Eva Rhöse (2003) och Eva Österlind (2005) anser att utvecklingen vad gäller 

individualisering i skolan har gått långsamt, och de menar att det är först på senare år den har 

fått en allt större genomslagskraft.  

Vi kommer i denna studie att fokusera erfarna lärares perspektiv på individualisering, som 

därmed kan ge oss en bild av hur denna ser ut idag.  

Vi har således valt att belysa individualisering ur ett lärarperspektiv, då vi i vårt kommande 

yrke som lärare vill kunna främja varje enskild elevs kunskapsutveckling på ett gynnsamt sätt. 
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Denna studie syftar i en förlängning till att vi ska få mer kunskap om hur lärare anser att de 

individualiserar arbetet i skolan idag, då vi har för avsikt att i vårt kommande arbete med 

elever uppnå de för skolan uppsatta målen i läroplanen.  

1.1 Begreppet individualisering 
Individualisering beskrivs enligt Nationalencyklopedin (1992) på följande sätt: 

 
Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den 
enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen. Individualisering har ofta gällt elever med 
handikapp eller inlärningssvårigheter, t ex specialundervisning i mindre grupper eller enskilt, men 
även elever med särskilda förutsättningar, t ex i musik, konst och idrott. 1900-talets skolreformer 
med alltmer enhetligt skolväsende har påtagligt ökat behovet av individualisering, därmed också 
kraven på små undervisningsgrupper (Nationalencyklopedin 1992, s 42). 

 

I detta citat förklaras individualisering som en arbetsform för att nå kunskap i undervisningen. 

Att i undervisningen utgå från den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen är 

något som lyfts fram i Lpo 94. Där betonas även elevens delaktighet för att få mer kunskap. 

En förutsättning för att eleven ska kunna vara delaktig i sin kunskapsinhämtning, är att denne 

får insikt i sitt sätt att lära. Genom denna insikt blir eleven medveten om vilket sätt denne bäst 

lär sig på, och utifrån detta ska undervisningen utformas och anpassas individuellt efter varje 

elev.  

I det kommande kapitlet redogör vi för vad tidigare forskning har kommit fram till vad 

gäller individualisering i skolan. Detta ligger som grund för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Som metod för att ta reda på hur man som lärare kan arbeta med 

individualisering, har vi valt att intervjua verksamma lärare inom grundskolan. Under 

rubriken syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt redogör vi för detta.  

Därefter följer resultat och analys av intervjuerna vilka vi jämför med bakgrunden. Som 

avslutning för vi en diskussion om de kunskaper och erfarenheter vi erhållit i förhållande till 

den forskning vi behandlat i bakgrunden. Vi lyfter även frågor för vidare forskning. Sist i 

arbetet finns våra referenser, samt intervjufrågor som bilaga.  
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrunden kommer vi att gå in på olika aspekter som har betydelse för arbetet med 

individualisering. Då vi tagit del av tidigare forskning inom området individualisering har 

dessa aspekter framträtt som betydelsefulla för individualiseringsarbetet i grundskolan.  

Först beskriver vi vilken betydelse gruppens storlek har för det individuella arbetet. 

Därefter går vi in på om det individuella arbetet är möjligt att bedriva både enskilt och i 

grupp. Vi lyfter sedan upp eget arbete som en arbetsform, där läraren kan utgå från varje 

elevs förutsättningar och behov. Som avslutning belyser vi hur lärarens roll påverkas av det 

individualiserade arbetssättet.  

2.1 Gruppstorlek 
Eva Jacobsson (2003) beskriver ett experiment där man valt att arbeta med mindre klasser. 

Klasserna består av tolv elever och en lärare i varje klass. Experimentet är ämnesövergripande 

och innefattar elever från skolår 6 till skolår 9. Skolans verksamhetschef hade en dröm om att 

bilda små grupper, för att skapa förutsättningar för goda relationer mellan lärare och elever. 

Han framhåller att mycket skolforskning har visat att det är av stor betydelse att skapa 

genuina relationer. Genom de små klasserna fick eleverna och lärarna en större möjlighet, att 

arbeta individuellt i den dagliga undervisningen. En av lärarna berättar i artikeln att han 

tidigare inte hann med alla som ville ha hjälp. Idag känner han att han får tid att förklara tills 

eleven förstår.  

Ett annat försök där de arbetat med mindre klasser beskrivs av Lars Naeslund (2005). 

Försöket handlar om en icke-traditionell undervisning, där läraren fungerar som handledare. 

De klasser han studerat bestod enbart av 12–14 elever, som samtliga gick i skolår 9. Det 

specifika med försöksskolan var att alla elever hade varsin dator, klassrummet saknade 

kateder samt att de hade ett arbetssätt där eleverna arbetade individuellt utifrån egna val. Man 

gjorde detta för att komma ifrån den traditionella undervisningen, där det var svårt att 

tillgodose alla elevers behov. Liksom Jacobsson (2003) menar Naeslund att försöken med 

mindre klasser har visat sig ge läraren större möjligheter att ge individuell hjälp till eleverna, 

och då framför allt till de elever som är i behov av mer stöd för att förstå och kunna 

tillgodogöra sig undervisningen.  

Enligt Charlotta Einarsson (2003) har svensk forskning visat, att klasstorleken har stor 

betydelse för det individuella arbetet. Hon belyser i sin avhandling att ökad klasstorlek har 

negativ inverkan på välbefinnande, motivation, beteende, kvaliteten i arbetet, säkerheten, 
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elevernas relation till läraren men också relationerna mellan eleverna. Hon framhåller 

dessutom att lärare i mindre klasser får större möjligheter, att variera arbetssätten och 

individualisera undervisningen.  

Även Rhöse (2003) framhåller att stora klasser med många elever, innebär en svårighet i 

arbetet med att bedriva kvalificerad individualiserad undervisning. En annan negativ effekt av 

stora klasser framhåller Naeslund (2005), som menar att den individuella handledningen 

skulle vara betydligt svårare att genomföra när man arbetar med klasser på 25–30 elever, 

vilket inte är ovanligt idag. Det han såg var att läraren var fullt sysselsatt hela tiden, fastän 

klasserna enbart bestod av 12–14 elever.  

Liksom Einarsson (2003) anser Rhöse (2003) att de personliga relationerna är viktiga för 

att läraren ska kunna lära känna sina elever, och utifrån detta kunna anpassa undervisningen 

så att den utgår från varje elev. Även Inger Eriksson (1999) poängterar vikten av den 

personliga relationen. För att arbetet ska fungera bra, förutsätts att läraren har en god relation 

till eleverna. En god pedagog har enligt Eriksson ett förhållningssätt, som skapar ett tillåtande 

klimat vilket i sin tur leder till att klassundervisningen underlättas. Den personliga relationen 

har så stor betydelse att Eriksson t.o.m. anser, att den kan vara avgörande för hur vissa elever 

upplever skolarbetet.  

Ett sätt att lära känna sina elever och se deras gränser och möjligheter är att i mötet med 

nya elever umgås utanför klassrummet som t.ex. att gå ut med klassen i skogen. Att ha sett 

eleven i en annan miljö ger läraren bättre förutsättningar att ställa rimliga krav på eleven och 

individualisera undervisningen. Detta är något lärare i Ingrid Carlgrens och Ference Martons 

(2002) bok tar upp som betydelsefulla faktorer när det gäller att anpassa kunskapsnivån i 

klassen.  

Vi kan således konstatera att mindre klasser ger större möjligheter att skapa goda 

relationer, vilket enligt forskningen är en av förutsättningarna för att kunna göra 

undervisningen individuell. Följaktligen inser vi att stora klasser försvårar möjligheterna att 

ge tid och skapa goda relationer med varje elev.  

Einarsson (2003) konstaterar att lärarna ofta tar upp stora klasser som ett bekymmer i 

undervisningen. Detta är något som återkommer i deras kommentarer. De känner sig ofta 

otillräckliga och hinner inte med varje enskild elev som de skulle önska. Lärarna anser att 

färre elever ger större möjligheter att ge tid till varje elev. Stora klasser innebär även att 

möjligheterna till kommunikation mellan lärare och enskild elev försvåras.  

I Lpo 94 läggs stor vikt vid den enskilda individen och dennes kunskapsutveckling, 

kompetenser och förutsättningar. Skolan har alltså ett viktigt ansvar, och ett uppdrag att se 
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varje enskild elev. Av forskning vi tagit del av kan vi alltså konstatera att gruppstorleken 

anses ha betydelse i arbetet med att nå skolans mål, och vi kommer nu att belysa huruvida 

individualisering är möjlig att genomföra enskilt eller i grupp.  

2.2 Enskilt eller i grupp? 
En följd av individualisering enligt Eriksson (1999) kan vara att de tillfällen då arbetet bedrivs 

kollektivt minskar eller helt uteblir. Genom detta blir kollektivet svagare, och eleverna känner 

inte lika stor grupptillhörighet. Med kollektivt arbete menas helklassundervisning i någon 

form som Eriksson menar innebär att alla i stort sett arbetar med samma sak samtidigt. Det 

som även kan gå förlorat, om arbetet sker alltför individuellt, är det givande och tagande av 

den kunskap som både elever och lärare besitter. Eriksson har i sin studie sett att lärarna ser 

ett stort värde i att eleverna hjälper och delger varandra kunskap. Detta är något lärarna 

utnyttjar och medvetet planerar in. Hon har kommit fram till att detta samspel är nödvändigt, 

och bidrar till elevernas lärande.  

Även Naeslund (2005) ser ett stort värde i att använda sig av kollektivet. Han anser att 

eleverna i skolan, genom att tillbringa tid i kollektivet, får lära sig visa hänsyn och lära sig 

socialt samspel. Lärarna i Erikssons (1999) studie uttalar en risk med att arbeta helt 

individuellt då varje elev arbetar enskilt. Hon menar att detta arbetssätt förstärker den egoism, 

som förekommer hos många elever. För henne är det betydelsefullt att ge dem möjligheter att 

arbeta tillsammans och därmed få ingå i ett socialt sammanhang.  

Margareta Lindkvist (2003) framhåller betydelsen av att använda en varierad arbetsform, 

där läraren växlar mellan kollektiva arbetsformer och det egna arbetet. Detta för att inte 

uppmuntra till den egoism som annars kan utvecklas vid enbart enskilt arbete. En lärare i 

Lindkvists studie motiverar varför hon anser att det är betydelsefullt att använda sig av en 

växelverkan mellan det kollektiva och det individuella arbetet. Läraren menar: 
 

  … att det blir en väldig egotripp om man bara ska sitta där och hålla på med sina egna uppgifter för det  
kan vara en risk i det, alltså att dom bara sitter där och håller på med sitt lilla jag och det är bara jag och  
ingen annan, så egentligen är det ännu viktigare att man också håller på med mycket annat t ex  
grupparbete (Lindkvist 2003, s 102). 

 
Enligt Eriksson (1999) och Lindkvist (2003) är det väsentligt, att som lärare kunna organisera 

skolarbetet på ett medvetet sätt, där det ges utrymme för både gemensamma aktiviteter och 

enskilt arbete.  

Genom det individuella arbetet blir spridningen stor i klassen. Detta innebär att de 

kollektiva genomgångarna som behövs, blir svåra att genomföra när eleverna är på olika 
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ställen i sina arbeten. Samtidigt räcker inte tiden till för att ge enskilda genomgångar 

(Carlgren & Marton 2002, Österlind 1998, Naeslund 2005).  

Skolans uppdrag är enligt Lpo 94 att bedriva en undervisning, som bygger på demokratiska 

värderingar. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin förmåga till inlevelse och demokratiskt 

tänkande. Detta är något som Petra Harkort-Berge och Cecilia Nilarp (2001) och Mia-Marie 

Sternudd-Groth (2005) skriver om, och de menar att eleverna genom kollektiva samtal får 

tillfällen att i undervisningen argumentera och dela synpunkter med varandra. De erbjuds då 

möjlighet att utveckla inlevelse och demokratiskt tänkande. Även Naeslund (2005) ser det 

kollektiva samtalet som värdefullt, och menar att åsikter och föreställningar i samtalet bryts 

mot varandra. Genom att eleverna frågar och förklarar för varandra, får de som Naeslund 

uttrycker det, rollen av en minipedagog. Han menar att en lärare med en bred pedagogik 

använder sig av rikligt med tillfällen för både lärare och elever att lyssna, tala för och emot, 

resonera, ompröva föreställningar och uppfattningar. Även Eriksson (1999) tar upp betydelsen 

av att ha diskussion i klassen och har kommit fram till att slutresultatet av en diskussion inte 

är det viktigaste, utan själva diskussionen i sig är minst lika värdefull.  

