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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka de praktiska möjligheter och svårigheter som 

gymnasielärare i ämnet svenska har med att anpassa sin undervisning efter sina elevers 

olikheter, för att skapa optimala förutsättningar för deras lärande. Möjligheterna och 

svårigheterna att individualisera diskuteras och undersöks framförallt mot bakgrund av de 

problem som forskningen har uppmärksammat, då individualisering praktiseras som 

individuellt arbete med få gemensamma samtal och genomgångar. 

   Undersökningen gjordes genom att djupintervjua tre erfarna gymnasielärare i ämnet 

svenska. Frågorna handlade framförallt om möjligheter och svårigheter för lärare att skapa 

förutsättningar för elevers lärande inom olika arbetsformer. 

   Resultaten visar på likheter i de intervjuade lärarnas syn på möjligheten att skapa 

förutsättningar för elevers lärande med hjälp av kollektiva genomgångar i helklass. Likheter 

finns även då eleverna efter genomgångar löser uppgifter med olika svårighetsgrad, 

fördjupning och arbetsmängd. Det finns dock skillnader mellan lärarna om i vilken grad 

eleverna arbetar med samma uppgifter och på så sätt kan lära av varandra, eller om eleverna 

arbetar mer med olika uppgifter. 

   I samband med längre individuella uppgifter finns även grundläggande likheter i synen på 

handledningens betydelse för elevernas lärande. Två av de tre intervjuade lärarna ger dock 

uttryck för svårigheter med att tiden inte är tillräcklig för att möta alla elevers behov.  

   Alla de tre lärarna arbetade även med kollektiva arbetsformer i anslutning till de 

individuella arbetena, vilket kan ses som ett arbete för att skapa en lärmiljö som främjar 

enskilda elevers lärande. Lärarna skiljer dig dock åt i vilka kollektiva arbetsformer de då 

arbetar med och i synen på hur eleverna kan lära sig av att studera andra elevers texter. 

    Den största skillnaden mellan lärarna handlar om på vilket sätt, och i vilken mån som 

lågpresterande elevers lärande gynnas av att eleverna arbetar tillsammans med högpresterande 

elever i grupparbeten. Alla de tre intervjuade lärarna ansåg dock att gruppdiskussioner om 

öppna frågor, var en arbetsform som gynnade elevernas lärande. Men en lärare menande att i 

grupparbeten hamnar lågpresterande elever i en utsatt situation, om de sätts samman med 

högpresterande elever, vilket läraren menade leder till att eleverna blir overksamma.  

 

 

Nyckelord: individualisering, pedagogisk differentiering, eget arbete, lärmiljö, handledning, 

svenska, pedagogik. 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Jag vill främst tacka de lärare som deltagit i den här undersökningen. Tack för att ni ställt upp 

trots mycket annat och tagit er tid för intervjun. Men framförallt tack för alla de värdefulla 

insikter som ni förmedlat och låtit mig ta del av. Till sakens natur hör dock att många av de 

insikter ni förmedlat inte har kunnat tas med i den här rapporten. 

   Jag vill också tacka min handledare Anders Öhman för värdefulla rättningar, kommentarer 

och förslag på förbättringar - framförallt när det gäller utformningen av intervjufrågorna. Tack 

också till opponenten Karin Anundi för en noggrann granskning med rättningar och många 

värdefulla förslag på förbättringar. 

 

 

 

 



Innehåll 
 

1.  Introduktion till problemområdet .......................................................................................... 1 

1.1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.2 Uppdraget i läroplanen ..................................................................................................... 1 

1.3 Perspektiv i undersökningen ............................................................................................ 3 

2. Undersökningens syfte ........................................................................................................... 4 

3. Forskningsbakgrund ............................................................................................................... 4 

3.1. Individualisering som inkludering och exkludering ........................................................ 4 

3.2 Sätt att individualisera inom klassens ram ....................................................................... 5 

3.3  Innebörd och utveckling av ”eget arbete” ....................................................................... 7 

3.5 Individuellt arbete i en kollektiv lärmiljö ....................................................................... 11 

3.6 Elevers lärande i samtal .................................................................................................. 12 

4. Metod ................................................................................................................................... 13 

4.1. Intervjuns syfte och utformning .................................................................................... 13 

4.2 Tolkning och analys av intervjun ................................................................................... 15 

4.3 Etiska aspekter ................................................................................................................ 16 

5. Resultat ................................................................................................................................. 16 

5.1 Intervju med läraren Tom ................................................................................................... 16 

5.1.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering ................................................ 16 

5.1.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter .............................. 18 

5.1.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer ..................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

5.2 Intervju med läraren Åsa ................................................................................................ 19 

5.2.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering ................................................ 19 

5.2.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter .............................. 21 

5.2.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer ..................................... 22 

5.3 Intervju med läraren Elin ................................................................................................ 23 

5.3.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering ................................................ 23 

5.3.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter .............................. 25 

5.3.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer ..................................... 26 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 27 

6.1 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 27 

6.2 Diskussion av resultat..................................................................................................... 28 

6.2.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering ................................................ 28 

6.2.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter .............................. 31 

6.2.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer ..................................... 33 

6.3 Vidare forskning ............................................................................................................. 34 

6. Referenser ............................................................................................................................. 35 

7. Bilaga: Intervjufrågor ........................................................................................................... 37 



1 

 

1.  Introduktion till problemområdet 

1.1 Inledning 
Mitt intresse för undersökningen baserar sig i hög grad på de erfarenheter som jag gjort under 

min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Jag såg då att det fanns en spännvidd på alltifrån 

högpresterande elever, som utan vidare skulle kunna gå direkt till universitetsstudier, till 

elever som hade det svårt med att tillgodogöra sig basalt innehåll i texter och lektioner. 

Många lärare såg också denna spännvidd som en central svårighet för deras arbete. En del av 

lärarna ansåg även att vissa av de lågpresterande eleverna egentligen inte hade förutsättningar 

för att gå gymnasiet. Situationen kan mycket väl bero på att elever kommer in med godkända 

betyg fastän de egentligen inte har kunskaper som motsvarar godkända betyg. Men samtidigt 

kan man säga att det här är irrelevant för arbetet, då uppgiften för läraren är att så långt som 

möjligt hjälpa de elever som hon har fått ansvar för. Det föreföll mig dock som om många 

lärare reagerar med att säga att vissa elever inte har tillräckliga kunskaper för att gå 

gymnasiet, därför att de inte är klara över hur situationen i klassrummen ska hanteras och inte 

heller ser att det finns någon annan som har en verklighetsförankrad idé om hur det ska gå till. 

Ingen tycks riktigt klar över hur man skapar en bra lärmiljö för alla elever, samtidigt som tid 

för elever är en bristvara för dagens lärare. 

   Mycket av kurslitteraturen på den lärarutbildningen jag snart slutför argumenterar för att 

pedagogisk differentiering kännetecknar framgångsrika skolor (Persson 2008, s.134-135; 

Grosin 2003, s.142-143). Det som jag saknade i kurslitteraturen var dock en tydligare 

förståelse av hur undervisningen praktiken går till och vilka praktiska svårigheter och 

överväganden som måste göras. Möjligen beror denna avsaknad av intresse för problematiken 

på lärarutbildningen att eventuella svårigheter kan tolkas som en kritik mot den inkluderande 

skola man vill försvara. Men i fall detta är sant, så vore det dock enligt min mening ett uselt 

sätt att försvara en inkluderande skola. Enlig min mening är det först med insikter i 

problematiken med att i skolans praxis omsätta och arbeta med pedagogisk differentiering, 

som man på ett seriöst sätt kan arbeta för att utveckla en inkluderande skola. 

 

1.2 Uppdraget i läroplanen 
I läroplanen Lpf 94 finns formuleringar som säger att undervisningen ska anpassas efter 

enskilda elevers förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

(Skolverket 2006, Lpf 94, s.4) 

 

Läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande. (Lpf 94, s.11) 

 

Det man till exempel som Monika Vinterek (2006, s. 41-44) kan problematisera i sådana 

formuleringar är vad det innebär att anpassa undervisningen efter elevernas ”behov”? Är det 

de behov som eleverna har idag eller imorgon? Är det de behov som eleven upplever eller 

säger sig ha; eller handlar det om de behov som läraren bedömer att eleven har för att klara 

undervisningen? I läroplanen finns dock kopplingar mellan att anpassa undervisningen till den 

enskilde eleven och de mål som gäller för skolan: 

 

Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning /…/ har nått så långt i 

förhållande till de nyss för gymnasieskolan angivna målen, som de individuella 

förutsättningarna medger. (Lpf 94, s.11) 
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En rimlig läsning av läroplanen Lpf 94, menar jag, är därför att se det som lärarens uppdrag 

att anpassa undervisningen efter elevernas olika ”förutsättningar, behov, kunskapsnivå och 

tänkande” i syftet att i möjligaste mån nå de skolans mål. Av den anledningen är 

undervisningens anpassning till elevens förutsättningar inte ett mål i sig utan ett medel för att 

uppnå skolans kunskapsmål.  

    Om man läser läroplanstextens formuleringar om individualisering som ett medel att nå 

skolan kunskapsmål, så finns det, enlig min mening, ingen anledning för lärare att alltid 

anpassa sig till behov som elever säger sig ha. Men i den mån elever uttrycker behov eller 

intressen som till exempel kan skapa motivation och förutsättningar för att nå målen, så finns 

det givetvis anledning för lärare att låta eleven ha inflytande över sitt lärande.  

    Till distinktionen mellan medel och mål hör också att fastän läroplanen talar om att anpassa 

undervisningen efter ”varje elevs förutsättningar och behov”(Lpf 94, s.4), så föreskriver den 

inte därmed en viss metod som lärare bör använda sig av. I stället betonar man i läroplanen att 

det kan finnas olika medel för att nå målen: 

 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. 

Det finns också olika vägar att nå målen. (Lpf 94, s.4) 

 

Uppdraget i läroplanen för läraren menar jag är att använda undervisningsmetoder som med 

hänsyn till de enskilda elevernas ”förutsättningar och behov” gör att eleverna kan nå skolans 

mål. En sådan läsning av läroplanstexterna gör även Vinterek (2006, s.51).  

   Nära tillhands ligger ändå att se en koppling mellan Lpf 94 och den ryske pedagogen och 

psykologen Lev Vygotskijs begrepp ”den nära utvecklingszonen”, som kan kort beskrivas 

som den kunskapsnivå som ligger något över den eleven befinner sig på, där hon/han bäst kan 

utvecklas genom att möta utmaningar. Såsom den norska skolforskaren Gunn Imsen utrycker 

saken: 

 

Anpassad undervisning utformas i spänningsfältet mellan det eleven kan sedan 

tidigare, och det hon eller han inte kan. (Imsen 1999, s.286) 

 

Individualisering kunde man utifrån begreppet ”den nära utvecklingszonen” se som lärarens 

utmaning att möta och stimulera eleven utifrån hennes ”förutsättningar, behov, kunskapsnivå 

och tänkande” för att skapa optimala möjligheter och resultat för elevens lärande.  

   Imsen ser denna möjlighet att ”skräddarsy” undervisningen för att passa den enskilde 

individens förutsättningar som ett ideal som i praktiken är ”sällan genomförbart” (1999, 

s.280). Men i läroplanen uttrycks inte individualisering som ett mål att sträva efter, utan som 

en normativ riktlinje för hur undervisningen ska bedrivas, vilket till exempel uttrycks med 

formuleringen ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket 2006, Lpf 94, s.4).  

   I läroplanen Lpf 94 sägs inget om vilka resurser läraren kan använda sig av för att realisera 

sitt uppdrag för att skapa optimala möjligheter för enskilda elevers lärande. Men såsom Bengt 

Persson påpekar, skapas begränsningar om kurs- och timplaner är lika för alla elever (2008, 

s.129). 

   Centralt i läroplanen är även att  

 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. (Lpf 94, s.4) 
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Till lärarens arbete hör särskilt att ge stöd till de elever som har svårt att nå målen med 

utbildningen. Och det kan då handla om att använda lämpligt anpassade undervisnings 

metoder för att eleverna ska kunna nå målen i skolan. 

 

1.3 Perspektiv i undersökningen 
Ingrid Carlgren problematiserar den pedagogiska forskning som ser lärarens arbete som en 

fråga om att enbart realisera pedagogiska teorier i klassrummet. Hon menar att i sådan 

forskning betraktas pedagogiska teorier som ideala normer eller facit för hur lärare bör arbeta. 

Följden av detta synsätt menar hon har blivit att ”det mesta som pågår i klassrummet dömts ut 

som ’dålig pedagogik’”, där läraren framstår som en ”misslyckad stackare” (1997, s.8). Det 

som brister i sådana perspektiv menar Carlgren är en klyfta mellan teori och verklighet. I det 

perspektiv Carlgren istället lyfter fram, ses lärarens arbete inte bara som en fråga om att 

tillämpa den rätta pedagogiken, utan som svårighet att utveckla pedagogiska intentioner i den 

sociala situation hon ingår i. För att läraren ska kunna realisera sina pedagogiska intentioner 

så måste hon oundvikligen förhålla sig till och arbeta utifrån de möjligheter och problem som 

finns i klassrummet. Med det perspektivet blir också lärarens arbete inte så enkelt som att bara 

tillämpa den rätta pedagogiska modellen:  

 

Lärare kan inte bara förverkliga vad de vill – det räcker inte med intentioner och 

pedagogiska modeller. Lärarna undkommer inte att förhålla sig till den sociala 

situation som skolan utgör med sina speciella möjligheter och begränsningar. 

(1997, s.9) 

 

I ett exempel som Carlgren ger beskrivs den sociala klassrumsinteraktionen som ett 

förhandlingsspel mellan läraren som strävar efter att involvera så många elever som möjligt i 

sitt lärande och elever som i varierande grad gör motstånd. En aspekt av detta 

förhandlingsspel består i att elever omtolkar sina uppgifter till mer triviala och meningslösa 

uppgifter. Samtidigt kan läraren få fler elever att ställa upp ju mindre uppgifterna kräver. 

Utifrån en sådan social situation måste läraren arbeta för att förverkliga pedagogiska 

intentioner. I en situation som denna är uppgiften inte heller så enkel som att bara ge eleverna 

uppgifter som utformats enligt en annan pedagogisk modell. Istället kommer den sociala 

kontexten enligt Carlgren att forma ”uppgiften såväl som lärarnas aktiviteter” (1997, s.9). 

Denna förståelse av lärarens arbete innebär, enlig min mening, att reella förbättringar i 

undervisningen bäst kan åstadkommas utifrån ett problemorienterat perspektiv i relation till de 

sociala betingelser som råder i klassrummet.  

   Perspektivet i denna studie är att se lärarens arbete som en fråga om hur pedagogiska 

intentioner kan förverkligas och utvecklas utifrån de praktiska svårigheter och möjligheter 

som råder inom en social klassrumssituation.  

   I undersökningen har fokus satts på lärarens uppdrag att individualisera undervisningen i 

syfte att skapa optimala förutsättningar för elevernas lärande inom en social klassrums-

situation. Syftet med studien är inte att presentera en teori om hur det bör gå till att hantera 

elevers olikheter i klassrummet. Avsikten med undersökningen är snarare att i någon mån 

bidra med en bättre förståelse av de svårigheter och möjligheter som kan finnas med att 

individualisera undervisningen för att främja elevers lärande. 
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2. Undersökningens syfte  

Syftet är att undersöka de praktiska möjligheter och svårigheter som tre gymnasielärare i 

ämnet svenska har med att anpassa undervisningen utifrån sina elevers olikheter, för att skapa 

optimala förutsättningar för de enskilda elevernas lärande. 

 

Forskningsfrågor: 

 

1. Vad lyfter lärare fram som väsentliga svårigheter och möjligheter i sitt arbete med att 

anpassa sin undervisning efter elevers olikheter? 

 

2. Vilka praktiska svårigheter och möjligheter beskriver lärare i samband med individuella 

arbetsformer, när det gäller att förverkliga lärarens uppdrag att anpassa undervisningen efter 

elevers olikheter? 

 

3. Vilka praktiska svårigheter och möjligheter beskriver lärare i samband med kollektiva 

arbetsformer, när det gäller att förverkliga lärarens uppdrag att anpassa undervisningen efter 

elevers olikheter.  

 

3. Forskningsbakgrund 

3.1. Individualisering som inkludering och exkludering 
När det gäller hur eleverna grupperas, skiljer man mellan ”pedagogisk differentiering” och 

”organisatorisk differentiering”.  Organisatorisk differentiering åstadkoms i typfallet genom 

att man delar upp elever i åtskilda grupper med lågpresterande och högpresterande elever, 

som sedan får en undervisning som har anpassats efter de olika gruppernas förmågor och 

kunskaper. Men organisatorisk differentiering kan också bestå i att en elev tas bort från sin 

ordinarie klass, för att få särskilt stöd i en annan grupp. Pedagogisk differentiering däremot 

innebär, kort sagt, att undervisningen anpassas efter de enskilda individerna inom en klass. 

Man delar alltså inte upp klassen i olika undervisningsgrupper; undervisningen anpassas 

istället efter de enskilda eleverna inom klassen (Imsen 1999 s. 282-283; Persson 2008, s.128-

130; Skolverket 2009, s.33, 193, 196).  

   Begreppet individualisering har från början dominerats av specialpedagogiska intressen och 

varit kopplad till tanken att skapa en skola som inkluderar de elever som tidigare avlägsnats 

från övriga elevers undervisning. Tanken var att man genom att anpassa undervisningen till de 

tidigare exkluderade elevernas förmågor och förutsättningar, skulle kunna skapa en 

inkluderande skola. På så sätt är begreppet individualisering starkt kopplat till inkludering. 

Men begreppet inkludering har senare kommit att utvidgas till att handla om en inkluderande 

skola som skapar optimala förutsättningar för alla elevers lärande - oavsett vilka kunskaper 

och förmågor som eleven har (Haug et. al. 2006, s.180-183). I läroplanen, Lpf 94, uttrycker 

man dock som tidigare påpekats att ”särskild uppmärksamhet måste ägnas 

åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpf 94, 

s.4).  

   Internationell forskning har visat att då elever avlägsnats från sin ordinarie klass för att  

få särskilt stöd i en annan undervisningsgrupp, så har detta lett till att eleverna fått sämre 

självkänsla och att deras skolprestationer påverkats negativt. I skolverkets kunskapsöversikt 

Vad påverkar resultaten? skriver man: 
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En betydande mängd internationella forskningsresultat visar på förekomsten av 

stigmatiseringseffekter av särskilt stöd och särskilt om det organiseras under 

segregerande former. Självvärdering och motivation har visat sig påverkas, 

liksom att de akademiska kraven ofta sänks och tolkningen av läroplanens 

intentioner tenderar att bli förenklad. (Skolverket 2009, s.193) 

 

Problemet med en exkluderande skola ligger främst i att grupperna med lågpresterande elever 

påverkas negativt. Visserligen har man kunnat konstatera fördelar för elever i klasser med 

högpresterande elever, men dessa fördelar uppvägs inte av den negativa påverkan som man 

funnit i klasser med lågpresterande elever (Slavin 2000, s.296; Terwel 2003, s.57).  

   Jan Terwel menar att förklaringen till sådana forskningsresultat är att lågpresterande elever 

är mer känsliga för lärmiljön än högpresterande elever. Det handlar dock inte bara om sociala 

skäl, utan också om att en bra lärmiljö skapas av att elever når olika resultat i skolan och 

påverkar och lär sig av varandra. Det lågpresterande elevernas större beroende av lärmiljön 

menar han beror på att de inte har samma förkunskaper, erfarenheter och kulturella bakgrund 

som högpresterande elever (2003, s.57-61). Forskning har också visat att elever påverkas av 

klasskamraters resultat genom så kallade kamrateffekter, som visat sig vara särskilt 

betydelsefulla för lågpresterande elevers resultat (Skolverket 2009, s. 19, 93-94, 193-194).  

   Sådana resultat, menar jag, innebär att det inte bara är betydelsefullt för lärare att 

individualisera undervisningen i förhållandet mellan sig själv och enskilda elever. Lärarens 

hela arbete med den kollektiva lärmiljön i klassen, kan ses som väsentlig för att stimulera 

enskilda elevers lärande. Arbetet med att skapa förutsättningar för kollektiva lärprocesser 

utgör en betydelsefull del av de möjligheter som finns med att skapa förutsättningar för alla 

elevers lärande i en inkluderande skola. 

   En svårighet med skapandet av kollektiva lärmiljöer, är dock enligt Terwel att vissa 

minimikunskaper krävs för att lågpresterande elever ska kunna tillgodogöra sig lärmiljön i 

heterogena klasser (2003, s.57). Detta kan möjligen tolkas på så sätt att i den mån elever har 

tillräckliga kunskaper för att kunskapsmässigt interagera med lärare och andra elever, så 

vinner lågpresterande elever på att gå i heterogena klasser. 

   Trots de resultat som visar på allvarliga nackdelar med att dela upp elever i högpresterande 

och lågpresterande elever, visar utvärderingar av skolverket att extralektioner är en vanlig 

lösning i gymnasieskolan, samt att elever med stora svårigheter hänvisas till individuellt 

program. Skolverket konstaterar också att eleverna då ofta är motiverade att ta emot stöd och 

att specialläraren ofta används som lärare för extralektionerna (Skolverket 1998, s.46-47). 

 

3.2 Sätt att individualisera inom klassens ram  
Att anpassa undervisningen efter individen kan göras i flera avseenden. Monika Vinterek 

(2006, s.44-46) har gjort en typologisering av olika sätt att individualisera undervisningen 

som baserar sig på Curt Örebergs (1964) indelning:  

 

 Innehållsindividualisering. Då det innehåll som väljs anpassas efter den enskilde elevens 

behov av kunskaper eller intresse. 

 

 Omfångsindividualisering. En form av innehållsindividualisering där innehållets omfång 

anpassats till den enskilde eleven. 

 

 Nivåindividualisering. Även detta ett sätt att innehållsindividualisera genom att det 

innehåll som valts anpassas efter elevens färdigheter. 
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 Metodindividualisering. Innebär att arbetsformer och arbetssätt anpassas efter vad som 

bäst passar den enskilde eleven. Det kan till exempel handla om att uppgifterna formuleras 

så att eleven arbetar enskilt eller i grupp. 

 

 Hastighetsindividualisering. Då man låter den enskilda eleven gå fram i sin egen takt och 

till exempel ger en eleven mer tid att nå vissa kunskapsmål. 

 

 Miljöindividualisering. Om vissa elever arbetar bättre i lugna miljöer och andra trivs där 

fler människor vistas, så kan miljön anpassas efter den enskilde elevens behov. Andra 

exempel är då miljön individanpassas med avseende på ljusförhållanden eller inredning. 

 

 Materialindividualisering. Innebär att läromedel och arbetsredskap anpassas efter den 

enskilde eleven. 

 

 Värderingsindividualisering. Då läraren inte bedömer eleven utifrån andras prestationer 

utan bedömer hur väl eleven lyckas till exempel i förhållande till de mål som satts upp för 

den enskilde eleven. 

 

Imsen påpekar också att individualisering av undervisningen kan ske genom val av alternativa 

uppgifter samt att eleverna löser sina uppgifter med olika svårighetsgrad, fördjupning och 

arbetsmängd. (1999, s.283-284). 

 

Öreberg menar att en ”total individualisering” är uppnådd då följande kriterier är uppfyllda: 

 

1. ”Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett för just hans/hennes förutsättningar och 

intressen anpassat mål” 

2. ”Instruktionerna ges till en elev i sänder”. 

3.  ”Antalet uppgifter och svårighetsgrad varierar från elev till elev.” 

4. ”Varje elev arbetar i sin egen takt och med metoder och hjälpmedel som passar för 

honom /henne”  (material) 

5. ”Läraren värderar varje elevs arbete med utgångspunkt för de mål eleven och läraren 

satt upp för eleven.”  

 

Det motsatsförhållande som råder då ingen som helst individualisering råder är enligt Öreberg 

då undervisningen kan beskrivas som: 

 

1. ”Lika för alla elever” 

2. ”Alla elever får samma instruktion.” 

3. ”Alla elever arbetar med samma uppgifter” 

4. ”Eleverna ”styrs” av läraren och arbetar på alla i samma takt och på samma sätt.” 

5. ”Läraren värderar elevens arbete genom att jämföra hans prestationer med övriga 

elever” 

(1964, s.144; Vinterek 2006. s.47) 

 

Individualisering förstås av Öreberg som ett kontinuum från en helt individualiserad 

undervisning till en undervisning som överhuvudtaget inte har individualiserats. En hög grad 

av individualisering innebär för Öreberg, enlig min tolkning, att undervisningen bedrivs på ett 

mer individuellt sätt, till exempel så att eleverna arbetar med olika uppgifter i olika takt och 

då läraren ger instruktioner till en elev i taget. Detta menar jag innebär att Öreberg sätter 

likhetstecken mellan att individualisera undervisning och att göra undervisningen mer 
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individuell. På så sätt står även Örebergs förståelse av begreppet ”individualisering” i ett 

motsatsförhållande till undervisning med kollektiva arbetsformer. 

   Läroplanen (Lpf 94) ger visserligen läraren uppdraget att undervisningen ska 

individualiseras. Men det som är betydelsefullt att konstatera där är att läroplanen, enlig min 

mening, inte sätter likhetstecken mellan att anpassa undervisningen till den enskilde 

individens lärande och att bedriva en mer individuell undervisning. Tvärtom förespråkar man 

i läroplanen att eleverna lär sig arbeta med olika arbetsformer: 

 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 

arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. (Lpf 94, 

s.5) 

 

Läraren skall […] låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer […] (Lpf 

94, s.14) 

 

Läroplanen ger tydligt uttryck för att också kollektiva arbetsformer är betydelsefulla i skolan. 

Som tidigare diskuterats så förespråkar inte heller Lpf 94 en viss metod för att nå 

kunskapsmålen, såsom Vinterek påpekar så handlar läroplanstexterna om att det kan finnas 

olika metoder att nå kunskapsmålen i skolan (Vinterek 2006, s.51; Lpf 94, s.4). Detta menar 

jag innebär rimligen att begreppet ”individualisering” i läroplanen inte står i motsättning till 

en undervisning där kollektiva lärprocesser används för att nå skolans kunskapsmål.  

 

3.3  Innebörd och utveckling av ”eget arbete” 

Under 1990-talet och framåt förekom en stor andel undervisning som till exempel benämns 

”eget arbete”, ”forskning” eller ”egen planering”. Sättet att undervisa karaktäriseras av att 

eleverna planerar sitt arbete och i hög grad arbetar individuellt med få gemensamma 

lärarledda lektioner. Eleverna arbetar framförallt med sina egna individuella uppgifter och 

sällan i grupp. Undervisningen kännetecknas också av att omfång, nivå och hastighet anpassas 

till den enskilde eleven. Eleverna avgör när de ska arbeta och hur länge de arbetar med något.  

 

Eget arbete innebär att läraren har anvisat ett antal uppgifter som eleverna skall 

genomföra, eleverna sekvenserar själva arbetet och planerar själva när de skall 

genomföra det (inom tidsramar som läraren anvisat) (Granström 2003, s.237 ) 

 

I vissa fall kan eleverna även påverka innehåll utifrån sina intressen, men innehållet var oftast 

samma för alla elever. I undervisningsmetoden ”eget arbete” finns det också en stark betoning 

på att eleven själv ska ta ansvar för att genomföra sitt eget planerade arbete (Granström 2003, 

s. 237- 238; 2007, 25-26; Vinterek 2006, s.48-49, 63-74; Österlind 2005, s.5-6). Den ökade 

andel ”eget arbete” har inneburit att andelen undervisning i helklass har minskat och 

förändrats. Tiden för gemensamma samtal och dialog har minskat, i stället har tiden i helklass 

använts för ”administration, information och instruktioner” (Granström 2007, s. 25). 

 

I den traditionella undervisningen hade läraren tidigare försökt lägga den gemensamma 

undervisningen på en nivå som passade så många elever som möjligt. Den gemensamma 

genomgången följdes av att eleverna arbetade enskilt med samma uppgifter, samtidigt som 

läraren gick runt och hjälpte till. Detta ledde till svårigheter att hantera problemet med att 

vissa elever snabbt blev klara med sina uppgifter och behövde extrauppgifter, medan andra 

elever hade svårt att hinna göra sina uppgifter. Läraren tvingades därför till att driva på de 

långsammare eleverna, samtidigt som deras arbete riskerade att bli ”sönderhackat” när de inte 
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hann komma igång, eller enbart hann klara av de trivialaste uppgifterna innan nya moment 

introducerades. De snabbare eleverna fick läraren däremot bromsa eller hålla sysselsatta med 

extrauppgifter. Detta innebar enligt Carlgren också att lärarna i den traditionella 

undervisningen fick svårigheter med att hinna hjälpa alla elever samt med att hinna föra mer 

grundliga resonemang med eleverna (1994, s.10-11; 1997, s.13; Carlgren & Marton 2000, 

s.176). På grund av dessa problem ansåg därför många lärare, enligt Carlgren, att den 

traditionella undervisningen varken svarade mot behoven hos de elever som var duktiga, eller 

de elever som hade svårigheter i skolan. Man ville därför utveckla en skola där varje elev 

kunde arbeta utifrån en ”egen nivå”. Avsikten var ordna undervisningen så att eleverna skulle 

kunde arbeta och utvecklas i sin ”egen individuella takt” (1994 s.10, 12; 2005 s.125-127). Då 

mer fokus senare sattes på elevernas lärande, kritiserades också det traditionella sättet att 

undervisa som innebar att innehållet behandlades på samma sätt i en hel klass (Carlgren & 

Marton 2000, s.176). 