Sternudd-Groth (2005) anser inte att individuellt arbete behöver utesluta kollektivt arbete. 

Hon menar att läraren kan arbeta kollektivt, även om denne utgår från den enskilde individen. 

Genom att möta varje elev som en egen tänkande person med upplevelser, tankar och 

handlingar som betyder något för kamraterna, får man en möjlighet att utgå från varje elev 

vid gemensamt arbete. Sternudd-Groth menar att ”[d] et är i detta samspel som en positiv 

självkänsla och förmåga till empati kan utvecklas”(s 200). Individualisering enligt Sternudd-

Groth behöver alltså inte betyda att man arbetar individuellt. Detta är något som även 

Einarsson (2003) nämner i sin avhandling, att läraren i helklassundervisning kan arbeta enskilt 

med varje elev.  

Vi anser utifrån den forskning vi tagit del av att enbart individuellt arbete kan bli för 

arbetskrävande i dagens stora klasser, och lärarna bör därför inte välja bort 

helklassundervisningen. Det gäller istället att individanpassa undervisningen när den bedrivs 

kollektivt, och utgå från varje enskild elev.  

Några författare bl.a. Einarsson (2003), Österlind (1998) och Naeslund (2005) beskriver de 

negativa sidor det kan innebära med att undervisa i helklass. Undervisningen läggs då ofta på 

en sådan nivå, att både lågpresterande och högpresterande elever kommer i kläm. Det är ofta 

medeleleven som bestämmer nivån på förklaringar och instruktioner. Alltför många 

gemensamma genomgångar innebär att flera elever ställs utanför. Genom att eleverna arbetar 

olika snabbt blir spridningen av elevernas arbeten stor, och därmed blir det svårt för läraren 
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att tillgodose elevernas individuella behov. Naeslund (2005) menar att ”[l] ärarnas 

bekymmersamma valsituation ligger i att de vid traditionell klassundervisning har tre 

handlingsmöjligheter: (1) att banta stoffet, (2) att pruta på kvaliteten eller (3) att köra över de 

svagaste” (s 103). Enligt Naeslund hamnar lärarna i ett svårt läge då de slits mellan olika elev- 

och föräldraintressen, för att leva upp till allas förväntningar och krav. Detta vanmaktsläge 

kan innebära att det känns frestande att gå ifrån det kollektiva för att istället undervisa 

individuellt utifrån elevernas enskilda behov.  

Även Eriksson (1999) kan se att lärarens arbete begränsas av att klasserna är stora och 

eleverna olika, exempelvis vad gäller ork och vad de klarar. Detta kommer i konflikt med det 

läraren vill uppnå, och detta kan i sin tur leda till att denne får sänka sina ambitioner, för att 

alla elever ska klara av att följa med i undervisningen.  

Vi inser att undervisning i helklass kan leda till en stor spridning av elevernas 

kunskapsnivå. Av litteraturen har vi förstått att detta kan vara ett problem, som i sin tur leder 

till att helklassundervisningen minskar och ersätts av eget arbete som vi nedan beskriver 

närmare.  

2.3 Eget arbete 
Redan på 30-talet fanns lärare som i smyg arbetade med individualiserade arbetsformer, trots 

att den traditionella undervisningen förordades. När läraren såg problem och svårigheter hos 

någon elev, anpassade denne materialet utifrån elevens nivå (Rhöse 2003).  

På 70-talet växte eget arbete fram som arbetsmetod för att individualisera undervisningen. 

Individualiseringen innebar att eleverna arbetade med samma material men i olika takt 

(Eriksson 2005). Eget arbete enligt Eriksson (1999) innebär att göra det möjligt och underlätta 

för eleverna att ta till sig innehållet i undervisningen.  

I Lpo 94 betonas individualisering av undervisningen för att kunna utgå från varje elevs 

förutsättningar, erfarenheter samt behov. Genom att eleverna är olika, med olika 

förutsättningar att klara arbetsuppgifterna i skolan, måste lärarna ta hänsyn till detta. Enligt 

Lindkvist (2003), Rhöse (2003) och Österlind (1998) har det egna arbetet som arbetsform 

blivit allt vanligare för att möjliggöra individuell undervisning. Eleverna är på olika sätt 

delaktiga i sin planering av arbetet och dess utformning. Utifrån sin planering får de sedan 

möjlighet att arbeta på i sin egen studietakt, där läraren får rollen som handledare och 

medforskare. Österlind har i sin studie kommit fram till att eget arbete till stor del handlar om 

att eleverna ska utveckla viljan att ta ansvar för sina arbeten. Lärarna har en önskan att 

eleverna ska arbeta frivilligt.  
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En positiv effekt av ett mer individualiserat arbetssätt menar Österlind (1998), är att detta 

har inneburit att läraren har fått en mer personlig kontakt med eleverna.  

Österlind ser däremot inte enbart positiva konsekvenser av eget arbete. Hon beskriver bl.a. 

tre olika typer av elevgrupperingar, som upplever eget arbete på skilda sätt. Den första 

gruppen är de elever som anpassar sig motvilligt. Eget arbete har för dessa elever inget värde, 

utan de ser det som ett sätt för läraren att kontrollera deras inlärning. Den andra gruppen, 

menar Österlind, är de elever som är positiva till eget arbete och upplever ett stöd från lärare 

och föräldrar. Enligt Österlind är dessa elever engagerade i sitt skolarbete och uppskattar 

friheten och vill lära sig mer. Den tredje och sista gruppen är de elever som är 

prestationsinriktade. Inom denna grupp ser Österlind en förstärkning av deras prestationskrav. 

Eget arbete innebär för dem en känsla av otillräcklighet, och de försöker därmed överträffa sig 

själva.  

I den litteratur vi läst beskriver författarna att elevinflytande vid individualisering ofta 

handlar om när och hur arbetet ska utföras, men inte vad eleverna ska arbeta med. Ofta är det 

givna ramar eleverna har att utgå ifrån i sin planering, som i sin tur ska godkännas av läraren 

(Österlind 1998, Carlgren 2005). Enligt Sternudd-Groth (2005) uppfattar vissa elever att de 

enbart får påverka i vilken ordning de kan genomföra arbetsuppgifterna, men de upplever inte 

att de får vara med och påverka vad och hur de kan lära sig. Carlgren ser inte detta som 

elevinflytande, även om lärarna uppfattar det som att eleverna uttrycker sin egen vilja i 

planering av eget arbete. Vi instämmer med Carlgren och vi kan se en tydlig begränsning i 

elevinflytandet, eftersom eleverna inte får påverka innehållet i arbetet.  

Kerstin Bergqvist (2005) beskriver en situation där Anton 9 år enligt schema ska arbeta 

med ”Ditt val”. Nedan följer en sekvens ur samtalet i Bergqvists artikel (2005, s 69):  

 
Läraren Så har du skrivit ”Ditt val” och då vill jag veta vad ditt val är Anton? 
Anton Kan jag välja? 
Läraren Du ska tänka efter vad det är du vill satsa på, vad du behöver öva på eller vill göra  
 färdigt. 
 

Bergqvist menar att lärarna uppmuntrar eleverna att välja arbetsuppgifter utifrån egna 

intressen, men valmöjligheterna är begränsade genom de givna ramar som styr elevernas 

planering.  

Det finns exempel på eget arbete där lärarna utgår ifrån elevernas tankar och upplevelser 

vid planering av eget arbete. Eriksson (2005) nämner en lärare som arbetade med att 

genomföra en brainstorm inför planeringen. Då fick alla eleverna komma med förslag på vad 
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de kunde arbeta med under dagen. Carlgren och Marton (2002) ger också exempel på lärare 

som låter eleverna arbeta individuellt utifrån intressen och själva bestämma vad de vill 

fördjupa sig i, samt därmed påverka sin egen planering. De menar att självständighet och 

engagemang är två viktiga ingredienser i det egna arbetet.  

Om självständigheten innebär att eleverna arbetar enbart enskilt begränsas de av sin egen 

erfarenhetsvärld i det egna arbetet. Som vi tidigare berört kan det givande och tagande av den 

kunskap, som både elever och lärare besitter, gå förlorad om arbetet sker alltför individuellt. . 

Då finns enligt Carlgren (1994) en risk för en ensidighet till form och innehåll. I samband 

med detta ställer sig Carlgren frågan vad som händer när läraren inte får samma möjligheter 

att inspirera eleverna utifrån sin erfarenhetsvärld, om de gemensamma genomgångarna 

försvinner. Hon menar att en administrering av den egna inlärningen kan bli en effekt av eget 

arbete.  

Ett mål i Lpo 94 är att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande samt kunna bedöma 

sin arbetsprestation i förhållande till egna och andras åsikter. Ett led i arbetet för att uppnå 

detta mål är att eleverna får genomföra utvärderingar av sina arbeten. Lärarna har oftast någon 

form av utvärdering av det egna arbetet. Syftet med detta är att eleverna ska bli medvetna och 

reflektera över sitt lärande.  

Eleverna har svårt att genomföra skriftliga utvärderingar, där de tydligt reflekterar över sitt 

eget lärande. Det blir vanligtvis torftigt, och när de ska beskriva hur de har arbetat skriver de 

ofta enkla meningar som ”jag har arbetat bra” (Österlind 1998, Olsson 2005).  

Maria Olsson (2005) beskriver hur hon under sina år som lärare har provat på olika 

utvärderingsmodeller. Till en början fick eleverna göra skriftliga utvärderingar av sina arbeten 

efter varje vecka, för att sedan övergå till att utvärdera varannan vecka. De viktiga 

reflektionerna lyckades hon inte få eleverna att göra. Då övergick hon till att genomföra 

utvärderingarna som muntliga diskussioner i klassen. Därmed kunde hon få fram många av 

elevernas tankar om vad som varit bra, och vad som kunde ha gjorts annorlunda i arbetet. 

Hon uppmuntrade eleverna till att ge varandra synpunkter, helst positiva, på varandras 

arbeten. Olsson (2005) upplevde de muntliga utvärderingarna som mer givande än de 

skriftliga. 

I de skriftliga utvärderingarna som utfördes enskilt, innebar det att eleverna var utlämnade 

till sina egna tankar och det var svårt att få eleverna att reflektera över sitt lärande. När 

eleverna däremot fick utvärdera muntligt i samtal och diskussion med övriga i klassen, tilläts 

de bolla sina tankar med andra. Detta blev såtillvida en hjälp i reflektionen över elevernas 

eget lärande. Genom att dela med sig och ta del av andras lärande är risken mindre att 
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eleverna hamnar i någon slags administrering av den egna kunskapen som Carlgren (1994) 

uttrycker det.  

Individualisering är något som anses påverka lärarrollen och detta är något som vi belyser 

under nästa rubrik.  

2.4 Hur påverkas lärarens roll av individualisering? 
I skolans nuvarande styrdokument kan man se nya förväntningar på läraren, och 1990-talet 

kan enligt Naelsund (2005) ses som ett paradigmskifte vad gäller lärarens roll.  

Carlgren (1994) och Österlind (1998) kan se att då skolan individualiseras allt mer, innebär 

det en förändring av lärarrollen. Över tid har lärarrollen förändrats, från att fokus legat på 

traditionell undervisning till att handleda eleverna individuellt. Lärarens roll har kommit att 

allt mer likna handledarens och medforskarens roll. I den nya rollen ska läraren handleda 

eleverna, till att aktivt ta ansvar för sitt eget lärande.  

Eriksson (1999) beskriver lärarens handledarroll som ett samtal där läraren ger eleven stöd 

och uppmuntran. Målet med handledningen är att eleverna ska nå förståelse och kunskap och 

även få bekräftelse i sitt fortsatta arbete.  

Enligt Rigmor Lindö (2002) och Lindkvist (2003) har utvecklingen i skolan gått från en 

behavioristisk kunskapssyn, vilken förordades av Skinner. Eleven ansågs enligt detta synsätt 

som passiv mottagare där läraren stod för kunskapen och för vad som skulle läras in. Idag 

däremot dominerar ett sociokulturellt synsätt, där Vygotskij är en av de främsta 

förgrundsfigurerna. Vygotskij kritiserar den behavioristiska kunskapssynen där kunskapen 

inte ses i sitt sammanhang. Han anser att eleverna själva måste inta kunskapen i en 

stimulerande miljö. Denna miljö tillåter eleverna att lösa problem, undersöka, samtala och 

tänka i ett socialt samspel. Vygotskij anser vidare att individens utveckling har sin drivkraft i 

det sociala samspelet. Enligt det sociokulturella synsättet lär eleven i ett socialt sammanhang i 

samspel med omvärlden (Lindö 2002, Lindkvist 2003).  