   Ett annat problem som fanns i den traditionella undervisningen var att läraren hade stor 

betydelse som drivkraft i undervisningen, för att väcka intresse, men också för att hålla 

ordning och övervaka elevernas arbete. Eleverna arbetade så att säga för lärarens skull. 

Tanken med förändringarna från traditionell klassrumsundervisning till ”eget arbete” var 

därför att eleverna i högre grad skulle styras av sin egen inre motivation, då eleverna fick 

större möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande. Läraren skulle inte längre fungera som 

den som driver på eleverna och använda tid för att ge extrauppgifter till snabbare elever. På så 

sätt var det tänkt att resurser skulle frigöras till förmån för de elever som hade svårigheter och 

verkligen behövde lärarens hjälp. (Carlgren 1994, s.10,11; 2005, s.127, 129). ´ 

   Tidigare i den traditionella klassundervisningen hade läraren dock förberett eleverna och 

skapat ett sammanhang för de uppgifter eleverna senare arbetade med. Den traditionella 

undervisningen kunde med kollektiva genomgångarna skapa intresse, engagemang och 

innebörd åt de individuella uppgifter, som i sig själva annars skulle bli intetsägande för 

eleverna. Men då eleverna i och med utvecklingen av ”eget arbete” arbetade i olika takt, så 

uppstod, enligt Carlgren och Ference Marton, svårigheter för läraren att hålla kollektiva 

genomgångar. Samtidigt räckte tiden inte heller till för att ha individuell undervisning. 

Konsekvensen blev att tiden för interaktion mellan lärare och elev minskade och att eleverna 

arbetade med uppgifter utan ha förståelse de sammanhang som gör uppgifterna meningsfulla 

(Carlgen & Marton 2000, s.177-178; Carlgren 2005, s.131-132) 

 

3.4 Konsekvenser av ”eget arbete” 
I praktiken menar Carlgren så bestod verksamheten med ”eget arbete” i att lärarna 

organiserade verksamheten mot målet att eleverna skulle arbeta med uppgifter. Man tog för 

givet att om eleverna arbetade med sina uppgifter, så skulle det resultera i ett ökat lärande hos 

eleverna. Problemet var att denna koppling mellan medel och mål inte problematiserades. 

Följden av denna diffusa förståelse av relationen mellan medel och mål ledde vidare till 

svårigheter med att utveckla verksamheten mot ett ökat lärande hos eleverna (Carlgren 2005, 

s.133; 135-136). Även Vinterek uppmärksammar denna sammanblandning mellan elevernas 

görande och lärande som resulterat i att syftet med studierna blivit oklart: 

 

Det är vanligt att elever planerar i kvantitativa termer, exempelvis hur många 

uppgifter de skall utföra och att de utvärderar sitt görande frikopplat från syftet 

med studierna. (Vinterek 2006, s.107) 

 

Skälet till att lägga fokus på att göra saker förklarar Vinterek med att elever ofta upplever 

aktivitet som något meningsfullt, medan lektioner där läraren talar upplevs som tråkiga – trots 
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att aktivitet inte med någon nödvändighet leder till att eleverna utvecklar kunskaper. (Vinterek 

2006, s.107). 

   Tanken med arbetsformen ”eget arbete” var visserligen inte att elever så snabbt som möjligt 

skulle ta sig igenom uppgifter, utan istället skulle ta ansvar för sin egen inlärning och säga till 

läraren om de inte förstod (Carlgren 2005, s. 131). Men som Carlgren påpekar så finns en 

svårighet med att ge elever ansvar för sin egen förståelse som helt enkelt kommer av att 

eleven kan ha svårt att själv avgöra om hon har förstått: 

 

Att eleverna dessutom förväntades ta ansvar för att göra uppgifterna ordentligt 

och själva bli medvetna om de förstod eller inte är också svårförenligt med 

teorier om lärande. Det kräver så att säga att de har förstått innan de har förstått. 

Om lärande innebär att förstå på nya sätt eller urskilja nya dimensioner, kan man 

inte själv veta om man har förstått eller sett förrän man har det. (Carlgren 2005, 

s.127) 

  

   Problemet med pedagogiken ”eget arbete” består framförallt i att denna form av 

individualisering har lett till sämre studieresultat i svensk grundskola. Konsekvensen har 

blivit att skolans kunskapsmål har uppnåtts i betydligt lägre grad (Vinterek 2006; Skolverket 

2009). Man har visserligen kunnat se att eleverna blivit mindre beroende av sin lärare. Men 

detta har förklarats med att eleverna i högre grad väljer bort innehåll som de tänker kan vara 

svårt att klara på egen hand. Man har också påvisat ett samband mellan arbetsformen eget 

arbete och mindre engagemang hos eleverna (Vinterek 2006, s.11, 116-117, 123).  

   Nils-Erik Nilsson har gjort en studie av elevers lärande, då elever lämnas för att arbeta 

självständigt med elevuppsatser i ämnet svenska i årskurserna 7, 8, och 9. Studien visar att när 

elever får uppgifter och sedan lämnas åt sig själva, så är det många elever som trots att de 

utför sina uppgifter ändå inte utvecklar någon förståelse (Nilsson 2002, s.191). 

Huvudproblemet är att eleverna har svårt att arbeta med öppna frågor som av eleverna 

omtolkas till triviala faktafrågor. Det eleverna skriver om tenderar också att i hög grad bli 

olika former av reproducerat material som eleverna till exempel skapar genom att sätta ihop 

plagierat material från olika källor. Problemet menar Nilsson är att eleverna lämnas åt sig 

själva för att arbeta som självständiga forskare och söka fakta, fastän de ännu inte har kommit 

så långt att de utvecklat vad som krävs för att fungera som självständiga forskare (2002, 

s.202). 

   I Eva Österlinds studie där gymnasieelever intervjuats, framkommer att det finns stora 

skillnader mellan elevernas attityder till längre individuella arbeten. Många av de 

högpresterande eleverna ansåg att arbetsformen passar dem ”utmärkt”, medan lågpresterande 

elever förhöll sig oengagerade till arbetsformen. Lågpresterande eleverna hade även 

svårigheter att förstå och motivera sig för uppgiften och använde ofta lektionstiden till att 

”fika på stan”. Detta ledde i sin tur till att uppgifterna samlas på hög, vilket gör det än svårare 

för eleverna att ta tag i sina skolproblem (Österlind 2002, s.123-124, 125). Resultatet från 

undersökningen styrker skolverkets farhågor om att en metodik med en hög andel enskilda 

elevarbeten inte svarar mot alla elevers ”ambition, intresse och mognadsgrad” samt att vissa 

elever blir ”övergivna och överlämnade till sin egen upplevelsehorisont” (Skolverket 2004, 

s.120). 

 

Tanken var att arbetsformen ”eget arbete” skulle skapa mer tid för läraren att hjälpa de elever 

som hade mer behov av lärarens stöd. Men dels har det visat sig att en stor del av lärarens tid 

går åt till att bokföra var eleverna befinner sig (Carlgren 2005, s.132) . Dessutom uppstår 

problem om inte tillräckligt många elever förmår att ta sig fram på egen hand, så att lärarens 

tid räcker till för alla elever som behöver hjälp. (Carlgren 2005, s.126). Till detta problem hör, 
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såsom skolverket påpekar, också att en ineffektivitet skapas då lärare går runt och hjälper 

eleverna en och en med samma saker (Skolverket 2004, s 120).  

   Att mer lärarresurser till elever med svårigheter inte har frigjorts, blir också omvittnat av 

den kunskapsöversikt som skolverket gjort, där det framkommer att förändringarna har lett till 

en mer tillbakadragen lärarroll. Detta har i sin tur lett till att föräldrarnas roll har blivit mer 

betydelsefull för elevernas studieresultat: 

 

Elevernas ansvar för sitt eget lärande har ökat och en följd är mer individuellt 

och eget arbete, medan läraren har en mer tillbakadragen roll. Detta leder till att 

stödet hemifrån blir allt viktigare och att föräldrarnas utbildning och kulturella 

kapital får större betydelse för elevens resultat. (Skolverket 2009, s.33) 

 

Problemet är att då läraren intar en mer tillbakadragen roll och är mindre involverad i 

elevernas lärande, så är det framförallt elever som kommer från hem utan studietraditioner 

som drabbas. Medan vissa elever med en annan social bakgrund, kan kompenseras för 

lärarens tillbakadragna roll (Vinterek 2006, s.125-126; Österlind 2005, s.138). Effekterna av 

”eget arbete” menar jag tyder alltså på att skolan inte värnat om de elever som har svårigheter 

med att uppnå kunskapsmålen i enlighet med uppdraget i läroplanerna att ”Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen.” (Lpo 94,s.4; Lpf 94 s.4). Det paradoxala med detta är också, såsom 

Vinterek påpekar, att man trots en ambition att anpassa undervisningen efter elevers olikheter, 

i praktiken har minskat skolans undervisningsmetoder, till att i stort sett låta eleverna arbeta 

individuellt med liten kontakt med andra (2006, s.10, 120-121). 

 

En viktig aspekt av interaktionen mellan lärare och elev består i att läraren skapar 

meningsfulla sammanhang och förutsättningar för ett lärande som ”innebär att förstå på nya 

sätt eller urskilja nya dimensioner” (Carlgren 2005 s. 127; Carlgren & Marton 2000, s. 177-

178). Enligt Carlgren och Marton så minskade tiden för sådan interaktion i och med 

utvecklingen av pedagogiken ”eget arbete”, då de kollektiva genomgångarna i den 

traditionella undervisningen försvann. Men trots att Carlgren och Marton påtalar denna 

centrala svårighet, så förespråkar de inte en återgång till den traditionella undervisningen. I 

stället menar de att den ”enda rimliga konsekvensen” av antagandet att bland annat se skolan 

som en plats där alla ”får plats och möjligheter att utvecklas optimalt” är ”någon form av 

’olika för olika’ – dvs. olika tidsåtgång, olika metoder, och olika vägar för olika grupper av 

elever att sträva efter samma mål” (2000, s.206). Om den kollektiva genomgången försvinner 

så säger det att ”förmodligen” krävs andra sätt för läraren att skapa sammanhang som gör 

elevernas uppgifter meningsfulla. I stället för kollektiv klassundervisning så säger Carlgren 

och Marton att lärarens arbete ”antagligen” utvecklas så att fokus läggs på att skapa 

sammanhang och att konstruera uppgifter (2000, s.177-178). Men de klargör inte hur skolan 

ska utvecklas för att underlätta för lärare att skapa flera olika sammanhang åt elever som 

arbetar med olika saker i olika takt, och som därför kan tänkas behöva många enskilda 

genomgångar om olika saker. Carlgren och Marton påpekar dock att det finns behov av att 

undervisningen organseras på ett annat sätt: ”Hur undervisningen ska organiseras i en skola 

som i ökande utsträckning präglas av elevernas individuella arbeten blir en alltmer 

framträdande fråga” (2000, s.178).  
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3.5 Individuellt arbete i en kollektiv lärmiljö   

Problemet med att se individuellt arbete som något i sig själv tillräckligt, som eleven inte 

introduceras till, kan även formuleras som ett problem med att lämna eleverna till sin egen 

förståelsehorisont, där det saknas personer som utmanar denna. Mot bakgrund av problemet 

har många forskare sett ett behov av att skapa en mer reflekterande klassrumsmiljö med 

samtal i grupper, helklass samt i form av lärarhandledning (Nilsson 2002 s.202; Vinterek 

2006, s.123; Österlind 2005, s.137-140). Nilsson efterlyser utifrån sin forskning att för att 

eleverna ska kunna utveckla sin förståelse i längre individuella arbeten, så behöver eleverna 

en lärare som är aktivt involverad som handledare och ligger nära den enskilda eleven för att 

utmana hennes kunskaper under arbetsprocessen: 

 

För att en utvecklad förståelse ska komma till stånd hos eleverna måste läraren 

vara med i avgörande delar av processen genom att fungera som den mer erfarne 

handledaren och utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen. (Nilsson 

2002, s.202) 

 

Betydelsen av läraren består även i att det finns en hög grad av återkoppling från läraren som 

skapar en reflekterande miljö (Nilsson 2002, s.202).  

   Österlind menar utifrån sin studie av gymnasielevers attityder till individuella uppgifter att 

”personlig, gärna informell kontakt med läraren och inte alltför strikta undervisningsformer” 

har stor betydelse för elever som ”inte självklart finner sig tillrätta i skolan” samt att ”ju mer 

eleven lämnas åt sitt öde, dvs. förväntas arbeta ”självständigt/utan stöd och/eller är 

otillräckligt förberedd för uppgiften” desto viktigare blir elevens ”förutsättningar och 

sociokulturella bakgrund” (2005, s. 138).  

   I undersökningen hävdar Österlind även att mer betydelsefullt än elevens betygsnivå var 

elevens engagemang som i sin tur beror på handledarens ”tillgänglighet, engagemang, 

sakkunskap” samt om handledning pågick kontinuerligt och inte var begränsad till inledning 

och avslutning. (Österlind 2005, s.139). 

   Att på detta sätt skapa handledarsamtal behöver dock som Vinterek visar, inte 

nödvändigtvis helt bero på lärarens kompetens och engagemang, utan kan ses som ett resultat 

av hur undervisningen är organiserad med tidsbrist som följd: 

  

I en klass på 25 elever som arbetar, låt säga en förmiddag med samma ämne, 

förfogar man över cirka 3 x 60 min. = 180 min. Om vi endast räknar bort 30 

minuter av denna tid för start och avslutande och att läraren måste göra mer 

akuta utryckningar så återstår 150 minuter för läraren att fördela mellan 25 

elever. Det skulle ge sex minuter åt var elev. Vilka djupa resonemang hinner 

man föra på sex minuter om vi med resonemang också förutsätter att ett samtal 

är en kommunikation mellan minst två aktiva parter? Man skulle kunna invända 

mot detta sätt att resonera och säga att läraren inte behöver föra ett sådant 

resonemang med alla elever samma dag. Men hur många lektionstimmar per 

vecka har en elev i ett enskilt ämne? Oftast färre än tre klocktimmar, vilket 

skulle innebära att eleverna endast hade möjlighet att få utbyta tankar med sin 

lärare kring olika ämnen någon gång i månaden i bästa fall. (Vinterek 2006, 

s.145) 

 

Räkneexemplet visar tydligt hur begränsad tiden är för att kommunicera med en elev i taget. 

Vinterek påpekar dock att idealet inte är att läraren ska samtala med eleverna en och en (2006, 

s. 145). Men även om detta är riktigt, så finns det enlig min mening skäl att påpeka att då 
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läraren har ansvar för att ge individuell handledning under arbetsprocessen, så tyder mycket 

på att tiden för handledning är minimal i en normalstor klass.  

   I den studie som Österlind hänvisar till, uttrycker eleverna även önskemål om ”fler tillfällen 

till diskussioner och seminarier” i samband med sina projektarbeten. Elevförslagen får stöd i 

Martin Nystrands forskning, där det framkommer att elevers skrivande främjas då elever är 

med och ger respons, än då de enbart skriver till sin lärare. Detta förklaras med att om elever 

skriver till andra elever i klassen, så möter de i högre grad läsare som läser för att de vill veta 

något om det som skrivs. Dessutom uppfattar eleverna i den situationen i högre grad sina 

läsare som personer som de kan få värdefull hjälp av (Nystrand 1997, s.100-101).  

    Men när det gäller att arbeta med seminarier och responsgrupper i samband med 

individuellt skrivna elevtexter, kan man enlig min mening också där misstänka att lärare kan 

ha svårigheter med att få tiden att räcka till: Om varje elevtext diskuteras i 30 minuter i en 

klass med 25 elever, så innebär det att det behövs drygt nio lektioner á 80 minuter. Till detta 

kommer behov av genomgångar, kontinuerlig respons och handledning under arbetets gång - 

samt tiden som eleverna behöver för att göra sitt arbete.  

 

3.6 Elevers lärande i samtal 

Centralt för forskningen om hur barn lär sig i dialogisk interaktion med lärare och andra 

elever är begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”, det vill säga den kunskapsnivå som 

läraren kan anpassa sig till för att bäst möta och utmana elevens kunskaper. Man har sett att 

hur elever möts i den närmaste utvecklingszonen med reflekterande samtal har varit 

avgörande för kvalitén på elevens lärande (Aukrust 2003, s.183). Betydelsen av en 

reflekterande miljö i skolan stöds även av forskning som gjorts av Nystrand, som har studerat 

hur elever lär sig bäst i litteratur och skrivning på grundskolor och gymnasieskolor i USA. 

Nystrand konstaterar att en vanlig form av klassrumsinteraktion är den så kallade IRE-

strukturen (begreppet ”IRF” används även i litteraturen) som består av de tre drag: initiering 

(I) då läraren frågar om information, respons (R) då eleven svarar samt uppföljning eller 

evaluering (E) då läraren evaluerar elevens svar genom att utveckla eller kommentera elevens 

svar (Nystrand 1997, s.12; Aukrust 2003, s.169). Nystrands forskning visar att elevernas 

lärande påverkas positivt om lärare tillsammans med elever kan gå utöver detta mönster och 

skapa ett samtal om öppna frågor:  

 

We also found that recitation is not categorically ineffective; rather, its 

effectiveness varies depending on whether and how teachers expand IRE 

sequences. What ultimately counts is the extent to which instruction requires 

students to think, not just report somone else’s thinking. (Nystarnd 1997, s.72) 

 

Hur lärare förmår att gå utöver IRE sekvensen och bygga vidare på elevens respons och 

stimulera samtalet, menar alltså Nystrand är avgörande för elevernas lärande (1997, s. 29, 80-

81). Denna uppfattning stöds också av Vibeke Grøver Aukrusts genomgång av 

forskningsresultat om samtalets betydelse för lärande (2003, s.183). 

   Nystrands förklaring till varför sådana interaktiva samtal stimulerar lärande, är att när lärare 

ber eleverna förklara sitt eget tänkande och inte bara ber dem rapportera någon annans 

tänkande, så uttrycker läraren en positiv förväntan genom att behandla eleven som en seriös 

tänkare och en betydelsefull källa för kunskap (1997, s.28). 

   Intressant i Nyströms forskning är också att det framkommer att korta faktafrågor med 

givna svar, kan ha en negativ påverkan på elevers förståelse. Detta förklarar Nyström med att 

sådana frågor leder elever bort från att uppfatta sammanhang, för att istället göra dem 

fokuserade på isolerade delar (1997, s.58 ). 
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   Den forskning som har gjorts om samtalets betydelse för lärande, har dock framförallt 

handlat om samtal som enbart involverat två personer. Av den anledningen så finns det 

svårigheter med att tillämpa begreppet på de mer komplexa och kollektiva förhållanden som 

finns i ett klassrum. Man har dock i samtal med många deltagare ofta kunnat se en ”ökad 

fragmentering av samtalen” och en mindre tydlig innehållsutveckling (Aukrust 2003, s.184). 

Möjligen tyder dessa resultat på att samtalets kvalité sjunker om gruppen blir alltför stor.  

   Svårigheten att föra samtal i alltför stora klasser kan även ses i samband med 

forskningsresultat som visat att läraren i helklassundervisning tenderar att anpassa sin 

undervisning efter en viss grupp elever i klassen och därmed inte möta alla elever. Detta 

fenomen visar enligt Kjell Granström och Charlotta Einarsson ”hur svårt det är för läraren att 

individualisera så länge helklassundervisning dominerar” (1995, s.16-17). 

 

Att låta elever arbeta i grupper har förts fram som ett sätt att hantera elevers olikheter och i 

stället för att se elevers olikheter som ett problem, använda elevers olikheter som en resurs i 

gruppen. (Cohen 1994 21-22: Hensvold 2006, s.101-102; Terwel 2003, s.57) Enligt Inger 

Hensvold visar också de flesta studier att alla elever vinner på att arbeta med kooperativt 

lärande, men att lågpresterande elever vinner mest (2006, s.133).  

   Enligt John Ross och Carol Rolheiser är det framförallt kvalitén på dialogen i kollektiva 

arbetsformer som är avgörande för elevernas lärande (2003, s.128). För att en utvecklad 

dialog som utvecklar ny förståelse ska uppstå menar också Nystrand att det är lämpligt att 

eleverna arbetar uppgifter som att jämföra idéer, utveckla tankegångar eller komma fram till 

en gemensam ståndpunkt i en kontroversiell fråga. Mindre lämpligt för elevernas lärande 

menar han är det att ha grupparbeten, där eleverna behandlar material från lärare eller lärobok 

med vissa på förhand givna svar. Dialog och lärande gynnas av att eleverna engagerar sig i en 

dialog om öppna frågor, där det inte är på förhand är givet vad som ska komma ut av samtalet. 

(Nystrand 1997, 67-74). 

   Att få grupparbeten att fungera ställer dock enligt både svenska och internationella studier 

stora krav på lärare och det kan behövas en inskolningsperiod för både elever och lärare 

(Hensvold 2006, s.132,134) Centrala faktorer har bland annat visats sig vara: 

 

 Gruppens storlek och sammansättning. 

 Att uppgifterna är tydligt utformade. 

 Att alla elevers bidrag krävs i arbetet och att de har en gemensam syn på målet. 

 Att eleverna förberetts på att arbeta i grupp och vad som krävs av dem. 

 Lärarens förmåga att handleda eleverna och ge dem stöd att utveckla en bra 

gruppsammanhållning. 

 Elevernas ambitioner, kunskaper och färdigheter i ämnet. 

 

( Hensvold 2006, s.54-55, 101; Limberg 1998, s.74-75; Skolverket 2009, s.212-213) 

 

4. Metod 

4.1 Intervjuns syfte och utformning  

I undersökningen kommer tre yrkesverksamma gymnasielärare i ämnet svenska att intervjuas. 

Lärarna undervisar på skolor längs norrlandskusten. I första hand väljs lärare som har minst 

sju års erfarenhet av yrket. Syftet med att gå tillväga på så sätt är att söka efter en god 

erfarenhetsbaserad förståelse av de svårigheter och möjligheter som kan finnas med att 

anpassa undervisning efter elevers olikheter. 
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  Anledningen till att jag bara intervjuar svensklärare är att jag har velat se hur undervisningen 

kan individanpassas utifrån samma kursplaner, då intresset i undersökningen är att förstå 

individualisering som ett medel att nå skolans kunskapsmål. Ett ytterligare skäl är att en delad 

ämnesförståelse för ämnets specifika svårigheter och möjligheter, kan tänkas utgöra en bättre 

grund för fördjupade samtal. 

 

Intervjuerna spelas in med diktafon (Sony ICD-UX200) och görs på respektive lärares skola 

på den plats som intervjupersonen föreslår. 

 

För att nå kunskap om svårigheter och möjligheter i lärarnas arbete, har jag inte sett det som 

lämpligt att söka generaliserbara data. Den kunskap som söks handlar istället om att 

kvalitativt förstå enskilda exempel. (jfr. Svenning 2003, s. 73-75).  Målet med intervjun är att 

nå en nyanserad beskrivning av intervjupersonens livsvärld. Av den anledningen har jag valt 

att göra en djupintervju (jfr. Kvale & Brinkman 2005, s.45-46). 

   En forskningsintervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad (Svenning 2003) Jag har valt 

att i intervjuerna utgå från ett antal grundfrågor (bilaga 1). På så sätt utgår jag från frågor som 

under längre tid genomarbetats utifrån studiens syfte. Samtidigt är jag medveten om att det 

under intervjun också på ett oförutsägbart sätt kan skapas nya infallsvinklar. Därför har jag 

valt att också kunna ställa följdfrågor vid behov. Intervjun kan därför beskrivas som en 

halvstrukturerad intervju, eller som en mellanform av strukturerad och ostrukturerad intervju.   

    Då jag sett det som betydelsefullt att de intervjuade lärarna kommer tankemässigt 

föreberedda, har jag meddelat syftet med undersökningen minst en vecka före intervjun. Jag 

har dock inte valt att på förhand dela ut de frågor som kommer att ställas i intervjun (om inte 

någon lärare begär detta). Syftet med detta är att undvika risken att intervjupersoner låser sig 

fast vid färdigformulerade svar. Min avsikt är istället att skapa ett möte där det oförutsedda 

kan hända, så att kunskap kan skapas i ett förhoppningsvis dynamiskt möte. 

    Metoden för intervjun kan beskrivas som konstruktionistisk, då intervjuaren genom att 

ställa följdfrågor och delta i ett samtal med intervjupersonen, är med om att skapa kunskap i 

ett mellanmänskligt förhållande. I intervjusituationen sker en påverkan, där nya perspektiv 

och insikter kan vinnas (Kvale & Brinkman 2009, s.47-48, 189, 211-212). I intervjun har jag 

dock nedtonat mitt eget perspektiv och sättet att intervjua kan beskrivas som lyssnande. Man 

kan kanske beskriva detta som en metod där intervjuaren med lyssnande intresse följer, 

stödjer och uppmuntrar intervjupersonen att ge uttryck för sina synpunkter och sitt perspektiv 

på sin livsvärld (jfr. Kvale & Brinkman 2009, s.144).  

   Till det lyssnande perspektivet hör också att jag haft avsikten att arbeta bort vissa ledande 

drag i intervjufrågorna. Det har dock inte varit så att alla ledande aspekter i frågorna setts som 

problematiska. Till exempel kan man säga att frågorna är ledande på så sätt att de uttrycker en 

förväntan om att det är viktigt att undervisningen individualiseras för att främja alla elevers 

lärande. I enlighet med Kvale och Brinkmann har jag sett det som väsentligt att frågorna är 

ledande på ett sådant sätt att de kan tänkas leda till intressant kunskap: 

 

Det avgörande är alltså inte om intervjufrågorna ska vara ledande eller inte 

ledande, utan vart de leder, om de kommer att leda till en ny, vederhäftig, 

intressant och värdefull kunskap (2009, s. 189). 

 

I intervjun har också visst fokus lagts på att förstå hur man genom att individualisera kan 

skapa bättre förutsättningar för elever med svårigheter i skolan. Detta kan dock också sägas 

vara en värdering i läroplanen som formar lärarens uppdrag. Men eftersom studien handlar 

om att beskriva de möjligheter och svårigheter som finns i att arbeta med detta uppdrag, så har 

jag sett det som riktigt att utgå från denna värdegrund. 
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   Intervjufrågorna har utformats genom att beakta både tematiska och dynamiska aspekter. 

Det innebär att intervjufrågorna inte enbart har utformats med hänsyn till vad som är relevant 

ur kunskapssynpunkt. Frågorna också har utformats med syftet att skapa ett fritt avslappnat 

samtal, där intervjupersonen i bästa fall känner att hon kan ge uttryck för sitt eget perspektiv 

på sin livsvärld. (Kvale & Brinkmann 2009, s.146) Med hänsyn till samtalets dynamik kan jag 

också komma att avvika från den ordningsföljd som de på förhand formulerade frågorna har. 

 

Frågorna utprovas innan intervjuerna med lärarna påbörjas i en provintervju med en numera 

pensionerad gymnasielärare. Frågorna omarbetas då utifrån hänsyn till samtalets dynamik och 

i den mån de tenderar att leda samtalet i en icke önskvärd riktning.  

 

4.2 Tolkning och analys av intervjun 
Under intervjun kommer jag som intervjuare att koncentrera och tolka det intervjupersonen 

säger, för att sedan ”sända tillbaka” tolkningen till den intervjuade. Den intervjuade har då 

möjligheten att direkt bekräfta, korrigera eller avfärda min tolkning. Vid behov kan sedan en 

process startas mot en rättvisande tolkning av intervjupersonens livsvärld (jfr. Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 180, 212). 

  Tolkningen som görs efter att intervjun avslutats kan beskrivas som en hermeneutisk cirkel 

där delarna och helheten ömsesidigt belyser varandra. Detta innebär att jag utifrån min 

förförståelse med kunskap om intervjuns teman kommer att tolka delar av intervjusvaren. 

Denna tolkning formar eller förändrar min helhetsuppfattning. Därefter tolkas, utifrån den nya 

helhetsuppfattningen andra delar av intervjun, vilket återigen kan komma att forma och 

förändra helhetsuppfattningen och så vidare i en ständig växling mellan delar och helhet: 

 

Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas 

mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Den närmare 

bestämningen av de enskilda delarnas mening kan så småningom förändra den 

ursprungligen föregripna meningen hos helheten, som återigen kan komma att 

förändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare. (Kvale 1997, s. 50) 

 

Tolkningen fortsätter till dess att ”rimliga mönster” och ett ”inre sammanhang” i tolkningen 

har nåtts. (Kvale 1997, s.51; Kvale & Brinkmann 2009, s.226). 