Att knyta an till elevernas sociala sammanhang, är enligt Eriksson (1999) att vara 

pedagogisk. Hon ser ett stort värde i att läraren kopplar innehållet till elevernas erfarenheter 

och anpassar språket till elevernas nivå.  

Forskningen framhåller alltså att det är av stor betydelse, att undervisningen utgår från 

elevens förutsättningar och erfarenhetsvärld. Såtillvida bör undervisningen aldrig utformas 

lika för alla, eftersom alla lär på olika sätt och har skilda erfarenheter med sig. Denna hänsyn 

som krävs i undervisningen, att alla lär på olika sätt och har olika förutsättningar, återfinner vi 

som ett betydelsefullt mål i Lpo 94.  
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Utifrån detta har individualiserade arbetssätt, som berörts i tidigare avsnitt, vuxit fram och 

enligt Rhöse (2003) och Österlind (1998) medfört att eget arbete har fått en framträdande roll. 

Detta är även något som Carlgren och Marton (2002) och Einarsson (2003) håller med om, att 

läraren måste vara flexibel och variera undervisningen utifrån varje elev och dess 

kunskapsnivå. Samtidigt ska läraren, som vi tidigare nämnt, räcka till som handledare åt alla 

elever. Läraren får även en roll av att vara den som driver på eleverna.  

För att få alla elever att vara aktiva krävs, enligt författarna, att läraren i sin undervisning 

använder sig av en växelverkan mellan kollektiva genomgångar samt eget arbete. Lindkvist 

(2003) skildrar en lärare som medvetet valt att organisera undervisningen genom att nyttja en 

växelverkan mellan kollektiva arbetsformer och individuellt arbete. Detta har skett för att 

skapa variation och motivation för eleverna i deras lärande.  

En annan viktig uppgift som uttrycks i Lpo 94 är att läraren ska inspirera, motivera och 

skapa lust till lärande i en miljö med ett tillåtande klimat där eleverna får känna trygghet, ta 

hänsyn och visa respekt. Detta är något som Eriksson (1999) har sett som betydelsefullt i 

undervisningen. Hon framhåller att då lärarna erbjuder ett rikligt utbud av material, inspireras 

eleverna till ett lustfyllt lärande, där de får större möjligheter att arbeta utifrån egna intressen. 

Eriksson har även sett att det har betydelse hur läraren organiserar klassrummet för att skapa 

lust till lärande. Tillgängligheten av material och även placering av eleverna ska stimulera och 

ge inspiration till lärande. Lärandet sker i en tillåtande miljö där eleverna ges möjlighet att 

välja arbetsmaterial och när de vill arbeta med det.  

Även i Rhöses (2003) studie betonas vikten av det lustfyllda lärandet. Lärarna i studien 

menar att det är viktigt, att kunna ha roligt tillsammans med sina elever och våga bjuda på sig 

själv. Detta anser Carlgren och Marton (2002) förutsätts, då läraren behöver ha en god kontakt 

med varje enskild elev för att kunna vara ett stöd i det individuella arbetet.  

Vi kan med utgångspunkt i ovanstående resonemang konstatera att lärararbetet anses vara 

mångsidigt. Detta bekräftas även av Naeslund (2005), som menar att lärararbetet är 

mångfacetterat, och det gäller att kunna hålla många bollar i luften samtidigt. Det Naeslund 

har sett i sin studie är att läraren har som uppgift att dels handleda eleverna och organisera 

aktiviteter, och dels vara en kunskapsförmedlare i sin lärarroll. Att vara en god 

kunskapsförmedlare, innebär att läraren besitter relevanta ämneskunskaper och kan förmedla 

och delge eleverna dessa på ett för eleverna tydligt och anpassat sätt.  

Enligt Naeslund behöver den framtida pedagogen vara en ännu större ”bläckfisk" än idag. 

Naeslund får medhåll av Carlgren och Marton (2002) och Rhöse (2003), som anser att 

undersökningar visar att många lärare känner sig otillräckliga. Som vi tidigare nämnt innebär 
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stora klasser och tidsbrist att de inte kan ge varje elev den tid de skulle önska. Detta i sig 

skapar en stressfaktor för läraren.  

Enligt Rhöse (2003) innebär läraryrket i dagens skola inte lika mycket ensamarbete som 

det gjorde förr. Då bar läraren ensam allt ansvar för klassen. Idag ingår läraren i arbetslag, 

med fler pedagoger som tillsammans kan utbyta tankar och idéer med varandra. Även 

ansvaret för elevernas arbete delas mellan fler pedagoger. Även om läraren ingår i ett 

arbetslag, där det finns fler vuxna omkring eleverna och ansvaret är delat, så är det ändå 

många elever läraren har ansvar för.  

Flera lärare påvisar att då eget arbete fungerar, finns mer tid över för de elever som är i 

behov av extra handledning (Jacobsson 2003, Naeslund 2005). Detta är även något som 

Carlgren (1994) konstaterar i sin artikel, som en positiv konsekvens av det egna arbetet.  

I det tidigare nämnda experimentet, där Jacobsson (2003) skriver om försök med att arbeta 

med mindre klasser, ser verksamhetschefen inte möjligheten att hitta lösningar för att kunna 

ge tid till varje elev som en svårighet. Han uttrycker sig på följande sätt: 

 
Jag tror det är viktigt att ha någon form av tillfällen under dagen då några elever, som behöver det, kan få  
en-till-en-pedagogik. Men hur kan vi göra det och ändå få alla elever att känna sig som en del av  
gemenskapen? Det måste vi under resans gång hitta lösningar på, lösningar som är individuella för varje  
unge (Jacobsson 2003, s 14). 

 
Här menar verksamhetschefen att det är möjligt att hitta tillfällen då läraren kan ge varje elev 

tid. Han poängterar betydelsen av att skapa förutsättningar för goda relationer mellan lärare 

och elever.  

Som vi tidigare berört anser Carlgren och Marton (2002) att dessa goda relationer 

förutsätts då läraren behöver ha en bra kontakt med varje enskild elev för att kunna 

individualisera undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar.  

2.5 Sammanfattning 
I vår bakgrund har vi beskrivit olika aspekter, som har betydelse för arbetet med 

individualisering. Vi har beskrivit dessa aspekter utifrån det vi uppfattat som betydelsefullt 

inom området individualisering. Inledningsvis har vi redogjort för hur klassens storlek, 

påverkar lärarens möjlighet att individualisera undervisningen. Vi har belyst individualisering 

utifrån både små och stora klasser. Dessutom har vi beskrivit hur individuellt arbete kan ske 

enskilt eller i grupp. Därefter har vi gått in på hur lärare anser att de arbetar för att utgå från 

varje elevs förutsättningar och behov, genom att använda sig av eget arbete som arbetsform. 

Vi avslutade med att lyfta den förändring, som individualisering har inneburit för lärarrollen.  
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Det är med utgångspunkt i denna bakgrund vi vill ta reda på hur lärare anser att de 

anpassar undervisningen och vilka faktorer som påverkar och formar undervisningen och 

lärarrollen när det gäller individualisering i grundskolan. Utifrån detta har vi formulerat vårt 

syfte och de forskningsfrågor som vi introducerar i nästa kapitel där vi även redogör för vårt 

tillvägagångssätt.  
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3 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

I detta kapitel presenterar vi vårt syfte och våra frågeställningar, samt hur vi gått tillväga i vår 

undersökning. Vi grundar oss på en kvalitativ intervjustudie. Till att börja med redovisar vi 

varför vi valt kvalitativ intervju som metod, och hur vi gjort urvalet. Därefter följer ett avsnitt 

om kvalitativa intervjuer, och vi redogör även för hur vi har utgått från detta vid intervjuns 

utformning och dess omfattning.  

3.1 Syfte och frågeställningar 
I undersökningen vill vi utgå från lärarnas berättelser om sina erfarenheter av möjligheten att 

individualisera arbetet i grundskolan. Det är således lärarnas egna perspektiv som belyses. 

Studiens övergripande syfte är att ge en bild av hur lärarna anser att de arbetar med 

individualisering, och att identifiera vilka faktorer som påverkar och formar lärarrollen när det 

gäller individualisering.  

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande två forskningsfrågor, nämligen: 

 

1. Anser lärare att de anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar och, om så är fallet, hur menar de att detta sker? 

 

2. Vilka faktorer påverkar och formar arbetet med individualisering, och hur påverkas 

lärarrollen av detta? 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ intervju för att uppnå vårt syfte och få svar på våra 

forskningsfrågor. I nästa avsnitt redogör vi för vårt val av metod, och hur vi gått tillväga i 

genomförandet av undersökningen.  

3.2 Tillvägagångssätt 
Vi valde att använda oss av kvalitativ intervju i vår undersökning, för att få en djupare 

förståelse och en närhet till undersökningspersonerna.  

Vi anser att fördelarna med att använda kvalitativ intervju är dess sätt att samla in 

information med ett förstående syfte. För att få en djupare förståelse av individualisering samt 

för att kunna beskriva den helhet av det sammanhang som detta ryms inom, krävs en närhet 

till källan där vi hämtar vår information. Detta är något som Idar Magne Holme och Bernt 
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Krohn-Solvang (1997) menar är det typiska för kvalitativ metod. De anser att den närhet till 

undersökningspersonerna, som uppstår i det personliga mötet mellan forskaren och 

personen/personerna som undersökts, leder till en möjlighet att förstå den undersöktes 

situation och därigenom kunna se med dennes perspektiv.  

Målet med kvalitativ forskning är enligt Bengt Starrin (1994) att upptäcka det okända eller 

det som ännu ej är utforskat på ett tillfredsställande sätt. Vi menar att det är en förutsättning 

för att åstadkomma en förändring i vårt tänkande och handlande. Detta i sin tur leder till en 

utveckling av vår kunskapsprocess, vilken kan användas för att förändra människors 

livssituation. Även Karin Widerberg (2002) uttrycker att kvalitativ forskning är berikande, då 

den ger möjligheter till nya upptäckter om både sig själv och även om andra.  

Widerberg menar vidare att intervjun är ett unikt samtal, där forskaren får möjlighet att 

ställa följdfrågor till undersökningspersonen, för att få en tydligare bild av dennes förståelse 

och uppfattning av ämnet. Yvonne Tasker (2000) ser också detta som en betydelsefull 

möjlighet, och anser vidare att intervjun även ger forskaren tillfälle att avläsa kroppsspråk och 

tonfall. Detta gör att forskaren kan få sådan information, som inte kan avslöjas i ett skriftligt 

svar. Det forskaren enligt Tasker bör ha med i beräkning vid val av metod, är att intervjun tar 

mycket tid. Detta beroende på att intervjun kräver mycket tid för planering, genomförande 

och bearbetning. Denna nackdel, att intervjun är tidskrävande, gör att den kanske inte är 

lämplig vid en mindre undersökning. Vi anser ändå att fördelarna med kvalitativ intervju i vår 

undersökning överväger.  

Då vi i vår studie har varit tidsbegränsade, valde vi att göra ett mindre urval, vilket vi 

redogör för enligt nedan.  

3.3 Urval 
Vi valde att genomföra vår undersökning vid en grundskola på en mindre ort i Mellansverige. 

På skolan går elever från förskoleklass till skolår nio. Anledningen till att vi valde denna skola 

var dels att vi hade kontakter på skolan, men även av praktiska skäl då den var belägen i vår 

närhet.  

Vår avsikt var att genom kvalitativa intervjuer undersöka lärares erfarenheter och 

uppfattningar av individualisering i grundskolan. Då det inte var tidsmässigt möjligt att 

genomföra en intervjustudie med samtliga lärare på skolan, gjorde vi ett urval enligt Steinar 

Kvales (1997) principer. Vi ställde oss frågan hur många intervjuer vi ansåg oss behöva för att 

kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  
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Utifrån denna fråga valde vi att intervjua sex lärare, varav två lärare hade erfarenhet från 

arbete med elever i skolår ett till tre, två lärare med erfarenhet från arbete med elever i skolår 

fyra till sex och slutligen två lärare med erfarenhet från arbete med elever i skolår sju till nio. 

Detta ansåg vi gav oss möjlighet att belysa hur lärare anser att de arbetar med 

individualisering i grundskolan.  