   Texten tolkas även autonomt, vilket innebär att tolkningen håller sig till vad som sägs i 

samband med intervjun (Kvale 1997, s.51). I tolkningen av intervjun läggs särskild vikt på att 

tolka motsägelser, som ses som ett tecken på att ”texten är potentiellt intressant att analysera” 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.182). 

    I tolkningen av intervjuerna kan frågan om vad personen egentligen menar eller tänker med 

det hon säger uppstå. Detta innebär att om intervjupersonen till exempel är motsägelsefull, 

mångtydig, ovillig att svara eller med sitt kroppsspråk förefaller obekväm med vissa frågor, så 

kan det påverka tolkningen av intervjun. Man kan säga att det kan finnas anledning att i vissa 

fall tolka och förstå vad intervjupersonen säger mellan raderna. Till lyssnandet för 

intervjuaren hör såsom Kvale & Brinkmann påpekar att inte bara lyssna till ”vad som sägs 

utan också hur det sägs” och lägga märke till ”vad som inte sägs” (Kvale & Brinkmann 2009, 

s.182). 
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Analysen och tolkningen genomförs i följande steg: 

 

1. Genomlyssning av hela intervjun tills jag bildat mig en preliminär 

helhetsuppfattning av vad intervjupersonen säger. 

 

2. Relevant material analyseras fram utifrån undersökningens syfte och 

forskningsfrågor, varefter materialet sorteras utifrån lämpligt valda rubriker. 

 

3. Materialet tolkas hermeneutiskt och koncentreras till en sammanställning. 

 

4. Sammanställningarna av intervjuerna skickas med e-post till respektive 

intervjuperson för validering. (jfr. Kvale & Brinkmann 2009, s.212,235) Detta 

gör att alla lärare får möjlighet att yttra sig och göra eventuella tillägg till de 

tolkningar som görs.  I den mån jag bedömer att intervjupersonerna rättar till 

felaktigheter i sammanställningen så ändras de. Men i den mån osäkerhet eller 

oenighet om tolkningen uppstår så redovisas både min och intervjupersonens 

uppfattning. De validerade sammanställningarna presenteras i kapitel 5.1-5.3. 

 

5. Väsentliga likheter och olikheter i intervjusvaren analyseras i relation till 

studiens syfte, forskningsfrågor och forskningsbakgrund (kap. 3). Varefter 

innebörden i dessa likheter och olikheter tolkas, koncentreras och diskuteras. 

Detta presenteras i resultatdiskussionen (kapitel 6.2) 

 

4.3 Etiska aspekter 
De intervjuade personerna har hållits anonyma, för att minimera risken att de lider skada av 

intervjun. (jfr. Kvale & Brinkmann, s. 89). Fingerade namn används därför i rapporten, vilket 

gör att man inte heller kan utläsa om den intervjuade personen är man eller kvinna. För att 

inte röja de intervjuade personernas identitet, görs också i vissa fall omskrivningar för att 

minska risken att personerna kan kopplas till en viss plats.  I möjligaste mån så strävar jag då 

efter att behålla innebörden av det som sagts i intervjun.  

   Om någon intervjuad person uttrycker att hon/han vill få sitt namn publicerat i rapporten, så 

kommer jag dock att gå med på det.  

  Undersökningen har följt principen om informerat samtycke. Detta innebär att de intervjuade 

personerna har informeras om det allmänna syftet med undersökningen samt att de deltar 

frivilligt och har rätt att när som helst avbryta intervjun (Kvale 2009, s.87). Intervju-

personerna har också underättats om att studien utförs som en C-uppsats på lärarutbildningen 

vid Luleå tekniska universitet och kommer att e-publiceras om arbetet godkänns. 

 

5. Resultat 

5.1 Intervju med läraren Tom  
(Namnet ”Tom” är fingerat och man kan inte utläsa av namnet om personen är man eller 

kvinna) 

 

5.1.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering 
I intervjun talar Tom om ”stora individuella skillnader” mellan eleverna och ”otroliga” 

skillnader när det gäller läsförståelse – om än alla elever kan läsa. Skillnaderna menar han kan 

dels handla om kunskaper och studievana och vara en följd av den miljö och de krav som 
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eleverna tidigare mött i grundskolan. Men skillnaderna har också sin grund i ”dokumenterade 

svårigheter” som dyslexi. Uppdraget han som lärare har, menar han, är att individualisera 

kring både dessa sorters skillnader. 

    När det gäller skillnader i kunskaper och studievana arbetar Tom med att direkt när han får 

en klass, skaffa sig kunskaper om eleverna. Kunskaperna använder han sedan för att utforma 

sin undervisning. För att skaffa kunskaper om eleverna har informella samtal och låter 

eleverna skriva handskrivna brev. Han kan också i bästa fall få information överlämnad om 

elever med dokumenterade svårigheter. Men detta menar han fungerar mindre bra och han 

säger att lärarna på hans skola upplever att de får lite information. På grund av denna brist på 

information, har han därför också stavnings- och läsförståelsetest med alla elever. 

    Individualiseringen kring dokumenterade svårigheter som dyslexi ser han dock inte som en 

stor svårighet i sitt arbete, när det blivit klart vilka behov som eleverna har och de har fått de 

hjälpmedel som de behöver. Svårigheten i arbetet med dessa elever ligger i stället i skedet 

innan de dokumenterade svårigheterna har blivit klarlagda, då han kan ha ”mer diffusa 

funderingar”. Detta hör samman med att eleverna ofta har utvecklat ett undvikande sätt i 

skolan och att han inte får tillräcklig information från grundskolan om dessa elevers 

svårigheter.  Tom är dock nöjd med att det finns resurser till de hjälpmedel som dessa elever 

behöver. 

 

Tom arbetar med gemensamma genomgångar inom varje moment, då eleverna samlas upp när 

ett nytt moment påbörjas. Betydelsen av att samla upp elever inför varje lektion menar han 

ligger i att hitta koncentrationen samt i att han då också bättre kan lägga märke till de elever 

behov av extra stöd. 

 

Det är väldigt sällan som jag bara öppnar dörren och säger ”ja ni vet vad ni ska 

göra” och söker kontakt med dem en och en. Då kan jag tycka jag har ingen koll 

på hur det går för den där eleven som behöver extra stöd, eller hur känslan är i 

gruppen.  

 

   När det gäller de uppgifter som eleverna får påpekar Tom att eleverna oftast arbetar med 

samma uppgifter, men att eleverna också i vissa fall också kan få välja en viss uppgift eller 

utforma sin uppgift utifrån sina intressen. Eleverna kan också i vissa fall få välja uppgifter där 

en uppgift är ”mindre krävande” och till exempel har mindre textmassa. Som jag tolkar Tom 

så fungerar detta då eleverna ofta har en bra insikt i sina egna svårigheter. Eleverna påpekar 

han, uträttar också olika mycket arbete med uppgifterna och lär sig olika mycket inom varje 

moment.  

   Eleverna arbetar oftast med samma eller liknande uppgifter, men han kan också, då han vet 

att en elev kommer att få problem med en uppgift ”förvarna”: 

 

Förvarningen kan då bestå av att man säger: ”Alltså förstår du det där med att 

man ska ta på sig sådana här glasögon. Vilka glasögon tror du skulle passa den 

bok som du har? Tycker du att det är besvärligt skriftligt så kan vi ta det 

muntligt sen” Och då kan det räcka med att man säger det och då slappnar den 

här eleven av lite grann och tänker inte ”hur man ska skriva det här också; hur 

ska det här gå.” 

 

I det här fallet hade eleverna som uppgift att läsa böcker ur ett visst perspektiv som till 

exempel utifrån frågan om hur boken beskriver verkligheten. Toms syfte med att ”förvarna” 

eleven och ge en muntlig istället för skriftlig uppgift, är som jag tolkar Tom, både att lugna 

eleven, men också att anpassa uppgiften till eleven, så att eleven ska kunna lyckas med 
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uppgiften. Tom påpekar dock att tiden inte finns för att anpassa uppgifter på det här sättet till 

alla elever. Därför måste han välja ut de elever som han vet behöver ett sådant stöd. Tom 

beskriver i det här sammanhanget också sitt arbete som en växling mellan att fråga sig hur 

undervisningen fungerar för enskilda elever och hur undervisningen fungerar i hela klassen: 

 

Om jag tittar för mycket på hela gruppen då måste jag bryta det och gå in och 

titta på varje enskild elev. Jag måste som byta perspektiv hela tiden som en slags 

tramporgel. Jag försöker tänka så när jag när jag är i klassrummet och det händer 

mycket, olika saker. Och det där har jag jobbat mig fram till att försöka komma 

ihåg att göra så ”Nämen nu hur funkar det för allihop; hur funkar det för de här 

individerna nu” och så kanske jag ger mig på att hjälpa någon lite så där. Men 

när jag håller på med det måsta jag backa ur och tänka oj vad hände med hela 

gruppen. Det är en ständigväxelverkan där. 

 

    I slutet av intervjun gav Tom uttryck för att ”det stora strukturella problemet” är de 

förändringar i skolan som inneburit att han ansvarar för fler klasser och fler elever, vilket har 

inneburit ett ”högre tempo” för honom som lärare. Denna förändring menar han motverkar 

hans möjligheter att anpassa undervisningen efter sina elevers olikheter. 

   För att skapa bättre förutsättningar för att individualisera, så talade Tom också om 

betydelsen av att ha schemapositioner och ”större flexibilitet i schemat”, för att ge stöd till 

elever som till exempel har varit frånvarande eller har vissa svårigheter i skolan. Han 

underströk då också vikten av att dessa inte timmar placeras på obekväma tider som 

uppmuntrar till frånvaro. 

 

5.1.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter 
Tom ser ”inte direkt” större individuella arbeten som ett sätt att hantera individuella olikheter 

i klassen. Han anser också att eleverna inte är ”så bra” på att arbeta individuellt.  Elevernas 

svårigheter handlar dock inte om att eleverna inte klarar av att göra sina uppgifter. 

Svårigheterna han talar om handlar istället på att eleverna tenderar att överskatta sin förmåga 

att arbeta på egen hand klara av sina uppgifter hemma. Eleverna har svårt att ta till sig 

processen som innebär att diskutera och få feedback på det de skriver. Under intervjun 

kommer det också fram att Tom ser det som viktigt att kunna nå eleverna snabbt för att ge 

handledning då de arbetar individuellt: 

 

Att jag kan nå dem ganska snabbt; att jag kan hjälpa dem att hitta koncentration 

eller säga ” få se vad du har skrivit; hur går det med det här? tänk på det och 

det” och då får de ju också in energi i sina texter.  Eller säga: ”Det här var en bra 

poäng. Nu är det för mycket talspråk.” Och då hjälper man dem att öka 

koncentrationen så att säga. 

 

   Tom gav inte uttryck för att det fanns en överväldigande svårighet att hinna med att ge 

tillräcklig handledning, men arbetet beskrevs som intensivt. 

    Förutom handledning från honom har han även arbetat med att ha en textläsningsgrupp där 

tre elever läser andra elevers texter och ger kritik. Vid de tillfällena hinner han dock inte sitta 

med eleverna, annat än om eleverna har saker de vill fråga om. Eleverna menar han är dock 

ofta ”för snälla” och fokuserar sig mycket på att tala om stavfel. Men han menar ändå att det 

är värdefullt för elevernas lärande att de vågar lämna i från sig sina texter och att de läser 

varandras texter. 
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   Längre individuella arbeten påpekar han, kan också i vissa fall ge en möjlighet att lyckas för 

elever som har svårigheter att med skriva, men som är duktiga på muntliga eller dramatiska 

uttrycksformer. 

 

5.1.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer 
Tom anser att gruppdiskussion kan vara ett bra sätt att arbeta med elevers olikheter på ett sätt 

som är bra för deras lärande: 

 

Det är väl bra om det får ge och ta och höra hur andra tänker och också påverka 

andra liksom ”så här tänker jag” och bli stärkta i det då. 

 

 

   När det gäller grupparbeten anser han att kortare arbeten på upp till en vecka fungerar bäst. 

Dessa arbeten kan då till exempel handla om att eleverna analyser och tolkar film eller 

litteratur.  

   Längre grupparbeten ser han som svåra att genomföra mycket på grund av de aktiviteter 

som elever har för sig utanför skolan (till exempel körlektioner). Men också för att det finns 

en risk för att grupparbeten som fungerar mindre bra, överbelastar vissa elever som får arbeta 

åt de andra i gruppen. I vissa klasser tillägger han sedan kan det dock finnas andra sociala 

förutsättningar för längre grupparbeten, då eleverna förmår att själva driva grupparbetet. 

Därför kan det enligt Tom också variera från klass till klass om längre grupparbeten är 

lämpliga. 

 

5.2 Intervju med läraren Åsa  

(Namnet ”Åsa” är fingerat och man kan inte utläsa av namnet om personen är man eller 

kvinna) 

 

5.2.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering 
Åsa beskrev stora skillnader i de resultat som eleverna presterar i vissa av hennes klasser. I 

vissa klasser kan upp till 40% av eleverna ha icke godkänt betyg i nästan alla ämnen, 

samtidigt som lika många elever kan ligga nära eller ha högsta betyg. Men hon har även 

klasser där inga elever har underkända betyg.  

    Svårigheter med ordförråd och läsförståelse var ett centralt problem för elever med 

svårigheter i skolan som Åsa lyfte fram. Även brister i studieteknik såg hon som en väsentlig 

orsak till heterogeniteten i vissa klasser. För dessa elever betonade Åsa vikten av att 

kontinuerligt arbeta med ordförståelse och att eleverna lär sig att redogöra för ords betydelse. 

För att ge eleverna stöd att utveckla sin förmåga att se sammanhang och innebörd i texter, såg 

hon det också som lämpligt att arbeta med instuderingsfrågor.  

    För elever som har svårigheter i skolan betonades även betydelsen av att inte bara ge 

eleverna uppgifter, utan att också ha genomgångar i helklass. Särskilt elever som har 

svårigheter i skolan menar hon, blir hjälpta av och kan lyfta sig med hjälp av genomgångar, 

där det väsentliga i innehållet kommer fram på ett mer fritt berättande och sammanfattande 

sätt: 

 

Det här med att ha en föreläsning eller gå igenom muntligt /…/ det ska man inte 

försumma. Många behöver få i det båda vägarna, men just de här som har lite 

svårigheter med ordförråd och att få en text att betyda någonting. De kan lyfta 
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om de får höra /.../ innehållet. /…/ Sammanfattande, lite fritt berättande med 

faktaunderlag.  

 

Utifrån sådana genomgångar menar Åsa att eleverna får ett sammanhang som ger eleverna 

stöd för de uppgifter som de arbetar med efter genomgången. Fördelen med detta menar hon 

är också att vissa elever har lättare att lära sig saker som de får höra. Samtidigt så påpekade 

hon att dessa genomgångar oundvikligen landar på nivåer som ”är beroende av hur mycket 

eleverna kan ta emot”. Åsa ser också genomgångarna i helklass, som ett tillfälle att skapa lugn 

i början av en lektion och se vilka elever som är mer eller mindre deltagande.  

   Genomgångarna hålls framförallt som introduktionslektioner då ett nytt moment påbörjas. 

Därefter arbetar eleverna individuellt med frågor, då eleverna ”ger sig på uppgifter utifrån vad 

de hinner och klarar av”. Eleverna får samma grundfrågor. Men i den mån eleverna gör klart 

sina grundfrågor, så arbetar de med extrafrågor som ofta kräver mer förmåga till tolkning och 

analys. Fördelen med att arbeta på så här sätt menar hon är att de elever som behöver hjälp 

kan få den hjälp de behöver. Dessutom får de elever som går snabbt fram de utmaningar som 

passar dem och kan känna att hon som lärare ”också bryr sig om dem”. 

     Vissa elever säger hon hinner dock sällan göra klart sina grunduppgifter och arbetar med 

korta svar till enklare faktafrågor. Dessa elever beskriver hon som ”medvetna” om att de inte 

klarar av mer resonerande uppgifter ”sedan lång tid tillbaka”. Men för att inte hålla tillbaka 

dessa elever, ser Åsa det som olämpligt att gradera frågorna med betygssteg och säger att 

dessa elever ”mycket väl kan plocka poäng på svårare frågor”. 

    Åsa ger inte uttryck för att det uppstår några större svårigheter för henne att hinna med att 

hjälp alla elever. Men i den mån väntetid skapas så får eleverna gå vidare med andra uppgifter 

och sedan gå tillbaka när hon har tid att ge dem hjälp. Inte heller ger Åsa uttryck för att det 

finns en tidskrävande svårighet med att hålla högpresterande elever sysselsatta med 

extrauppgifter. Istället menar hon att snabba elever ofta är ovilliga att arbeta vidare utöver de 

grunduppgifter som delats ut och tänker ”först klar är bäst”. Hon ser det därför som en 

pedagogisk utmaning att motivera dessa elever att gå vidare med fler frågor och få dem att 

förstå att kraven för högre betyg är mer än det grundläggande. En liknande utmaning möter 

hon också hos elever som har nått kunskaper som motsvarar det högsta betygssteget, men som 

ofta visar ointresse för att gå vidare i sin kunskapsutveckling. 

 

I slutet av intervjun så lyfter Åsa fram problem med lärares arbetsbörda för att anpassa 

uppgifter efter elevernas individuella behov. Hon menar att det har skapats en orimlig 

arbetsbörda för lärare med ansvar för 150 elever i klasser på 25-28 elever i heterogena klasser 

som ”kan spänna över IG elever till blivande arkitekter”. Svårigheten handlar då om att ha tid 

för att ta reda på elevernas nivå, skaffa fram material, utforma anpassade uppgifter, följa upp 

och bedöma för att ”ge var och en efter vars och ens behov”. Precis som det finns gränser för 

hur många patienter en läkare kan ta emot, så påpekar hon att det finns gränser för hur många 

elever som också en lärare med god vilja och god utbildning kan klara av: 

 

De har för höga krav på lärarna. Jag tror man har nått taket på vad en 

lärarindivid kan klara av - även med god vilja, även med god utbildning. Jag 

menar läkare fixar inte hur många patienter som helst. /.../ Det tar sin tid.  

 

Vad som skulle behöva göras menar Åsa är att svenskämnet får fler undervisningstimmar än 

nuvarande 90, samt att halvklassundervisningen i svenska återinförs. 

   Åsa påpekar också att elevernas kunskaper testas i början av utbildningen, men problemet är 

att det saknas resurser för att ge stödtimmar till dessa elever. Detta menar hon drabbar bland 



21 

 

annat elever med invandrarbakgrund från andra kulturer, som kan ha svårt med många ord 

och begrepp i texter som tas för givna hos elever som växt upp i Sverige. 

 

5.2.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter 
När det gäller längre individuella uppgifter, arbetar Åsa med att i genomgångar först ge 

eleverna verktyg för uppgifterna. Det kan till exempel handla om centrala termer och 

disposition. Eleverna får samma uppgift och individualiseringen består i att eleverna väljer 

innehållet för uppgiften, samt att eleverna löser uppgiften med olika svårighetsgrad och med 

olika grad av fördjupning. Eleverna menar hon lägger sig på en nivå som de behärskar. Åsa 

påpekar också att eleverna är ”väldigt angelägna” om att få välja innehåll och arbeta med ett 

innehåll som de är intresserade av. 

    För lågpresterande elever, menar Åsa att individuella uppgifter är svårare på så sätt att de 

ofta aldrig ens blir gjorda. Samtidigt menar hon, förväntas det att eleverna ska klara av 

individuella uppgifter och förberedas inför kommande projektarbete. Hon påpekar även att 

uppgifterna måste utformas på så sätt att hon ger uppgifter, där hon frågar efter det som 

efterfrågas i kursplanen. 

    I samband med individuella uppgifter arbetar Åsa ofta med diskussioner i seminariegrupper 

i halvklass där en elev är opponent. Hon beskriver detta som en omtyckt arbetsform hos 

eleverna. Uppgiften för opponenten kan då handla om övningar i textanalys, där en elev till 

exempel analyserar fram vilka argument som finns i en annan elevs text. Fördelen med 

arbetsformen menar hon är att eleverna då har en mottagare som är på samma nivå, som de 

anstränger sig för att göra intryck på. Eleverna tenderar då också att uppfatta sin opponent 

mer som en ”medspelare” än som en ”domare”. Hon tycker även att eleverna är bra på att ge 

varandra beröm och hjälp vilket hon påpekar också är en del av opponentens uppgift.  

    Åsa menar dock att eleverna har svårigheter med att bedöma och påtala brister i andra 

elevers texter. Eleverna tenderar då att bli alltför snälla och ”generade” inför varandra.  I 

stället arbetar hon med att bedöma elevtexter som eleverna i klassen inte har en personlig 

relation till (till exempel elevtexter som finnas att tillgå i samband med nationella prov). 

 

Under intervjun ger Åsa uttryck för att det i samband med längre individuella uppgifter, är 

svårt att hinna med att ge tillräckligt mycket handledning. Detta menar hon drabbar särskilt de 

elever som har svårigheter i skolan, medan vissa elever enlig Åsa, möjligen kompenseras med 

handledning hemifrån. Svårighet ser hon som kopplad till besparingar som lett till att 

grupptimmar tagits bort och att undervisningstimmarna i svenska har blivit färre.  

 

 I slutet av intervjun framkom det också att Åsa ser arbetet med elevers muntliga 

framställningar som ett särskilt viktigt område för individualisering - med stor betydelse för 

elevernas självkänsla. Vissa elever lider också av talskräck och Åsa påpekade att det kan vara 

förödande för många elevers självkänsla att tvingas fram för att tala inför resten av klassen. 

Arbetet med muntliga framställningar gick mycket kortfattat till så att eleverna kunde välja 

om de skulle redovisa inför hela klassen, inför en mindre grupp eller inför en kompis plus 

läraren. 

    Åsa såg det också som betydelsefullt att eleverna i sina muntliga framställningar får tala om 

ämnen som de är intresserade av och är ensamma om att kunna. På så sätt menar hon blir 

eleverna de som är experter och får möjlighet att ”glänsa” inför klassen. Särskilt lämpligt för 

muntliga framställningar såg hon elevernas projektarbeten, eftersom detta är något som 

eleverna valt efter intresse och arbetat med under lång tid. För de elever som har svårigheter 

inom vissa bitar i skolan, såg Åsa också muntliga framställningar som ett tillfälle där dessa  

elever kan ”bli hur diktiga som helst”. 
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5.2.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer 
I intervjun beskriver Åsa hur eleverna skapar grupper med elever som presterar likartade 

resultat i skolan och hur elever ogärna rör sig över dessa gränser: 

    

När man får en ny grupp så söker de sig till de som är på samma nivå. /…/ De 

sätter sig med någon som är ungefär … och där fastnar de. De låser sig lite 

grann och vill inte alltid resonera med duktiga elever, för att de känner att de 

inte hänger med. Och de duktiga tycker att det ibland är lite förspilld möda 

kanske. De vill ha lite mer utmaningar. Så det där är en rangordning som de 

fixar själva.  

 

Ibland kan Åsa arbeta med att blanda eleverna i gruppdiskussioner och arbeten som handlar 

om muntliga resonemang. Men när det gäller grupparbeten, ser Åsa problem med tanken att 

eleverna lär sig av varandra i heterogena grupper. Problemet handlar framförallt om att 

lågpresterande elever känner sig underlägsna i heterogena grupper. 

 

Genom att jag undervisar på ett program som har så extremt olika 

studiemotiverade elever /…/ de presterar olika, så tycker jag att jag märker det 

här. Och jag tycker att svaga elever är mer utsatta på ett sådant program, därför 

att de vet så väl vilka som är duktiga och de vill inte mäta sig med dem – de 

skulle inte jag heller vilja göra. 

 

Att eleverna känner sig underlägsna i heterogena grupper menar hon, visar sig i att de blir 

overksamma och tysta om de måste arbeta med mer högpresterande elever. Konsekvensen av 

detta är också att högpresterande eleverna får göra större delen av arbetet. Jag tolkar Åsa på så 

sätt att hon med hänsyn till de lågpresterande elevernas utsatthet och deras behov av att må 

bra i skolan och känna att de duger, inte ser grupparbeten i heterogena grupper som en 

lämplig arbetsform. 

 

Jag vill egentligen inte att eleverna ska känna att de är dåliga; utan jag vill att 

eleverna ska känna att det de säger är bra, även om det är på en låg nivå. Så jag 

har lite förståelse för att man söker sig till de som är på samma [nivå]. 

 

   Förutom svårigheten med lågpresterande elevers utsatthet i heterogena grupper, menar Åsa 

att det finns en konkurrens om betygen som gör att eleverna ogärna delar med sig av sin 

kunskap i grupparbeten. Vilket hon också ser som en konsekvens av att eleverna betygsätts 

individuellt: 

 

De svaga eleverna kan ju vinna på att vara i en grupp, där det är duktiga elever. 

Men det kräver väldigt mogna av elever - båda svaga och duktiga. Att man delar 

med sig och att man hjälper varandra. Och ibland tror jag att man begär för 

mycket av individerna. De är ganska individualistiska när de är 16, 17, 18 år och 

betygen är avgörande för var man kommer. Det kräver en mognad som jag tror 

man har överskattat.  

 

   Åsa ser det i stället som mer lämpligt att arbeta med gruppdiskussioner, där betyget är 

mindre viktigt. Hon menar att det fungerar bra eftersom det då handlar om att uttrycka åsikter, 

tycka saker och resonera: 
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där man vågar säga vad man tycker, där ingenting är rätt och fel - en öppen 

diskussion där man kan våga göra ett inlägg som inte är kopplat direkt till hur 

klyftiga svar de ger utan mer att man är med. Och att man premierar att man är 

med; att man är aktiv. För det kan rädda många elever att ”bara du är aktiv; se 

till att du bryr dig!” 

 

I gruppdiskussioner menar Åsa att det även är lämpligt att arbeta med heterogena grupper. 

Heterogena grupper fungerar också bra i uppgifter där eleverna till exempel analyserar fram 

argument eller retoriska stildrag i varandras texter. Skälet till att sådana uppgifter är lämpliga, 

menade hon är att det då inte handlar så mycket om att ”plugga”, vilket gör att eleverna kan 

arbeta tillsammans på ett mer jämbördigt sätt. 

 

5.3 Intervju med läraren Elin  
(Namnet ”Elin” är fingerat och man kan inte utläsa av namnet om personen är man eller 

kvinna) 

 

5.3.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering 
Elin talar om stora skillnader i förmågan att läsa och skriva i sina klasser. Det finns elever 

som ”inte alls har läst och inte vill läsa” och de som läser mer avancerade texter. Vissa elever 

har också skrivet mycket och kan göra det bra, medan det är ”tungt” för andra elever. Hon 

säger också att hon kan ha ”ett par elever” med elementära svårigheter. Hon påpekar dock 

också att elever som har luckor eller svårigheter i vissa områden, normalt inte har svårigheter 

inom alla områden. 

   Hon nämner också mognadsmässiga skillnader mellan eleverna, som kan göra det svårt att 

skapa uppgifter som passar för alla elever och skillnader som beror på att eleverna inte vet 

vilket program de vill gå. Dessutom säger hon, kommer en ökad andel elever med 

invandrarbakgrund, som kan ha det ”jobbigare” att till exempel ta sig igenom både 

skönlitterära texter och facktexter än elever som har växt upp i Sverige - fastän många av 

eleverna med invandrarbakgrund är ”arbetssamma”. 

    I intervjun framkommer det att Elin arbetar med att direkt skaffa sig en uppfattning om 

situationen i klassen genom brevskrivning och enklare övningar. Kunskapen om eleverna 

använder Elin sedan för att utforma uppgifter och planera kursen, för att ”på bästa sätt ha 

uppgifter och arbeta med sådant som alla kan göra något av”. Kursplanen sätter dock gränser, 

så att hon inte kan gå ”hur längt som helst”, men hon säger att hon ändå måste ”försöka se var 

eleverna är för att börja där”. Utmaningen beskriver hon som att både ta hänsyn till att elever 

som har goda kunskaper ska ”få ut något av uppgiften” samtidigt som elever som har ”luckor” 

ska kunna lyckas med uppgiften: 

 

Man får nästan för varje uppgift fundera: hur kan jag göra med den här 

uppgiften för att få alla att gå framåt, att lära sig någonting - utan att det blir för 

svårt eller för enkelt. Och det är inte alltid lätt. 

 

   Elin arbetar ofta med att eleverna får samma skrivuppgifter som de löser på ”olika nivå”.  