Vi valde att intervjua lärare med erfarenhet från skolår ett till skolår nio, då vi ville se om 

elevernas ålder påverkar möjligheten till individualisering.  

Vi tog kontakt med de båda berörda rektorerna på skolan vi valt. Rektorerna ställde sig 

positiva till vår undersökning, och utifrån det urval vi gjorde förmedlade rektorerna kontakt 

med lärare.  

Under följande rubrik redogör vi för hur kvalitativa intervjuer kan utformas och hur vi har 

gått tillväga i utformningen av vår kvalitativa intervju.  

3.4 Utformning av kvalitativ intervju 
En viktig aspekt i planeringsstadiet av intervjun är, enligt Kvale (1997), att bestämma vilken 

struktur den ska ha. Kvale ger exempel på två skilda former av kvalitativa intervjuer. Den ena 

formen är strukturerad med i förväg bestämda frågor, och den andra formen är ostrukturerad. I 

den sistnämnda har forskaren i förväg valt temaområden men inte formulerat frågorna och 

bestämt ordningsföljden. Kvale anser att det inom kvalitativ forskning är vanligast att man 

kombinerar de båda intervjuformerna, och använder sig av en halvstrukturerad intervju vilket 

vi har anammat.  

Kvale (1997) och Österlind (1998) anser det vara svårt att använda helt strukturerade 

intervjuer vid kvalitativ forskning, då tanken med kvalitativ forskning är att låta 

intervjupersonerna träda fram med sina olikheter och spontana tankar. Detta menar Österlind 

inte är möjligt vid en helt strukturerad intervju, där forskaren strikt följer sin i förväg 

uppgjorda frågelista. Hon poängterar dock att intervjun måste ha någon grad av struktur om 

den ska kunna ligga till underlag för kommande analys. Detta instämmer även Tasker (2000) i 

och menar att både frihet för intervjupersonen och en viss struktur bör finnas med i intervjun. 

Hon anser att de flesta intervjuer har en tendens att befinna sig någonstans mellan den helt 

strukturerade och den ostrukturerade. Den kvalitativa intervjun anser Kvale (1997) tekniskt 

sätt vara halvstrukturerad.  

Som Österlind (1998) och Tasker (2000) menar är det, som vi tidigare nämnt, att föredra 

intervjuer som både innehåller frihet och struktur. Detta anser vi stämmer väl överens med det 

som kännetecknar den halvstrukturerade intervjun. Kvale (1997) menar att syftet med en 
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kvalitativ intervju är just att forskaren får möjlighet att ta del av den intervjuades livsvärld, 

och se de olika teman som tas upp ur den intervjuades perspektiv, vilket är möjligt i den 

halvstrukturerade intervjun.  

Kvale skriver vidare att forskaren i den halvstrukturerade intervjun, ska ha en professionell 

frågeteknik som ger struktur åt intervjun. I den halvstrukturerade intervjun skriver Kvale 

(1997) att frågorna ska vara korta och enkla. När det gäller frågornas utformning anser Runa 

Patel och Bo Davidsson (1994) dessutom att forskaren bl.a. bör undvika ledande frågor, 

negationer samt dubbelfrågor d.v.s. en fråga som innehåller två frågor.  

För att nå fördjupad kunskap inom temaområdena menar Kvale (1997), att forskaren 

behöver ha kunskap i ämnet, och på så vis kunna ställa de rätta följdfrågorna. Genom dessa 

följdfrågor kan forskaren få en större inblick i den intervjuades situation.  

Hur vi gått tillväga vid utformandet av våra intervjufrågor, beskriver vi under nästa rubrik.  

3.4.1 Intervjufrågor 
Vi har använt oss av en halvstrukturerad intervju, och utformat våra intervjufrågor utifrån vårt 

syfte och våra frågeställningar, vilka formulerats med utgångspunkt i bakgrunden. I den 

halvstrukturerade intervjun skriver Kvale (1997) att frågorna ska vara korta och enkla. Detta 

är något vi har tagit fasta på vid utformningen av frågorna.  

Inledningsvis i intervjun vill vi få en bild av lärarens syn på individualisering, och vilka 

arbetsformer denne använder sig av för att individualisera i sin undervisning. Vi vill även ta 

reda på om elevens ålder eller andra faktorer anses påverka möjligheten till individualisering. 

Avslutningsvis frågar vi om deras syn på hur individualiseringen har utvecklats i grundskolan, 

och om den har påverkat deras roll som lärare. För att kunna göra oss en bild av läraren 

ställde vi några frågor om läraren som person och något om dennes arbetssituation. Frågorna 

vi har använt oss av finns med som bilaga.  

I följande kapitel redogör vi för olika faktorer som inverkar på intervjuns genomförande, 

och hur vi valt att genomföra våra intervjuer utifrån dessa faktorer.  

3.5 Genomförande 
Det forskaren behöver ta ställning till är hur intervjun ska dokumenteras. Kvale (1997) tar upp 

följande alternativ till dokumentation, nämligen bandspelare, videobandspelare, förande av 

anteckningar eller använda minnet. Hans åsikt är att bandspelare är den vanligaste metoden, 

och menar att den är praktisk genom att forskaren dels kan vara mer koncentrerad på samtalet, 

genom att inte behöva anteckna, och även har möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger.  
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En nackdel som Rolf Ejvegård (2003) nämner, är den hämmande påverkan som 

bandspelaren kan ha på intervjusituationen. Han framhåller att den intervjuade kan känna sig 

begränsad och försiktig i sina uttalanden. I samband med detta skriver Ejvegård att forskaren 

alltid måste ha den intervjuades tillåtelse att använda bandspelare.  

Kvale (1997) tar även upp riskerna med tekniken, som det kan innebära då man använder 

bandspelare. Han nämner som exempel bandspelare som inte fungerar, eller att man glömmer 

att sätta på den. Både Tasker (2000) och Ejvegård (2003) framhåller betydelsen av att föra 

anteckningar även om bandinspelning görs.  

Vi har genomfört intervjuerna på skolan där lärarna arbetar. Vi anpassade oss efter lärarnas 

önskemål om tid och plats. Vid intervjutillfällena valde vi att enbart vara två som intervjuade 

då vi, som Kylén (2004) uttrycker det, inte ville att den intervjuade skulle känna sig allt för 

mycket i underläge. Vi gjorde en fördelning mellan oss som intervjuade. En intervjuade och 

ställde de i förväg formulerade frågorna, medan den andre förde stödanteckningar. Båda 

ställde följdfrågor då svaren inte bedömdes vara tillräckligt uttömmande. Vi valde att använda 

bandspelare då vi såg ett stort värde i att kunna koncentrera oss på intervjun, samt att kunna 

lyssna på intervjun flera gånger. Vi såg stora fördelar med att föra stödanteckningar även om 

vi spelade in intervjun på band. I och med detta var vi garanterade att det fanns en viss 

dokumentation kvar, även om tekniken skulle krångla. Användandet av bandspelare var något 

som samtliga lärare gav sitt godkännande till.  

Att skriva ut det som spelats in på band, dvs. att transkribera, är enligt Kvale (1997) en 

arbetsam och tidskrävande del i arbetet, och vi förklarar närmare hur vi gått till väga vid 

transkriberingen av intervjuerna under följande rubrik.  

3.6 Bearbetning 
Tanken med transkriberingen är att utskriften ska bli läsbar och då även möjlig att analysera. 

Kvale (1997) beskriver transkribering av intervju som en översättning från ett språk till ett 

annat dvs. från det talade språket till den nedskrivna texten. Kvale anser: 
 

  Att transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan. Försök till ordagranna  
intervjuutskrifter skapar hybrider, sökta konstruktioner som inte är adekvata för vare sig det levda  
muntliga samtalet eller den skrivna textens formella stil (Kvale 1997, s 152). 

 
Vid transkriberingen har vi valt att inte göra en helt ordagrann översättning, då Kvale menar 

att en ordagrann översättning från det talade språket till den nedskrivna texten alltså skapar 

hybrider, och detta kan leda till en svårighet med att läsa och förstå texten. Vi har istället valt 

att lägga fokus på innehållet av det sagda.  
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Nästa steg i bearbetningen är den sammanställning som ska ligga till grund för en analys 

och tolkning. Enligt Kylén (2003) bör sammanställningen göras på ett sådant sätt att den blir 

överblickbar och lättfattlig, och därmed underlättas analysarbetet.  

Vi är medvetna om att de tolkningar och tankegångar vi gjort är påverkade av oss som 

personer, våra lärdomar, intressen och teoretiska kunskaper, och att de i sin tur inverkar på 

hur vi upplever och tolkar realiteten. Detta är även något som påverkar validiteten i 

undersökningen, vilket vi belyser under nästa rubrik.  

3.7 Felkällor och kvalitet.  
Vi inser att det finns en mängd faktorer som kan påverka validiteten i en undersökning, och 

Bell (2000) framhåller särskilt förmågan att vara objektiv som en betydande del för 

validiteten. Hon menar bl.a. att man som forskare ska vara medveten om, att relationen till 

undersökningspersonerna kan påverka objektiviteten. Denna medvetenhet vad gäller att hålla 

sig objektiv i en undersökning är även något som Annika Lantz (1993) tar upp i sin bok. Hon 

menar att forskaren ska vara uppmärksam på hur relationerna kan påverka en undersökning. 

Lantz anser, liksom Bell (2000), att forskaren ska sträva efter att vara objektiv i sin forskning, 

oavsett relationer.  

Som forskare bör man både kunna tolka fenomenet utifrån sitt eget perspektiv, men även 

kunna kliva ur sig själv som subjekt och se på fenomenet ur en objektiv synvinkel. Detta är 

även något som Tasker (2000) poängterar som ett viktigt mål. Hon går däremot ett steg längre 

och anser att forskaren ska vara enbart objektiv, även om hon inser att förförståelsen är något 

som finns med och påverkar.  

Flera författare skriver om vikten av att vara medveten om förförståelsens betydelse. Ulla 

Sjöström (1994) beskriver förförståelsen som våra ”… förväntningar och farhågor, åsikter och 

fördomar, känslor och värderingar” (s.83). Hon menar att det är betydelsefullt att vara 

medveten om förförståelsens inverkan. Forskaren har alltid en föreställning om svaret när 

frågan ställs, och redan vid val av metod är förförståelsen med och påverkar. Lantz (1993) 

skriver att vårt sociala arv, familjesituation, ålder och kön är några av de faktorer som utgör 

en del av vår förförståelse. Enligt Lantz är det av stor betydelse att ta hänsyn till de 

omständigheter, som kan påverka vår roll som forskare.  

Förförståelsen är något som Patel och Davidsson (1994) anser att forskaren kan använda 

som ett verktyg. De menar att den kunskap och de tankar och känslor som forskaren besitter, 

är nödvändiga redskap för att kunna göra tolkningar och förstå olika fenomen.  
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Det finns alltid en viss risk enligt Tasker (2000), att man som undersökande forskare 

påverkar undersökningen i en viss riktning så att det uppstår en skevhet. Detta kan ske 

eftersom det inte handlar om maskiner, utan om människor med olika förförståelse. Hon 

skriver att det är av stor betydelse att vara medveten om denna skevhet, och erkänna att den 

kan uppstå. 

En konsekvens av att anonymisera framställningen av resultaten är, att de framstår som 

diffusa och därmed kan validiteten ifrågasättas. Denna giltighet som ifrågasätts vid 

anonymisering menar Bell (2000) bottnar i att validitet är ett komplicerat begrepp. Detta p.g.a. 

att det är svårt att avgöra om forskningen mäter eller beskriver det den är avsedd att mäta eller 

beskriva.  

 Vi inser att det finns många faktorer som påverkar vid en intervju, och att det därmed finns 

risk att skevhet uppstår. Vår ansats har varit att både i undersökningen och vid analys av 

resultaten om möjligt vara objektiva. Även om vi försöker hålla oss objektiva inser vi att den 

tolkning vi gör påverkas av oss som personer. Kvale (1997) menar att man genom att använda 

fler forskare som tolkar minskar risken för subjektiv inverkan. Här menar vi att vi har en stor 

fördel av att vara tre personer som arbetat med samma undersökning, och som hjälpts åt vid 

tolkning och analys.  

Vi är medvetna om att det ligger en svårighet i att vara objektiv i mötet med de personer vi 

intervjuar, mycket beroende på den förförståelse vi som undersökande personer bär med oss. 