Hon säger också att det är lättare att utforma läs och skrivuppgifter som passar alla elever, 

genom att de blir lösta på en nivå som passar de enskilda eleverna. Däremot menar hon, är det 

”lite svårare” att utforma uppgifter som passar alla elever i ämnen som litteraturhistoria och 

faktaavsnitt, fastän hon menar att man då kan ha genomgångar för att hjälpa elever på ställen 

där de behöver mer stöd. 
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    I vissa fall kan hon också låta eleverna välja skrivuppgifter, där en del uppgifter är enklare 

och andra svårare. Även i läxor så kan hon ge fler alternativ, så att eleverna får välja uppgift. 

Hon menar att detta fungerar bra på så sätt att eleverna själva kan hitta lämpliga utmaningar.  

   Som jag tolkar Elin, ser hon utformandet av uppgifter som alla elever kan lyckas med som 

centralt för sitt arbete att individualisera undervisningen. Hon ser också utformningen av 

uppgifter som ett område där hon vill ha mer fortbildning för att förbättra sina kunskaper. 

Detta har dock saknats på hennes skola och fastän lärare både vill och ser ett behov av att 

diskutera utformningen uppgifter med varandra, så har detta ”nästan aldrig” varit möjligt att 

genomföra på grund av hård arbetsbelastning. 

 

Elin beskriver det som betydelsefullt att ha genomgångar i helklass för att ”förklara vissa 

saker” och visa ”det viktiga” då hon kommer in på ett nytt ämnesområde. Dessa genomgångar 

uppskattas också av eleverna och det händer också att elever efterfrågar genomgångar. Även i 

klasser med elever som har svårigheter eller är okoncentrerade i skolan, menar hon att det bra 

för eleverna att ha genomgångar, eftersom eleverna då får en ”tydlig signal” om att 

koncentrera sig. För många av eleverna med svårigheter, menar hon är det också ett bra stöd 

att ha en lärobok där eleverna kan läsa om vad som togs upp på genomgången.  

    Under intervjun ger hon inte uttryck för att det skulle finnas en svårighet att hitta en nivå på 

lektionerna som passar alla. Istället talar hon om genomgångarna som en bas utifrån vilken 

eleverna senare i olika grad kan fördjupa sig genom att arbeta med uppgifter. Oftast har hon 

som mål att eleverna i klassen ska gå fram i samma takt. Men om en elev till exempel tycker 

att det är tungt att läsa något, så kan hon ge den eleven mer tid. Eller om en elev är mer 

motiverad och går snabbare fram, så tar hon det individuellt med eleven och ger 

fördjupningsuppgifter. Hon ser det dock som mindre lämpligt att gå ut till enskilda elever och 

säga: ”nu ska det här ta längre tid för dig”, då det ofta kan gå mycket bättre än förväntat för en 

elev att till exempel läsa en viss text.   

 

I samband med elevernas arbete med individuella uppgifter, betonar Elin också betydelsen av 

att eleverna ”känner att de följer en grupp och är en klass, så att det inte bara blir enskilda 

arbeten”. Fördelen med detta menar hon är att elever i en klass kan få inspiration av varandra, 

till exempel genom att höra hur en annan elev har löst uppgiften, där duktiga elever också kan 

lyfta andra. 

   I slutet av intervjun talar Elin om svårigheten att ha tillräckligt med tid för att gå runt och 

tala med alla elever i klasserna. Hon menar då dels att sätta sig ner med eleverna i anslutning 

till deras arbete (individuellt eller i grupp) för att tala med eleverna om det de arbetar med och 

ställa frågor till eleverna om vad de gör, hur det går och tala om vad de kan behöva tänka på 

samt för att ge eleverna en möjlighet att ställa frågor. Men också för att ha tid till att tala med 

eleverna om vad de kan behöva arbeta mer på och träna eleverna på ”individuella saker”. Hon 

ser en svårighet med att hinna med dessa saker då klasserna är för stora och då det numera 

saknas grupptimmar och påpekar att det tar ganska mycket tid att gå runt och tala med alla i 

en klass med 25 elever: 

 

/…/ det tar ganska mycket tid om man har 25 elever i varje klass och det har att 

göra med att grupperna kanske är för stora. Var det 18 elever i varje klass så 

vore det ju enklare. Hade man grupptimmar i svenska, vore det enkelt också att 

kunna just få låta dem också att träna på saker som är individuellt att ”du 

behöver träna mer på det här”. Överhuvudtaget att få mer tid till var och en och 

inte bara som i en grupp eller i hela klassen. 
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5.3.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter 
Elin ser det som lämpligt att arbeta med längre individuella arbeten – som en av flera 

arbetsformer. Men hon betonar dock att det ska vara ”med måtta” och att det inte bör bli för 

mycket individuellt arbete. Hon vill även att eleverna gör större delen av sitt arbete på skolan. 

Skälet är att hon då märker hur eleverna arbetar sig fram och kan vara med och ge 

handledning och tips under arbetets gång.  

   Det individuella arbetet kan gå till så att eleverna får lämna in en första version av sitt 

skrivarbete till respons, för att sedan arbeta vidare på förbättringar. Eleverna kan också få sitta 

i grupper med 5, maximalt 6 elever och ge respons till varandra. Elin ser detta som en 

arbetsform där eleverna kan lära sig mycket av att bland annat närstudera varandra. Men hon 

säger också att det är ”ganska svårt” att få arbetsformen att fungera. Svårigheten beror dels på 

att eleverna i första årskursen inte har samma kunskaper om ”språk och språkriktighet” och 

därför inte har så mycket att säga som i senare årskurser. Men också att eleverna har svårt 

med att kritisera sina klasskamraters texter och lätt tar kritik personligt. Hon ser det därför 

som viktigt att träna in eleverna under längre tid på arbetsformen:  

 

Man kan kanske inte förvänta sig att det ska fungera jättebra på en gång. Ibland 

kan man få det att fungera hyfsat när man har haft dem ett år eller två. Alltså när 

de fått göra det flera gånger. 

 

Elin påpekar dock senare att hon inte hinner arbeta med responsgrupper så mycket som hon 

skulle vilja, därför att det är tidskrävande. Av den anledningen är det oftast bara hon själv som 

ger respons: 

 

Det här hinner man ju inte lika mycket som man skulle vilja, därför att det tar 

tid. /…/ Om man ska igenom en klass och har 25 elever i den klassen, så är det 

ändå 5 tillfällen som går åt. /…/ Det är väl därför jag gör mindre av det än 

respons från mig, därför att det är lite tidskrävande i längden. 

 

   Eleverna säger hon klarar alla av att arbeta individuellt, men tilläger att det finns skillnader i 

hur mycket handledning eleverna behöver. Särskilt elever med invandrarbakgrund och läs- 

och skrivsvårigheter kan behöva mycket handledning. Behovet av handledning skiljer sig 

även mycket mellan olika klasser.  

    Tiden för handledning ser hon som ”knapp” och beskriver svårigheten med att då hon ger 

en elev handledning, så är hon inte tillgänglig för andra elever. Tidigare med grupptimmarna i 

halvklass menar hon, fanns det bättre möjligheter att hinna med. Hon säger dock att ”det går”, 

men att det ”skulle kunna gå ännu bättre”. 

 

För att elever ska kunna lyckas i skolan, ser Elin det även som betydelsefullt att ha tekniska 

hjälpmedel i form av datorer. Skälet är dels att elever med datorer får ett bättre stöd för arbetet 

med texter, som då upplevs som roligare än då eleverna skriver och redigerar texter för hand. 

Men också för att texterna med hjälp av datorer ser lika bra ut för alla elever. Elin ser det även 

som betydelsefullt att eleverna har tillgång till kameror, filmredigeringsprogram och 

utrustning för att göra intervjuer. Sådana tekniska hjälpmedel menar hon skulle kunna göra 

det lättare för elever, som till exempel har svårigheter med att skriva, att bättre komma till sin 

rätt i skolan. 
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5.3.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer 
Under intervjun uttrycker Elin en positiv inställning till grupparbete som ett arbetssätt i 

heterogena klasser. Grupparbeten menar hon är en arbetsform som kan påverka elevernas 

lärande positivt när det fungerar bra och eleverna ”bidrar med sin del och det de är bra på och 

använder sig av olika förmågor de har”. Men som jag tolkar henne, anser hon att elevernas 

lärande av varandra i hög grad påverkas av hur väl grupparbetet fungerar. Mindre väl 

fungerande grupparbeten säger hon kan uppstå då eleverna delar upp sitt arbete i delar som de 

var och en löser individuellt, eller då vissa elever får arbeta åt andra elever. 

   För att få grupparbeten att fungera understryker Elin därför betydelsen av att man som lärare 

kan behöva arbeta med eleverna. Till utmaningen hör också att många elever har dåliga 

erfarenheter sedan tidigare. Därför menar hon är det bland annat viktigt att 1) ”verkligen prata 

om grupparbeten som arbetsform, alltså om vad det som är viktigt och hur det egentligen ska 

fungera” 2) Att redovisningsformen är sådan att alla i gruppen måste vara aktiva. 3) Att ge 

eleverna tydliga instruktioner. Dessutom understryker hon betydelsen av att eleverna arbetar 

med något som de ”känner att det är vettigt att jobba med”.  I vissa klasser säger hon dock att 

det kan vara svårare att få grupparbeten att fungera bra och att  

 

märka hur stor gruppen ska vara eller vilka som ska vara i vilken grupp, hur 

mycket de ska få välja gruppmedlemmar själva. Det är lite svårare i en del 

klasser att från början veta om det kommer bli bra eller ej, för de kanske inte 

känner [varandra]. 

 

Som jag tolkar Åsa så menar hon att, beroende på klassen, kan det vara olika stor utmaning 

för läraren att få grupparbeten att fungera på ett bra sätt. 

   När det gäller sammansättningen av grupper, säger Elin att hon kan ha ”många tankar” när 

hon delar in eleverna i grupper, men att hon inte enbart beaktar kunskapsmässiga skillnader. 

Ibland säger hon att hon kan tänka sig att sätta de elever som är ”duktigast” i en grupp men 

inte alltid. Men att det också till exempel kan finnas skäl att sätta elever som inte brukar ta 

initiativ i en grupp, för att se om dessa elever då ”kommer fram bättre”. Elin menar också att 

eleverna i kunskapsmässigt heterogena grupper, kan lägga arbetet på olika nivåer inom en 

grupp, så att kunskapsnivån passar alla i gruppen: 

 

I svenska om du ska jobba med någon litterär epok eller något sådant, så går det 

ju ändå alltid att vara på olika nivåer, när man jobbar med ett visst ämne. Därför 

att det går att välja texter som är mer eller mindre lättillgängliga. Så jag tycker 

egentligen inte att det finns ämnen som bara passar de som är duktiga, utan att 

det ändå går att lägga [arbetet] på olika nivåer inom gruppen också. 

 

På min följdfråga om elever med svagare kunskaper vågar ta för sig i grupparbetet svarar Elin 

att detta har mycket med stämningen i klassen och gruppen att göra samt hur läraren har varit 

med och arbetat med stämningen i klassen: 

 

Det är ju kanske inte så att man börjar med ett grupparbete direkt innan man 

känner [klassen] utan när man vet lite mer om hur de fungerar och vad de är för 

personer och att de har vågat prata inför varandra, så då kan man ju som börja 

med något grupparbete kanske. Och kanske första grupparbetet att de får välja 

efter intresse, alltstå om det är något ämne av de presenterade ämnena som de 

hellre vill jobba med, så kan de få välja det då. Och sedan till nästa grupparbete 

kan man göra på något annat sätt. Det där är något som man kan få jobba med 

inte bara en gång utan flera gånger. För det kan vara lite …  
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När det gäller att arbeta med diskussioner i mindre grupper är Elin än mer positiv: 

 

Att diskutera i mindre grupp, det upplever jag nog att eleverna tycker är bland 

det mest givande, just att få sitta och höra vad andra tycker och tänker. Om en 

roman eller en novell eller om en film - ja vad det nu kan vara.  

 

Hon påpekar också att detta påverkar elevernas lärande då diskussionerna bidrar till intresset 

för ämnet eller området genom att eleverna lär sig att relatera sina egna åsikter till andras - då 

eleverna också lär sig att se saker ur nya perspektiv: 

 

Det kan ju vara i argumentationsövningar också till exempel det här att de ska 

vara för eller emot något och ta ställning. Och där får de ju då verkligen märka 

att det kanske inte vara så där solklart som jag tänkte från början, att jag tycker 

det här utan det där verkar vettigt. 

  

 

6. Diskussion 

6.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet berör frågan om en metod ”undersöker det som den påstås undersöka” (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 264; Patel & Davidson 2003, s.98)).  

    Intervjun var gjord med syftet att undersöka praktiska möjligheter och svårigheter som 

gymnasielärarna har med att anpassa sin undervisning, för att skapa optimala förutsättningar 

för de enskilda elevernas lärande. Det som framförallt visade sig vara svårt att undersöka i 

intervjun var de svårigheter som lärarna har i sitt arbete. De svårigheterna som de intervjuade 

lärarna uttryckte kom framförallt fram i slutet av intervjuerna i samband med fråga 7 (se 

bilaga), som handlade om vad lärare skulle vilja förändra på sin skola. De tidigare frågorna 

ledde framför allt till att lärarna beskrev hur de arbetar med att individualisera. De beskrev då 

framförallt sina möjligheter. Mitt intryck var att svårigheterna då också tonades ner. Att i 

slutet av intervjun fråga lärarna vad man vill förändra på sin skola (fråga 7 i bilaga) visade sig 

dock vara mer lyckat än att direkt fråga efter svårigheter i undervisningen. Skälet till detta är 

möjligen att lärarna i första hand var intresserade av att uttrycka sina insikter om hur man kan 

gå tillväga för att individualisera samt att de - som människor i allmänhet - gärna vill framstå 

som kompetenta och dugliga personer. Detta kan möjligen också ses som förbundet med en 

skolkultur, där lärares insikt i begränsningar och svårigheter inte ses som betydelsefull grund 

för utveckling av skolan, utan i stället som ett erkännande av bristande kompetens. Mitt 

intryck var dock att fråga 7 inte uppfattades på så sätt att den anknöt till lärarnas egna 

svårigheter, utan svårigheter som beror på organisatoriska förhållanden i skolan. Därför hade 

möjligen två lärare då lättare att också beskriva svårigheter i sitt arbete. 

   Problemet med detta ur validitetssynpunkt består i att om kunskap om de svårigheter som 

finns i lärarnas arbete går förlorade i intervjun, så handlar intervjun inte om de mer 

problematiska och svårhanterliga förhållanden som kan finnas på en skola. Det som undersöks 

kommer då istället att handla om hur individualisering kunde gå till under mer ideala 

förhållanden. Det är också mitt intryck av undersökningen att viktiga kunskaper om verkliga 

förhållanden i viss mån saknas. Kunskaper som hade kunnat leda till en djupare förståelse. 