En annan negativ inverkan som förförståelsen kan ha är enligt vår mening att den kan hindra 

forskaren från att upptäcka det okända. Med det menar vi att förförståelsen kan innebära att vi 

förutsätter att det ska vara på ett visst sätt, och på så vis upptäcks inte det okända. Med 

anledning av detta har vi försökt vara medvetna om denna risk, dvs. att vi väljer ut det som för 

oss är relevant och går miste om betydelsefull fakta. Således har vi försökt fånga det som 

läraren anser, på något vis, kan kopplas till begreppet individualisering.  

Ett annat sätt att se på förförståelsen är att betrakta den som ett verktyg. Verktyget är den 

kunskap vi besitter som hjälper oss att förstå och tolka fenomen samt att ställa adekvata 

följdfrågor.  

En betydande roll i studien har de etiska aspekterna som forskaren har att förhålla sig till. 

Dessa aspekter ger vi en beskrivning av under kommande rubrik.  

3.8 Etiska aspekter 
Det finns många faktorer som inverkar och är betydelsefulla för att uppnå god forskning. 

Widerberg (2002) påpekar att de etiska frågorna, och den problematik som detta innebär följer 
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forskaren genom hela arbetet. Liksom Widerberg anser Bell (2000) att de etiska frågorna har 

en framträdande roll, och hon betonar betydelsen av att forskaren inför en undersökning har 

tillstånd och godkännande, av berörda instanser och undersökningspersoner, för 

genomförande av undersökningen. Detta är även något som Kvale (1997) framhåller som 

betydelsefullt. Här ser vi således att de nämnda författarna är överens vad gäller de etiska 

frågorna.  

En annan viktig del inför undersökningen är som Bell (2000) framhåller, att 

undersökningspersonerna är medvetna om syftet med undersökningen. Detta är även något 

som Kvale (1997) och Widerberg (2002) instämmer i, och de poängterar även att deltagarna i 

undersökningen ska vara medvetna om frivilligheten i undersökningen. Författarna framhåller 

att det är forskarens ansvar att dessa etiska krav uppfylls.  

Bell (2000) betonar dessutom att det är viktigt att man som forskare redan före 

undersökningen har tänkt igenom och kan säkerställa att alla deltagare i undersökningen 

garanteras integritet och anonymitet. På samma sätt anser Larsson (1994) att det är 

nödvändigt att forskaren kan garantera full anonymitet och omöjliggöra identifikation av både 

människor och platser. 

 Vid den första kontakten med de berörda rektorerna, som togs per telefon, informerade vi 

om syftet med vår undersökning. Undersökningens syfte emottogs positivt av rektorerna och 

de lovade förmedla kontakter med lämpliga lärare utifrån våra kriterier. Vi fick tillstånd att 

kontakta de lärare som var villiga att ställa upp på en intervju. När vi per telefon hade vår 

första kontakt med lärarna tydliggjorde vi vårt syfte med undersökningen, och vi bad även om 

tillåtelse att använda oss av bandspelare vid intervjun. Inledningsvis vid intervjutillfället 

informerade vi om att namn på både personer och platser skulle bytas ut för att garantera 

anonymitet. Rektorerna hade en önskan om att få ta del av vårt arbete, och i och med detta såg 

vi en svårighet med att kunna garantera full anonymitet, då det fanns en risk att övrig personal 

på skolan skulle kunna identifiera de intervjuade. Detta informerade vi lärarna om och de fick 

därmed ge sitt samtycke till att vi avsåg att överlämna arbetet till skolan.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa våra resultat som vi direkt jämför med den 

forskning vi belyst i bakgrunden, för att omgående kunna göra en jämförelse av dessa. Utifrån 

detta gör vi samtidigt vår analys.  

Vi har valt att utgå ifrån de fyra rubriker vi bedömt avspeglar vårt syfte och våra 

frågeställningar. Rubrikerna har formulerats som: Syn på individualisering, Påverkande 

faktorer, Arbetsformer och Lärarrollen. Intervjupersonerna har vi gett de fingerade namnen: 

Anna som arbetar i skolår ett-tre, Britta som arbetar i skolår sju, Clara som arbetar i skolår 

åtta-nio, Daisy som arbetar i skolår tre-sex, Elvira som arbetar i skolår fyra-sex och Frida 

som arbetar i skolår fyra-sex.  

4.1 Syn på individualisering 
Vi ser en stor samstämmighet bland de lärare vi har intervjuat, när det gäller synen på 

individualisering. Samtliga lärare framhåller betydelsen av att utgå från varje enskild elevs 

förutsättningar och behov, vilket de anser är en nödvändighet för att kunna individualisera 

undervisningen. Bl.a. uttrycker Anna att det för henne är betydelsefullt att i undervisningen se 

varje enskild elev, och möta denne utifrån sina behov och förutsättningar. Detta ligger till 

grund för hennes planering och det fortsatta arbetet, där hon utgår från vad eleven kan och 

behöver.  

Att se eleverna i olika situationer under dagen är för Frida värdefullt, och en förutsättning 

för att kunna individualisera undervisningen. Hon anser att en stor del av lärarrollen innebär 

att kunna läsa av eleverna och se deras behov.  

Individualisering för Britta är att se varje elev och se dem som egna individer. I sitt arbete 

pratar och umgås hon mycket med eleverna. Det är viktigt för Britta att ta sig tid för att lära 

känna eleverna och då vet hon vad de behöver i undervisningen. Hon anser att 

kommunikationen i sig är en stor del av individualiseringen. Hennes tid med eleverna är 

värdefull, på så vis att den tid hon använder för att bekanta sig och umgås med eleverna, leder 

till att hon får så mycket tillgodo i sin undervisning när det gäller möjligheten att 

individualisera. 

Lärarna använder sig av olika metoder för att utröna vad som är elevens förutsättningar och 

behov. De flesta lärarna betonar betydelsen av goda relationer med eleverna, för att på så sätt 

kunna lära känna varje enskild elev. Genom att lära känna den enskilde eleven, menar lärarna 

att de får en större möjlighet att möta eleven på den nivå där denne befinner sig.  
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Daisy menar att det sociala samspelet är betydelsefullt för att lära känna eleverna och 

därmed kunna individualisera. För Elvira är det av stor betydelse att föra en dialog med 

samtliga elever i klassen. Genom denna dialog kan hon ta reda på vilka förkunskaper eleverna 

har inom området för att kunna lägga undervisningen på rätt nivå. 

Lärarna försöker se och samtala med eleverna vid olika tillfällen under skoldagen, för att få 

en helhetsbild av eleven. Vi kan se en skillnad i hur mycket tid lärarna väljer att avsätta för att 

lära känna eleverna.  

När det gäller Britta ser vi ett tydligt och medvetet förhållningssätt i att prioritera tid för 

umgänge med eleverna. Hon anser att hon som lärare har stora fördelar av att ha skapat goda 

relationer, vilket hon har tillgodo i undervisningen. Den kunskap hon får om eleverna genom 

dessa relationer, ligger sedan till grund för hennes utformning och anpassning av individuell 

undervisning.  

För att kunna anpassa undervisningen så att den utgår från varje elev, poängterar Rhöse 

(2003) och Eriksson (1999) betydelsen av de personliga relationerna, och vikten av att lära 

känna eleverna. Vi upplever att detta är något som de flesta lärarna i vår studie ser som en 

nödvändighet för att möjliggöra ett individualiserat arbetssätt.  

Carlgren och Marton (2002) påpekar även att det är betydelsefullt för läraren, att umgås 

med eleverna utanför klassrummet. Detta poängteras, som vi tidigare nämnt, av Britta och 

Frida som båda lägger stor vikt vid att se och umgås med eleverna även utanför lektionstid.  

För att som lärare kunna bilda sig denna nödvändiga helhetsbild av eleverna, som krävs för 

att möjliggöra individualisering, inser vi att det är av stor betydelse, att ha sett och samtalat 

med eleverna i olika situationer. Lärarna menar att i elevens relationer och i samspelet med 

kompisar, samt genom en genuin kommunikation mellan lärare och elev, får man som lärare 

en värdefull kunskap som ligger till grund för individualiseringen.  

Detta känner vi även igen från Vygotskijs teorier och det sociokulturella synsättet, där det 

betonas att eleverna lär sig genom att samtala och tänka i ett socialt samspel (Lindö 2002, 

Lindkvist 2003). Enligt Vygotskij är det i det sociala samspelat som individens utveckling 

sker, och det är därför av stor betydelse att se eleven i ett socialt sammanhang för att 

därigenom som lärare kunna bilda sig en helhetsuppfattning om eleven.  

Ett led i att bilda sig en helhetsuppfattning av eleven är att som lärarna gör, utgå ifrån ett 

medvetet föräldrasamarbete. Enligt Frida kan föräldrarna bidra med värdefull information om 

sina barn. Hon anser att föräldrarna är en viktig del i utformandet av elevens individuella 

undervisning.  
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Clara kan se ett värde i att genomföra dokumentationer och prov, för att kunna göra sig en 

bild av vilken nivå eleven befinner sig på. Utifrån detta kan hon sedan anpassa undervisning 

och läromedel till rätt nivå för varje enskild elev. Genom dessa tester får Clara en uppfattning 

om var eleven befinner sig kunskapsmässigt, vilka brister denne har och vad eleven 

därigenom behöver träna mer på. Vi tror dock att det är svårt att kunna individualisera enbart 

genom att utgå från den nivå eleverna befinner sig på kunskapsmässigt, i och med att läraren 

då kan sakna en helhetsbild av eleverna. Clara har 110 elever att undervisa och vi inser att det 

kan vara svårt att skapa genuina relationer med var och en, och att genomföra tester kan 

således bli en metod för att individualisera undervisningen.  

Ett annat sätt att se på elevernas kunskap, är att utgå från deras styrkor och stärka dem. 

Frida ger exempel på att detta är något som hon använder sig av i arbetet med sina elever. 

Frida tycker att detta är ett stimulerande arbetssätt, då alla elever får känna att deras styrkor är 

betydelsefulla. Hon tror även att då eleverna blir stärkta i det de redan kan, får de bättre 

självförtroende och de får även lättare att arbeta med sina svagheter.  

Att arbeta med elevernas starka sidor anser lärarna även är något som kan leda till att det 

skapas ett mer tillåtande klimat i klassen, och att de får känna att det är positivt att vara olika. 

I Annas arbetslag tillämpas ett medvetet värdegrundsarbete, där de vill förmedla till eleverna 

allas lika värde, som klart uttrycks som ett mål i Lpo 94. Vi menar att detta värdegrundsarbete 

är väl förenligt med människans sätt att lära, på så vis att vi alla är olika och därmed lär på 

olika sätt som det uttrycks i Lpo 94.  

Det finns flera faktorer som påverkar möjligheten att arbeta med individualisering, och 

under nästa rubrik redogör vi för de faktorer som framträtt som mest betydande för lärarna i 

vår studie.  

4.2 Påverkande faktorer 
Den främsta och mest framträdande faktorn som samtliga lärare uttryckte, som påverkar 

möjligheten att arbeta med individualisering är elevantalet i klassen. Lärarna anser att då 

elevantalet är stort är det omöjligt att hinna se om eleverna följer med och tillgodogör sig 

undervisningen.  

För Anna är det betydelsefullt hur många elever som ingår i gruppen. Är gruppen stor så är 

det många att lyssna till, och skapa förutsättningar för. Anna skulle önska att hon kunde sitta 

med var och en av eleverna, och ge dem vad de behöver. Men det räcker inte tiden till för, 

eftersom hon har elevgrupper på mellan 12 och 25 elever.  
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Britta menar att då det är många i klassrummet blir det hög ljudnivå och trängsel. Har hon 

stora grupper anser hon även att det är svårt att få med alla elever i diskussionen, så det är 

självklart för henne att gruppstorleken påverkar. När antalet elever är färre inspireras fler 

elever att ta del i samtalet på ett djupare plan, vilket hon ser som en omöjlighet i klasser med 

25-26 elever. Därför utnyttjar hon ibland möjligheten att dela in i mindre grupper.  

Daisy menar att om hon verkligen ska kunna se vad varje elev behöver, krävs ett samspel 

med eleven vilket försvåras när gruppen blir för stor. Hon tycker att gränsen för att klara detta 

på ett tillfredsställande sätt går vid åtta till tio elever.  

Den värdefulla kommunikationen som lärarna vill åstadkomma i undervisningen, uteblir 

när det blir för många elever. Det blir således svårt att få till stånd några djupare diskussioner. 

Detta överensstämmer med vad Einarsson (2003) kommit fram till vad gäller svårigheten att 

kommunicera i större klasser.  

Att man som elev får tillfällen att lyssna, argumentera, ompröva föreställningar och 

uppfattningar är enligt Naeslund (2005) betydelsefullt. Vi kan således konstatera, både utifrån 

tidigare forskning samt från de intervjuade lärarna, att klasstorleken har stor betydelse för 

huruvida kommunikationen kan ske på ett djupare plan och därmed leda till en utveckling av 

elevens tänkande eller ej.  

Vi kan även konstatera att mindre grupper ger större möjligheter för eleverna att 

tillgodogöra sig undervisningen, och därmed ökar kvaliteten i arbetet. Detta är något som 

Einarsson (2003) belyser i sin avhandling, och som även Britta nämner i intervjun. Britta 

berättar att hon tagit del av tidigare forskning som pekar på betydelsen av mindre grupper, för 

att eleverna lättare ska ta till sig kunskap.  

Lärarna menar att en större grupp elever kräver mer tid av dem, både när det gäller 

planering och handledning i klassrummet. Flertalet lärare har påtalat att då elevantalet blir för 

stort känner de sig otillräckliga, och således menar lärarna att ett mindre antal elever i 

gruppen ger dem större förutsättningar för att kunna ge mer tid till varje enskild elev.  

Elvira tycker att det kan vara svårt att få tiden att räcka till för att individualisera för 15 

elever. Även om hon inte anser att 15 elever är många så är det ändå tillräckligt många, för att 

det ska bli svårt att individualisera för varje elev. Således menar Elvira att gruppstorleken är 

en påverkande faktor.  

Elvira anser att då hon har 12-15 elever, ser hon om de följer med i undervisningen vid 

gemensamma samlingar. Blir det däremot upp mot 25 elever, då är det nästan omöjligt att se 

om de följer med. Under de senaste åren har hon haft färre antal elever i grupperna, vilket har 
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medfört att Elvira har större möjligheter att hinna se varje elev än när hon hade en stor klass. 

Detta innebär att förutsättningarna för att tidigt i individualiseringen kunna ge rätt stöd ökar.  

Även Naeslund (2005) och Rhöse (2003) har framhållit att stora klasser innebär en 

svårighet i arbetet med att bedriva kvalificerad individualiserad undervisning. Frida anser 

dock att hon som lärare har stora möjligheter, att styra och påverka hur hon fördelar tiden 

under dagen och mellan eleverna. Hon menar att hon och eleverna har den tid de har till sitt 

förfogande, och utifrån den får de anpassa sitt arbete.  

Elvira framhåller betydelsen av att eleverna har en grundtrygghet i gruppen. Har eleverna 

denna grundtrygghet tar de ansvar för sitt arbete, och kan arbeta även om läraren inte är 

närvarande. Detta ger läraren möjlighet att arbeta enskilt med ett mindre antal elever.  

Detta anser vi stämmer med vad Jacobsson (2003), Naeslund (2005) och Carlgren (1994) 

påvisar, att då eleven tar eget ansvar för sitt arbete finns mer tid över för de elever som är i 

behov av extra handledning. Att eleverna känner sig trygga i gruppen inser vi är en 

grundläggande förutsättning, som underlättar arbetet med individualisering.  

Frida menar att individualiseringen leder till frihet och ökad tolerans mellan eleverna. 

Detta beroende på att de är vana att se varandra utföra olika arbetsuppgifter inom samma 

område. Frida upplever att eleverna accepterar varandras olikheter, och ingen behöver känna 

att det är pinsamt att arbeta på ett eget sätt.  

I Lpo 94 betonas att lärandet ska ske i en miljö med tillåtande klimat där eleverna får 

känna trygghet, ta hänsyn och visa respekt. Värdegrundsarbetet konstaterar vi, utifrån 

lärarnas uttalanden, är något som måste finnas med som en naturlig del i skolans arbete.  

I Annas arbetslag arbetar pedagogerna medvetet med värdegrundsarbete där de lyfter fram 

allas lika värde, att var och en är unik och att man tillåts att vara olika. Pedagogerna vill 

genom detta förmedla till eleverna det positiva i att vara olika och ta tillvara på det.  

Något som även påverkar lärarens möjligheter att hinna ge tid till eleverna är gruppens 

sammansättning. Då det finns många elever i gruppen som är i behov av extra hjälp får 

läraren svårt att räcka till för alla elever oavsett gruppens storlek. Lärarna anser sålunda att det 

inte alltid är gruppens storlek som är avgörande för om man som lärare ska känna att man 

räcker till för alla elever, utan gruppens sammansättning har också stor betydelse.  

Gruppens sammansättning är något som, enligt Clara, påverkar möjligheterna att arbeta 

med individualisering. Finns det många elever i gruppen som inte kan ta ansvar för sitt arbete 

utan tappar koncentrationen och fokus, blir det svårare att genomföra självständiga arbeten.  

Även Daisy påpekar att gruppens sammansättning har stor inverkan på möjligheterna att 

individualisera. Om det är många elever i gruppen som behöver mycket stöd och hjälp, både 
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vid planering och vid genomförande av individuellt arbete, upplever Daisy att hon inte räcker 

till.  

Gruppens breda kunskapsspann kan också innebära en svårighet för läraren att tillgodose 

varje elevs behov. Eriksson (1999) menar att lärarna begränsas i sitt arbete då klasserna är 

stora, eleverna är olika och har skilda förutsättningar.  

Clara menar att när hon har en stor klass täcker den ett vitt spann kunskapsmässigt, som är 

svårt för en lärare att tillgodose. Clara anser dessutom att hon som lärare behöver ha en bred 

kunskap inom området, eftersom eleverna ofta arbetar med olika arbetsuppgifter. Detta kräver 

att hon som lärare kan växla mellan olika svårighetsgrader och uppgifter.  

Lärarna ser inte ämnet i sig som en begränsning för att kunna individualisera 

undervisningen. Däremot avgör ämnet hur läraren väljer att utforma och anpassa 

undervisningen, för att den ska bli individuell.  

Flertalet lärare anser att kärnämnena är lättare att individualisera, eftersom eleverna i dessa 

ämnen ofta naturligt befinner sig på olika nivåer. Däremot i samhällsorienterande och 

naturorienterande ämnen ger lärarna eleverna möjligheter, att ta till sig kunskapen på olika 

sätt men inom samma områden.  

De lärare som undervisar i skolår sju till nio ansvarar för sina specifika ämnen, vilket 

medför att de ibland enbart träffar eleverna en gång per vecka. Denna brist på kontinuitet 

beror på att de är styrda av schemat. Även lärarna i skolår ett till sex upplever att de har ett 

sönderhackat schema, genom att de arbetar i arbetslag med fördelat ämnesansvar. Detta 

innebär att läraren inte enbart träffar sin klass under en skoldag, utan 

gruppsammansättningarna kan variera. För både lärare och elever innebär detta att det blir 

många avbrott och nya moment, som inverkar på det individualiserade arbetet.  

Ingen av lärarna uttrycker dock att arbetet i arbetslagen är negativt, utan framhåller att det 

är positivt att få arbeta med det som man som lärare är bra på. Daisy menar att det har skett en 

förändring av lärarrollen, genom att de nu arbetar i arbetslag. Arbetet blir därigenom mer 

fördelat lärarna emellan, p.g.a. att de tar tillvara på varandras ämneskompetenser. Genom att 

de arbetar i arbetslag har lärarna enligt Frida möjlighet att ta tillvara på varandras 

kompetenser och styrkor, så att var och en gör det som den är bäst på. På så vis delas ansvaret 

upp mellan lärarna, och man behöver inte göra allt utan får göra det man kan. Detta är även 

något som eleverna får nytta av.  

En annan omständighet som lärarna tycker är viktig för det individuella arbetet är i vilken 

utsträckning de har tillgång till grupprum. Att kunna dela eleverna i mindre grupper har 
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många fördelar. Dels menar lärarna att då eleverna får arbeta i grupprum ges tillfälle till lugn 

och ro, och utifrån elevernas förutsättningar får de möjlighet att arbeta på olika sätt.  

Lärarna som arbetar med skolår sju till nio har tillgång till grupprum, vilket de värdesätter 

och flitigt utnyttjar. Däremot de lärare som arbetar med skolår ett till sex saknar grupprum, 

där de kan låta eleverna arbeta i lugn och ro.  

Vi förstår således att grupprummen ger läraren större möjligheter att utforma sitt arbete för 

att nå de mål som är uppsatta i Lpo 94, vad gäller skolans uppdrag att skapa gynnsamma 

villkor för lärande i en stimulerande miljö. Där menas att hänsyn ska tas till den enskilde 

elevens kunskapsutveckling, kompetenser och förutsättningar.  

 Lärarnas val av arbetsformer är betydelsefulla för den enskilde elevens möjligheter att 

arbeta individuellt, och detta belyser vi i följande avsnitt.  

4.3 Arbetsformer 
Lärarna i vår studie är överens om att eleverna lär på olika sätt, och att de därför i sin 

undervisning måste erbjuda olika sätt att ta till sig kunskap. Vi kan konstatera att lärarna i sin 

undervisning tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar att klara arbetsuppgifterna i skolan.  

I Annas arbetslag försöker pedagogerna få eleverna att förstå att vi lär oss på olika sätt, och 

därmed försöker pedagogerna erbjuda olika inlärningssätt. För att pedagogerna i arbetslaget 

ska bli mer medvetna om olika inlärningssätt deltar hela arbetslaget i fortbildning där de lär 

sig om hur elever lär sig bäst. Detta är ett arbetssätt som de i Annas arbetslag håller på att 

utveckla, och de försöker i sin planering av skolarbetet få in möjligheter för eleverna att lära 

sig på olika sätt.  

Clara berättar att de under den temadag som genomförs en dag i veckan ger eleverna 

möjlighet att arbeta i olika grupper beroende på vilken nivå de befinner sig på. Här erbjuds 

även eleverna olika sätt att ta till sig kunskap på. De elever som lär sig bäst genom att lyssna 

erbjuds att ta del av en föreläsning, de elever som vill arbeta med instuderingsfrågor eller läsa 

i en bok får möjlighet till det. De elever som lär sig genom att titta på en film eller att lyssna 

på musik när de jobbar erbjuds detta, men det ges även möjlighet att sitta i ett tyst rum och 

arbeta med uppgifter. Här kan vi se att lärarnas arbetssätt överensstämmer med målen i  

Lpo 94 där det poängteras att läraren ska utgå från varje elevs erfarenheter, behov samt 

förutsättningar.  

Ett led i att utforma individuell undervisning är enligt Lindkvist (2003), Rhöse (2003) och 

Österlind (1998) att använda sig av eget arbete. Eget arbete används i olika former och 

omfattningar av lärarna i vår studie, även om de flesta inte benämner detta för eget arbete.  
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Daisy berättar att eleverna under en lektion i veckan får arbeta med eget arbete. Då får 

eleverna välja på några saker som lärarna anser att de behöver arbeta med. I hennes nuvarande 

grupp har eleverna inte kommit så långt kunskapsmässigt och socialt, och detta menar hon 

inverkar på deras möjligheter till abstrakt tänkande. Daisy anser att om eleven ska vara 

delaktig i planering av eget arbete krävs en förmåga att kunna tänka abstrakt. Hon har 

erfarenhet från tidigare klasser där eleverna har haft förmågan att vara delaktiga i planeringen, 

och eget arbete har då fungerat bra.  

Även Elvira använder sig i viss mån av eget arbete som en arbetsform, men då är det mest 

den vuxne som styr innehållet. Eleven har valmöjligheten att påverka arbetets ordning, och 

det anser Elvira fungerar bäst.  

Denna begränsade valmöjlighet för eleverna vid planering av eget arbete är även något 

som Österlind (1998) och Carlgren (2005) har sett i sin forskning. De menar att eleverna ofta 

enbart får påverka när och hur arbetet ska utföras men inte vad de ska arbeta med. Även 

Sternudd-Groth (2005) har funnit belägg för detta, och anser att det finns elever som upplever 

att de inte får påverka vad och hur de kan lära sig, utan deras enda valmöjlighet är att välja 

arbetsordning.  

De flesta lärarna uttrycker en uppfattning att det är lättare att arbeta med individualiserade 

arbetsformer i de tidigare skolåren. Frida är av den åsikten att det kan vara lättare att 

individualisera undervisningen med yngre elever. Enligt henne har de yngre eleverna mer 

egna idéer om vad de vill lära sig. De har lättare att sätta mål och uttrycka vad de vill lära sig. 

Redan i skolår fyra sker en förändring hos eleverna, genom att de blir mer medvetna om vad 

läraren vill att de ska lära sig. Därmed får eleverna svårare att komma med egna förslag och 

önskemål.  

När eleverna är yngre använder lärarna sig av mer varierat och praktiskt skolarbete, men i 

skolår fem och sex ställs det enligt Frida högre krav på att eleven ska kunna ta till sig kunskap 

utifrån läroböcker. I och med att användandet av läroböcker ökar i skolår fem och sex kan 

Frida se att det blir en viss bundenhet till läroböckerna, vilket i sin tur leder till att en del av 

glädjen i lärandet försvinner. En förklaring till detta är enligt lärarna att de vid de tidigare 

skolåren har större möjligheter att använda praktiskt material.  

Det vi kan se är att de individuella utvecklingsplanerna, som lärarna använder sig av, har 

utvecklats till ett redskap vilket används i elevens eget arbete. Dessa mål som skrivs i de 

individuella utvecklingsplanerna vill lärarna ska fungera som levande dokument, och inte 

enbart vara mål som plockas fram och utvärderas en gång per termin.  
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En gång i veckan genomför Frida målarbetspass, då eleverna arbetar mot de mål som satts 

upp i den individuella utvecklingsplanen, och även kurs- och läroplansmål. Tanken med dessa 

målarbetspass är att medvetandegöra eleverna om sina uppsatta mål, och att de förstår varför 

målen är satta. Arbetet med målen ska enligt Frida vara en naturlig del av skolvardagen.  

Vi förstår att då man som lärare låter målarbetet genomsyra hela undervisningen, 

synliggörs lärprocessen för eleverna på ett tydligt sätt. Att använda och levandegöra de 

individuella utvecklingsplanerna på detta sätt, inser vi fyller en viktig funktion vid 

utformandet av elevens individuella undervisning.  

Hela processen med den individuella utvecklingsplanen, ser vi, förutsätter en 

kommunikation elever och lärare emellan, och även emellan elever, föräldrar och lärare. I 

denna kommunikation skapas enligt lärarna, en förutsättning för eleverna att utvecklas i sitt 

tänkande, och få möjlighet till reflektion.  

Flera lärare använder sig av olika sätt att kommunicera med eleverna för att ta reda på 

deras åsikter och tankar, vilka är väsentliga för att undervisningen ska kunna individualiseras.  

Vid uppstart av temaarbete för pedagogerna i Annas arbetslag en diskussion med eleverna 

för att ta reda på vad de vill veta om ämnet och hur de ska arbeta för att få reda på detta. I 

denna diskussion anpassar lärarna sig efter elevernas nivåer, och därmed får eleverna 

möjlighet att utvecklas från sin nivå.  

Britta menar att det är i diskussionen som tankeutbytet sker mellan elev och lärare och 

även mellan elev och elev. Här ges en möjlighet att lära sig och utvecklas på sitt sätt och på 

sin nivå. I detta samtal har alla möjlighet att få något på sin nivå oavsett om man är duktig 

eller inte.  

Britta anser vidare att det är av stor betydelse att läraren finns med som handledare, för att 

under arbetets gång tillsammans med eleven kunna samtala och reflektera omkring elevens 

lärande. Kommunikationen är även något som bl.a. Eriksson (1999) menar är av stor 

betydelse för eleven i dennes utveckling, och vi inser därför att detta samspel är en viktig del i 

undervisningen.  

En tydligt framträdande arbetsform som är gemensam för dem alla, är att lärarna låter 

eleverna arbeta inom samma område men på olika nivåer. En orsak till att lärarna har valt att 

låta eleverna arbeta inom samma område är att de vill förhindra att det blir, som bl.a. 

Naeslund (2005) uttrycker det, en stor spridning av elevernas arbeten. I en ordinär klass är 

kunskapsspannet stort, vilket medför att det krävs olika strategier för att kunna hantera den 

situationen.  
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Det har framträtt att lärarna använder sig av olika arbetsformer för att kunna tillgodose 

elevernas individuella behov på ett bra sätt. Ett sätt är att arbeta i åldersintegrerade grupper, 

vilket innebär att eleverna får arbeta i homogena kunskapsgrupper.  

I Elviras arbetslag har de valt att arbeta nivågrupperat i matematik och engelska. Då når 

lärarna lättare eleverna i grupperna även om de är åldersblandade. Genom detta blir gruppen 

mer homogen än om de skulle arbeta skolårsvis, och därmed underlättas individualiseringen.  

Ett annat sätt är att använda sig av läromedel som är nivåanpassade, vilket flera lärare gör. 

Clara använder sig av ett läromedel i matematik som ger möjligheter att individualisera. Detta 

är något som Clara upplever som mycket positivt för individualiseringsarbetet. I materialet 

finns det för eleverna olika nivåer att arbeta på, beroende på vilka ämneskunskaper eleverna 

har sedan tidigare.  

Att använda sig av läromedel inser vi kan vara ett hjälpmedel för att nivåanpassa 

undervisningen, men det kan även innebära en begränsning i att variera undervisningen. Detta 

är något som Frida framhåller, då hon i sin undervisning vill kunna erbjuda olika alternativ för 

eleverna att ta till sig kunskap på.  

Clara ser katederundervisningen som en användbar och kompletterande arbetsform. Hon 

menar att läraren kan göra katederundervisningen både spännande och intressant beroende på 

hur läraren agerar, om hon för en monolog eller en dialog med eleverna. Enligt Clara blir det 

lugnare i klassen, de vet vem de ska lyssna på, och hon kan hjälpa dem med vad de ska 

anteckna.  

Britta anser att katederundervisningen har fått dåligt rykte. Hon tror att en variation av 

arbetsformer är bra där katederundervisning finns med som en del. Lärare kan genom sitt 

engagerade sätt att berätta ge mer till eleverna än om de läser själva ur en bok. Enligt Britta 

ger berättandet eleverna, och då särskilt de lässvaga, en förförståelse inför kommande läsning.  

Lindkvist (2003) beskriver hur läraren genom en växelverkan mellan kollektiva 

arbetsformer och det egna arbetet, kan åstadkomma variation i undervisningen. För att kunna 

ge möjlighet till den kommunikation i klassen som är så betydelsefull, krävs det att läraren ger 

utrymme för eleverna att gemensamt samtala och diskutera. I de kollektiva samtalen menar 

Harkort-Berge och Nilarp (2001) och Sternudd-Groth (2005) att eleverna får möjlighet att 

argumentera och dela synpunkter med varandra. Författarna får medhåll av Naeslund (2005) 

som ser det kollektiva samtalet som mycket värdefullt.  

Vi kan konstatera att lärarens engagemang och inlevelse har stor betydelse vad gäller de 

kollektiva arbetsformerna. Att som lärare kunna delge eleverna kunskap i berättarform, har 

flertalet lärare uttryckt som betydelsefullt. En lärare som kan berätta med inlevelse och 
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känsla, kan för eleverna innebära att de får en större behållning och en variation av 

undervisningen. Läraren får även, som de uttrycker det, möjlighet att delge eleverna av sin 

erfarenhetsvärld. Katederundervisning som arbetsform är enligt lärarna inte att förkasta, men 

några av lärarna ser en svårighet i att individualisera i kollektiva arbetsformer. 

Det är en stor fördel med att låta eleverna få en varierad undervisning. Det har 

framkommit i tidigare forskning att det kan finnas en risk när eleverna enbart arbetar enskilt. 

Carlgren (1994) menar att det då kan innebära att det blir en administrering av den egna 

kunskapen för eleverna. Genom att läraren växlar mellan kollektiva arbetsformer och det egna 

arbetet minskar risken för att, som Eriksson (1999) och Lindkvist (2003) uttrycker det, 

uppmuntra till den egoism som kan utvecklas vid enbart enskilt arbete.  

Således ser vi hur betydelsefull lärarens roll är för elevens inlärning, och hur 

individualiseringen har påverkat lärarrollen skildrar vi under följande rubrik.  

4.4 Lärarrollen 
Vi kan, både utifrån tidigare forskning och även från vår studie, konstatera att 

individualiseringen har inneburit en märkbar förändring av lärarrollen. Enligt Carlgren 

(1994) och Österlind (1998) har det skett en förändring av lärarrollen, från att lärarens roll 

tidigare inneburit att denne undervisade traditionellt från katedern, till att idag inta en 

handledarroll. Författarna menar att lärarens uppgift innebär att handleda eleverna till en 

delaktighet i sitt eget lärande.  

Lärarna i vår studie har olika lång erfarenhet av skolarbetet, men vi tycker oss ändå se en 

enighet vad gäller den förändring som individualiseringen inneburit av lärarrollen.  

Den traditionella katederundervisningen har enligt lärarna fått en negativ stämpel, och 

därmed underskattats i skolarbetet. De menar att ett varierat arbetssätt där man som lärare 

kombinerar katederundervisning med individuellt arbete är värdefullt. Som vi tidigare berört 

kan en lärare på ett inlevelsefullt sätt, genom att berätta för eleverna dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter.  

Britta anser, som vi tidigare nämnt, att katederundervisningen är värdefull, och hon tror att 

den är på väg tillbaka som en del i undervisningen. Att ha en lärare som berättar och förklarar 

värdesätts ofta av eleverna, och genom detta har lärarens kunskaper uppvärderats vilket Britta 

tycker är viktigt.  

Carlgren och Marton (2002) och Einarsson (2003) anser att individualiseringen kräver att 

läraren måste vara flexibel, och kunna hitta variationer i undervisningen. Detta tycker vi 

stämmer väl överens med den bild lärarna ger, av vad som krävs av läraren vid 
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individualisering av undervisningen. Det de har uttryckt är att läraren i undervisningen måste 

vara flexibel, och kunna hitta snabba lösningar på de förändringar som kan uppstå då 

elevernas tankar ska få utrymme i undervisningen.  

Elvira menar att hon som lärare måste vara mycket mer flexibel idag. Det sker ständigt 

förändringar under lektionens gång, men även av veckoplaneringen, och det är här den snabba 

individualiseringen kommer in.  

Som lärare idag tycker Elvira att man behöver ha en större medvetenhet. Dels ska 

undervisningen anpassas utifrån enskilda elevers behov, samtidigt som hänsyn måste tas till 

övriga omständigheterna som påverkar hur undervisningen kan utformas.  

Lärarna uttrycker att individualisering kräver en mer personlig kontakt mellan elever och 

lärare. Detta är något som de upplever som positivt. Även om detta arbete är tidskrävande så 

tycker lärarna att denna personliga kontakt är värdefull och viktig, på så sätt att den ger 

läraren bättre förutsättningar att individualisera undervisningen. Dessutom upplever lärarna 

att denna personliga kontakt med eleverna är givande, och vi förstår att den betyder mycket 

för lärarna som personer.  

Att det individuella arbetet är mer tidskrävande är samtliga lärare överens om. Dels kräver 

individualiseringen en noggrann planering utifrån varje enskild elev, dessutom upplever de att 

tankearbetet tar mycket tid. För dem har individualiseringen lett till att de har fått inta ett 

medvetet förhållningssätt till varje elev.  

Elvira menar att lärarrollen är mer komplex idag, genom att det är så mycket att tänka på. 

Ett tänkande och planerande utifrån vad var och en behöver. Detta tänkande upplever Elvira 

är svårt att släppa när hon slutar sitt arbete, och tankarna följer ofta med henne hem. Det är 

särskilt svårt att släppa tankarna på de elever som är i behov av extra stöd och hjälp.  

Österlind (1998) menar att individualiseringen har fört med sig att läraren fått en mer 

personlig kontakt med eleverna. Vi inser att ett individualiserat arbetssätt skapar ett större 

emotionellt engagemang hos läraren för eleverna, som upptar mycket av deras tankar. För 

Daisy har individualiseringen inneburit att hon fått en djupare kontakt med eleverna. Detta 

förhållningssätt med varje elev tycker Daisy är mer givande och roligare.  

Kan detta vara ett argument för att motivera att det bör vara färre elever i klasserna? Om 

läraren ska kunna individualisera på ett bra sätt utifrån varje elevs behov och förutsättningar, 

är en mindre grupp elever, enligt tidigare forskning, att föredra för att läraren ska kunna uppnå 

en god personlig kontakt med varje elev.  

Lärarna uttrycker att de ska räcka till för många elever samtidigt. Britta berättar om en 

episod där en elev liknar henne vid en ”bläckfisk”. Detta är även ett uttryck som Naeslund 
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(2005) använder sig av, och han menar att den framtida pedagogen måste vara en ännu större 

”bläckfisk” än idag. Det han avser med detta är att lärararbetet är mångfacetterat, genom att 

läraren ska handleda eleverna, organisera aktiviteter samt vara en kunskapsförmedlare. Vi kan 

utifrån vår studie konstatera att detta stämmer väl överens med hur verkligheten ser ut idag, 

att läraryrket är mångfacetterat.  

Naeslund (2005) uttrycker vidare att läraren behöver ha goda ämneskunskaper, som denne 

kan förmedla till eleverna på ett anpassat sätt. Lärarna som undervisar i skolår sju till nio 

poängterar att det är viktigt att läraren besitter en bred kunskap i ämnet, för att kunna 

handleda eleverna vidare i sin kunskapsutveckling.  

Att ta tillvara på lärarnas ämneskunskaper är något lärarna, som undervisar i skolår ett till 

sex, gör. Genom att de ingår i ett arbetslag med fördelat ämnesansvar, får de arbeta med det 

de är intresserade av och behärskar.  

Lärarna uttrycker att detta arbetssätt är positivt och stimulerande då de får göra det de är 

bra på. Men de menar att det krävs en god och fungerande kommunikation mellan lärarna 

inom arbetslaget, eftersom de har delat elevansvar.  
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5 AVSLUTNING 
 
I vår studie har vi tagit del av sex olika lärares erfarenheter vad gäller individualisering i 

grundskolan.  

Vårt val av kvalitativ intervju som metod anser vi gav oss den kunskap vi behövde för att 

få svar på våra forskningsfrågor. Användandet av kvalitativ intervju gav oss en närhet till 

intervjupersonerna och möjlighet att ställa följdfrågor och därmed kunna ta del av deras 

perspektiv.  

Denna närhet till intervjupersonerna är något som Holme och Krohn-Solvang (1997) anser 

vara typiskt för kvalitativ metod. Kvale (1997) menar att i den kvalitativa intervjun får 

forskaren ta del av den intervjuades livsvärld.  

Närheten till intervjupersonerna gav oss möjlighet att få ett perspektivdjup. Om vi däremot 

hade valt en metod där vi fått del av fler lärares perspektiv, hade studien gett oss en större 

bredd men inte denna närhet till intervjupersonerna som vi önskade.  

Vid transkriberingen av de inspelade intervjuerna valde vi att inte göra en helt ordagrann 

översättning av det talade språket. För oss var det väsentliga att fokusera på innehållet av det 

sagda, och detta gav oss förutsättningar att ta del av lärarnas syn på individualisering.  

Vi kan se att en stor och betydande del i individualiseringsarbetet är, enligt lärarna, deras 

förhållningssätt till både elever och sin undervisning.  

Individualiseringens grundsten, kan vi, utifrån både vår studie och även från tidigare 

forskning, konstatera bottnar i den viktiga relation och kommunikation som måste finnas 

mellan elever och lärare. Det är i detta möte som läraren får möjlighet att utgå från varje elev 

och dess behov i undervisningen. Det är även i detta möte som läraren ska finna, vilket sätt 

eleven bäst lär sig på, för att sedan utforma undervisningen därefter.  

Vi inser hur viktig lärarens kommunikation och relation till eleverna är, för att denne ska 

kunna anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Utifrån detta har 

sedan läraren möjlighet att individualisera undervisningen med hänsyn till varje elev.  

Det lärarna använder sig av för att anpassa undervisningen är framförallt nivåanpassade 

läromedel, nivågrupperingar i vissa ämnen, olika material och arbetsmetoder.  

Av såväl den tidigare forskningen och i de uttalanden som de intervjuade lärarna gör om 

klasstorlek framgår att antalet elever inte får vara för högt, då detta försvårar möjligheterna till 

goda relationer och fungerande kommunikationer.  
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Lärarrollen har, vad vi kan konstatera, fått genomgå en märkbar förändring de senaste åren. 

Det individualiserade arbetssättet har medfört en alltmer tidspressad situation för dagens 

lärare, och kräver en större flexibilitet. Kraven är många och i flera fall höga i arbetet med att 

uppnå varje enskild elevs individuella mål. Vi menar att läraren måste kunna anpassa såväl 

undervisningen som tiden utifrån de förutsättningar som finns.  

Flera författare bl.a. Carlgren och Marton (2002) och Einarsson (2003) lyfter fram 

betydelsen av att läraren måste var flexibel och kunna variera undervisningen, vilket även 

lärarna betonar som väsentligt för att kunna göra kunskapen tillgänglig för alla elever i 

undervisningen.  

En betydande faktor enligt flera lärare är gruppens sammansättning, som de menar är av 

stor betydelse för hur de kan utforma sin undervisning. Lärarnas uppfattning om den påverkan 

gruppens sammansättning har, är inte något vi funnit stöd för i tidigare forskning. Vi inser att 

gruppens sammansättning, oavsett gruppstorlek, anses vara en påverkande faktor då läraren 

ska utgå från gruppen och dess individer i skolarbetet.  

Undervisningen ska bedrivas och byggas på demokratiska värderingar enligt Lpo 94. Att 

som elev få kunskap i ett tillåtande klimat är något som framhålls både i tidigare forskning 

och även av lärarna i vår studie.  

Vi inser att det medvetna värdegrundsarbetet lärarna genomför är oerhört viktigt för 

elevernas grundtrygghet. Denna grundtrygghet bidrar till att eleverna känner en trygghet i 

gruppen, och detta är något vi kan konstatera har stor betydelse för individualiseringen.  

Lärarnas arbete med de individuella utvecklingsplanerna uppfattar vi vara ett användbart 

redskap i arbetet med att utgå från varje elevs erfarenheter, behov och förutsättningar. Genom 

dessa utvecklingsplaner är det, enligt vår mening, rimligt att det kan ges ett naturligt tillfälle 

till föräldraengagemang, och samarbete omkring elevens skolsituation. Detta 

föräldraengagemang, som lärarna ser som mycket betydelsefullt, tar de tillvara på för att få en 

helhetsbild av eleven. Denna helhetsbild av eleven, uttrycker lärarna, ger dem goda 

förutsättningar att utforma den individuella undervisningen.  

I den forskning vi belyst i bakgrunden har inte föräldraengagemanget framträtt som en del 

av individualiseringsarbetet. Vi kan, utifrån vår studie, konstatera att föräldrarna anses ha en 

viktig del i elevens skolsituation då de har kunskap om sina barn som de kan dela med sig av 

till lärarna. 

I denna studie har vi utgått ifrån ett lärarperspektiv, och därmed tagit del av 

individualisering utifrån hur lärarna uppfattar arbetet med detta.  
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Vi anser att det finns mycket mer vi kunnat fördjupa oss i, och framtida studier skulle 

kunna riktas mot hur eleverna uppfattar arbetet med individualisering i grundskolan.  

Som vi tidigare nämnt, ser lärarna de individuella utvecklingsplanerna som ett användbart 

redskap i individualiseringsarbetet, och vår fundering är då om eleverna uppfattar detta på 

samma sätt.  

Det skulle vara intressant att få ta del av individualiseringsarbetet ur ett elevperspektiv, och 

därmed få en större förståelse för hur eleverna anser sig kunna påverka och reflektera över sin 

inlärningssituation.  



 39

REFERENSER 
 

Bell, Judith (2000): Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 

Bergqvist, Kerstin (2005): Planering av eget arbete - ett förändrat innehåll i undervisning.  

I Eva Österlind, red: Eget arbete - en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt  

från förskola till gymnasium. Lund: Studentlitteratur. 
 

Carlgren, Ingrid (1994). Från klassundervisning till ”eget arbete”: Den tröga skolan och  

pedagogiska modeflugor. I Praxis, nr 2, s 9-14.  
 

Carlgren, Ingrid (2005): Konsten att sätta sig själv i arbete. I Eva Österlind, red: Eget arbete – 

en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium.  

Lund: Studentlitteratur.  
 

Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2002): Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets  

 förlag.  
 

Einarsson, Charlotta (2003): Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av  

 kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. Linköping:  

 Linköping studies Education and Psychology No 92 
 

Ejvegård, Rolf (2003): Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 
 

Eriksson, Inger (2005): Tre generationer eget arbete. I Eva Österlind, red: Eget arbete -en  

kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. Lund:  

Studentlitteratur.  
 

Harkort-Berge, Petra & Nilarp, Cecilia (2001): Överlevnadshandbok för nya lärare. 

Stockholm: Förlagshuset Gothia.  
 

Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997): Forskningsmetodik. Om kvalitativa och  

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 

Jacobsson, Eva (2003): Bara tolv i varje klass. Lärarnas tidning. nr 1, s 12-14.  
 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  
 

 



 40

Kylén, Jan-Axel (2004): Att få svar. intervju·enkät·observation. Stockholm: Bonnier  

utbildning AB. 
 

Lantz, Annika (1993): Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.  
 

Larsson, Staffan (1994): Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Bengt Starrin &  

Per-Gunnar Svensson, red: Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlittertur. 
 

Lgr 62, Läroplan för grundskolan 1962. Allmän del. Skolöverstyrelsens skriftserie 60. 

Stockholm: SÖ-förlaget.  
 

Lgr 69, Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber  

Utbildningsförlaget.  
 

Lgr 80, Läroplan för grundskolan 1980. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen  

Utbildningsförlaget.  
 

Lindkvist, Margareta (2003): Individualisering. Att kliva ur och vara i gemenskap. Linköping:  

Filosofiska fakulteten FiF-avhandling 63/03. 
 

Lindö, Rigmor (2002): Det gränslösa språkrummet. Om barns tal och skriftspråk i didaktiskt  

perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  
 

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 

Naeslund, Lars (2005): Morgondagens pedagogik – modifierad privatundervisning? I Eva  

Österlind, red: Eget arbete -en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från  

förskola till gymnasium. Lund: Studentlitteratur.  
 

Olsson, Maria (2005): Eget arbete – en praktikers reflektioner. I Eva Österlind, red: Eget  

arbete - en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till  

gymnasium. Lund: Studentlitteratur.  
 

Patel, Runa &Davidson, Bo (1994): Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra  

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
 

Rhöse, Eva (2003): Läraridentitet och lärararbete. Fem livsberättelser. Karlstad: Karlstad  

University Studies 32.  
 

 



 41

Sjöström, Ulla (1994): Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar. I Bengt Starrin &  

Per-Gunnar Svensson, red: Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlittertur. 
 

Starrin, Bengt (1994): Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning. I Bengt  

Starrin & Per-Gunnar Svensson, red: Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund:  

Studentlittertur. 
 

Sternudd.Groth, Mia-Marie (2005): Eget arbete eller självständigt arbete. I Eva Österlind, red:  

Eget arbete -en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till  

gymnasium. Lund: Studentlitteratur.  
 

Tasker, Yvonne (2000): Att planera och genomföra intervjuer. I Judith Bell, red: Introduktion  

till forskningsmetodik.Lund: Studentlitteratur. 
 

Widerberg, Karin (2002): Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  
 

Österlind, Eva (1998): Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. Uppsala  

Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education 75.  
 

Österlind, Eva (2005): En skräddarsydd skola för alla? I Eva Österlind, red: Eget arbete - en  

kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. Lund:  

Studentlitteratur.  
 

Österlind, Eva (2005): Eget arbete i med- och motvind. I Eva Österlind, red: Eget arbete - en  

kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. Lund:  

Studentlitteratur.  

 



 42

BILAGA 
 
INTERVJUFRÅGOR 

 
1.  Vad är individualisering för dig? 
 
2.  Enligt läroplanen har skolan som uppdrag att utgå från varje elev och dess förutsättningar.  

Hur gör du för att utgå från varje elev och individualisera undervisningen?  
 
3.  Använder du dig av någon form av eget arbete med eleverna? 
 
4.  I hur stor utsträckning är individualisering möjlig? 
 
5.  Har det betydelse vilka skolår man arbetar med? 
 
6.  Är individualisering lättare att genomföra i vissa ämnen? 
 
7.  Finns det några faktorer som försvårar arbetet med individualisering? 
 
8.  På vilket sätt kan du se att gruppstorleken påverkar? 
 
9.  Hur tycker du att utvecklingen har sett ut vad gäller individualisering i skolan? 
 
10.Hur påverkar individualisering lärarrollen? 
 
 
 
 
Namn: ...............................................................................................................  
 
Ålder:................................................................................................................  
 
Antal år i yrket: ................................................................................................  
 
Typ av utbildning: ............................................................................................  
 
Utbildningsår:...................................................................................................  
 
Hur ser arbetsfördelningen ut i arbetslaget: .....................................................  
 
Vilka åldrar arbetar du med?............................................................................  
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