Detta problem gäller särskilt intervjun med Tom, som man kan beskriva som en intervju där 

läraren beskriver hur han gör. Men samma problem fanns också i viss mån i de två andra 

intervjuerna. 
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   I kvalitativa studier är en möjlighet att använda sig av så kallad triangulering. Detta innebär 

att fler olika datainsamlingsmetoder tillämpas, varvid viktiga kunskaper kan fås fram då 

resultat från olika insamlingsmetoder sammanfaller eller skiljer sig åt. Ett rikare material kan 

till exempel uppstå om en person handlar på ett sätt som motsägs av det som samma person 

säger under en intervju (Patel & Davidson, 2003, s.104). En möjlighet hade kunnat vara att 

undersöka lärarnas arbetsplats med empiriska observationer, för att observera hur lärare 

arbetar med att anpassa sin undervisning efter elevers olikheter. Möjligen hade man också 

kunna komplettera detta med information om elevers studieresultat och elevintervjuer, som 

undersöker hur undervisningen svarar mot elevernas behov av undervisning och träning. 

Sådana empiriska studier hade kunnat skapa en mer nyanserad förståelse av lärarnas livsvärld. 

Och utifrån en bättre förståelse av de faktiska förhållanden som råder på skolan, hade 

möjligen även andra frågor kunnat formuleras som lett till att undersökningen i högre grad 

hade undersökt det som var avsett att undersökas. 

   En annan fördel med att arbeta på så sätt hade också kunnat vara att ett förtroende mellan 

mig och de intervjuade lärarna hade kunnat byggas upp under längre tid. Vilket möjligen hade 

förbättrat möjligheterna att också mer öppet tala om de svårigheter som kan finnas i arbetet. 

Möjligheterna för att genomföra en sådan undersökning låg dock långt utanför resurserna i 

den här studien.  

 

Reliabilitet handlar om undersökningen är utförd på ett tillförlitligt sätt. (Patel & Davidson s. 

99) Till detta hör frågor som i vilken mån intervjupersoner skulle förändra sina svar till olika 

intervjuare och till exempel påverkas av ledande frågor (Kvale & Brinkmann 2009, s.263). 

    Jan Trost anser att intervjuaren enbart bör ställa sina frågor och sedan bara lyssna för att 

inte påverka intervjupersonen (2005, s.30). I intervjuerna har jag dock inte valt att helt avstå 

från att interagera med intervjupersonerna i samtalet. Detta innebär givetvis en påverkan från 

mig då eventuella kunskaper formas i intervjun. Men att lärare samtalar och reflekterar utifrån 

sin livssituation med mig under intervjun (eller med kollegor i lärarrummet) leder enligt min 

mening inte till någon form av ”förorenad” kunskap. Till detta hör också att min syn på 

kunskap är kopplad till hur användbar kunskapen är. Det innebär att det i intervjun handlar 

om att nå fram till kunskap i relation till lärarens arbete som är användbar ur ett 

lärarperspektiv. Att dessa insikter har formats i samtal med andra människor gör dem inte 

mindre användbara.  

   Trost har dock rätt på så sätt att om intervjuaren dominerar intervjun, så finns en risk att 

viktig kunskap förloras om den intervjuades livsvärld. Av den anledningen fanns det också 

skäl att under intervjun tona ner mitt eget perspektiv. Mitt eget intryck under intervjuerna var 

också att det var ganska lätt att inta ett mer lyssnande perspektiv. Detta berodde sannolikt på 

att intervjupersonerna har lång erfarenhet av det de uttalar sig om och är duktiga på det de 

gör. Intervjupersonerna fick i intervjun på ett naturligt sätt rollen som experter och jag som 

intervjuare (och lärarstuderande) fick på ett naturligt sätt fick rollen att lyssna och lära. Att 

detta lyssnande till exempel kunde innebära följdfrågor som utmynnade i ett vidare samtal, 

kan jag inte se gjorde min roll till annat än lyssnande.  

 

6.2 Diskussion av resultat 

6.2.1 Allmänna drag i undervisningens individualisering 
Alla de tre intervjuade lärarna arbetar med att på ett tidigt stadium testa sina elevers 

kunskaper. Tom och Elin ser resultaten som betydelsefulla för undervisningens utformning. 

Åsa menar dock att testerna har begränsad nytta, då det saknas stödtimmar för elever med 

svårigheter i skolan.  
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   Alla de tre intervjuade lärarna visade även upp vissa grundläggande likheter i utformningen 

av sin undervisning för att ta hänsyn till elevers olika behov. Detta gäller kanske främst sättet 

att arbeta med genomgångar i helklass som sedan följs av att eleverna arbetar med uppgifter. 

Detta visar framförallt att lärarna inte individualiserar enbart genom att låta eleverna arbeta 

med individuella uppgifter som i pedagogiken ”eget arbete”. Tvärtom ses genomgångar i 

helklass där läraren går igenom väsentliga delar i ett kunskapsområde, av Elin och Åsa, som 

ett viktigt stöd för lågpresterande elever. Samma synsätt blir inte direkt uttryckt av Tom, men 

han talar dock om att skapa koncentration och lägga märke till vilka elever som kan behöva 

mer stöd.  

   När Åsa säger att genomgångarna läggs på en ”nivå” som beror på hur mycket eleverna 

”kan ta emot”, så tyder det möjligen på att hon anser att högpresterande skulle kunna gynnas 

av mer djupgående genomgångar och att det finns en svårighet med att individualisera i 

samband med genomgångarna.  

 

De individuella uppgifter som eleverna gör efter genomgången, innebär även en 

individualisering, då eleverna löser sina uppgifter med skillnader i omfång, fördjupning och 

arbetsmängd. Men det finns också skillnader i hur lärarna arbetar med uppgifter: 

   Elin arbetar i hög grad med att utforma samma uppgift till alla elever. Dessa uppgifter är 

utformade på så sätt att alla elever ska lyckas med uppgiften. Varefter en viss 

individualisering kan göras med avseende på tid och extra fördjupnings uppgifter. Tom 

arbetar också han i hög grad med att ge eleverna samma uppgifter, men han kan också 

anpassa uppgiften som de övriga eleverna får till vissa utvalda elever med svårigheter. I hans 

exempel fick en elev göra uppgiften muntligt istället för en skriftligt, vilket innebär att 

arbetssättet anpassades till eleven, det vill säga en form av metodindividualisering. Både Elin 

och Tom kan också låta eleverna välja mellan olika uppgifter, där vissa uppgifter är mindre 

krävande.  

   Att två av lärarna i hög grad ger eleverna samma uppgifter, gör också att man på den här 

punkten kan säga att de inte använder sig av den pedagogiken ”eget arbete”, där eleverna i 

hög grad arbetar med olika uppgifter som de löser i olika takt. Man skulle kunna hävda att  

ur individualiseringssynpunkt, är undervisningen mer individualiserad om eleverna arbetar 

med olika uppgifter, än om eleverna samtidigt arbetar med samma uppgifter. (jfr. Öreberg 

1964, s.144; Vinterek 2006, s.47). Men samtidigt så skulle detta innebära att man tappar bort 

möjligheten att eleverna lär sig av att diskuterar uppgifter, samt att eleverna lär sig av att se 

hur andra elever har löst samma uppgift. Att eleverna lär sig av att se hur andra elever löser 

sin uppgift är också en fördel som Elin utrycker, när hon säger att elever kan få inspiration på 

så sätt. Hon tycks också framförallt se detta som viktigt för lågpresterande elever. Man kan 

alltså här tala om att ge stöd för enskilda elevers lärande, genom att skapa förutsättningar för 

lärande i en kollektiv lärmiljö. 

   Åsa arbetar med grunduppgifter som är samma för alla elever, men hon ger också de elever 

som hinner extrauppgifter – uppgifter som alla elever inte förmår att lösa. Detta innebär att 

lågpresterande och högpresterande elever i hög grad löser olika uppgifter. Till en viss del 

innebär det att möjlighet att lågpresterande elever inspireras och lär sig av hur högpresterande 

elever löser sina uppgifter, blir mer begränsad än i Elins klasser. Samtidigt beror möjligheten 

till denna effekt på att lågpresterande elever kan motiveras och har viljan att ge sig på samma 

uppgifter som högpresterande elever. 

   Man skulle i Åsas undervisning även kunna tala om en individualisering genom vilka 

uppgifter som eleverna gör, då lågpresterande elever arbetar med att ge korta svar till enkla 

faktafrågor. Men mot bakgrund av Nystrands forskning, kan detta också ses som 

problematiskt, då det där kommer fram att arbete med korta faktafrågor till och med kan 

motverka elevernas förståelse av sammanhang (Nystrand 1997, s.58). Detta gör det mer 
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problematiskt att hävda att det här rör sin om en anpassning av frågorna för att skapa 

förutsättningar för dessa elevers lärande. 

   Men att vissa elever enbart svarar på enkla frågor är dock som Carlgren påpekar, inte 

nödvändigtvis en följd av lärarens val av pedagogisk metod, utan kan också ses som ett 

resultat av den sociala situationen i klassen inom vilken läraren strävar efter att förverkliga 

sina pedagogiska intentioner (Carlgren 1997, s.9). Det kommer också fram i intervjun att Åsa 

betonar betydelsen av och medvetet arbetar med att uppmuntra lågpresterande elever att i 

högre grad ge sig på uppgifter som kräver mer resonemang och förståelse av sammanhang. 

Därför kan man i enlighet med Carlgren, misstänka att det i sådana fall kan finnas djupare 

problem, när det gäller svårigheterna att få dessa elever att ställa upp på och arbeta med 

sådana uppgifter.  

 

Lärarna Åsa och Tom uppger båda att det totala antalet elever som de ansvarar för motverkar 

möjligheten att individualisera i undervisningen. Hur detta samband ser ut blir inte förklarat 

av Tom mer än att det innebär ett ”högre tempo” för honom som lärare. Åsa förklarar 

sambandet på så att med 150 elever, skapas en alltför stor arbetsbörda för att ”skaffa fram 

material, anpassa uppgifter, följa upp och bedöma för att ”ge var och en efter vars och ens 

behov”. Åsa menar även att det stora antalet elever i klasserna motverkar möjligheterna att 

individualisera. Detta gäller även Elin som också hon ser en svårighet med att hinna med att 

träna eleverna på saker som är ”individuella”. Båda uppger här att halvklassundervisning 

skulle innebära större möjligheter att individualisera. 

 

När det gäller vilka implikationerna som dessa resultat har för yrkesverksamheten så talar  

mycket för att genomgångar har stor betydelsen för att ge stöd till eleverna att uppfatta 

sammanhang och skapa innebörd åt uppgifter (Carlgren & Marton 2000, s.177). Detta gäller 

sannolikt i särskild hög grad lågpresterande elever, som drabbats hårt av pedagogiken  

”eget arbete” (Vinterek 2006; Nilsson 2002; Skolverket 2004, s.120; Skolverket 2009;). 

Sannolikt har det som Elin också säger betydelse att lågpresterande elever kan läsa (eller 

höra) det som togs upp i genomgången. Mycket tyder också på att det finns viktiga fördelar 

om elever påverkas i sitt lärande genom att inspireras av och se hur andra elever löst samma 

uppgift som de själva (Jfr. Terwel 2003, s.57-61; Skolverket 2009, s.93-94, 193-194).  

    Elevernas behov av genomgångar, sätter dock vissa gränser för hur olika takten och 

innehållet kan vara för enskilda elever. Takten för eleverna kan inte vara helt olika, utan att 

det skapar svårigheter för läraren att ha genomgångar. På så sätt tycks det vara svårt att 

komma bort från vad som benämns ”traditionell undervisning” med gemensamma 

genomgångar, om inte mer omfattande organisatoriska förändringar genomförs. Samtidigt hör 

det till saken att kollektiva genomgångar också kan präglas av kollektiva samtal och 

gemensamt problemlösande.  

   Det man då möjligen skulle kunna beakta i yrkesverksamheten, är om olika grupper av 

elever har behov av ytterligare genomgångar, där innehållet behandlas på ett annats sätt i 

samband med att övriga elever arbetar med uppgifter. Samtidigt är det svårt att komma ifrån 

att fler genomgångar som anpassas för olika individer eller elevgrupper, innebär en betydligt 

ökad eller orimlig arbetsbörda för enskilda lärare.  

   Att eleverna i hög grad hålls samlade med gemensamma genomgångar utesluter dock inte 

att, som lärarna i intervjuerna säger, uppgifter kan anpassas för eleverna genom deras egna 

val, behov av ytterligare fördjupning och som i Toms fall genom arbetsformen anpassas till 

enskilda elever. 

   Ett centralt problem med att klassen går fram i en gemensam takt, är som Carlgren påpekar 

att de lågpresterande elevernas undervisning riskerar att bli ”sönderhackad”, då de inte i 

tillräcklig grad får tid att arbeta sig in i ett område innan nästa arbete påbörjas. (Carlgren 
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1994, s.10-11; Carlgren & Marton 2000, s. 176). Det här problemet kan dock inte som i 

pedagogiken ”eget arbete” lösas genom eleverna går fram i olika takt, så att det skapas 

svårigheter för läraren att hålla genomgångar. Det som är nödvändigt tycks helt enkelt vara att 

dessa elever får tillräcklig med tid för att de ska hinna uppfatta sammanhang och utveckla 

kunskaper – så att deras undervisning blir meningsfull. Sannolikt är också tiden och kvalitén 

på interaktionen mellan lärare och elev också av avgörande betydelse här. Enligt min 

personliga erfarenhet så kan också många elever som åtminstone övervinner vissa mindre 

svårigheter i sitt lärande, med ett växande själförtroende ha lättare för att gå vidare i sitt 

lärande. Samtidigt finns det en del i studien som tyder på att vissa elever, trots genomgångar 

och lärarens stöd, kan ha mer djupgående svårigheter att arbeta med uppgifter som kräver 

förmåga att se sammanhang. 

 

6.2.2 Individualisering i samband med längre individuella uppgifter 
Alla de tre intervjuade lärarna arbetar med längre individuella uppgifter, men inte någon av 

lärarna arbetar med individuella uppgifter som den huvudsakliga arbetsformen. Dessutom 

arbetar alla intervjuade lärare med kollektiva arbetsformer, som till exempel seminariegrupper 

i samband med längre individuella uppgifter. Detta gör att pedagogiken också på den punkten 

skiljer sig från den pedagogiska metoden ”eget arbete”. 

    I samband med längre individuella uppgifter, ser alla de tre lärarna stor betydelse i att ge 

eleverna handledning. Tom och Elin betonar dessutom betydelsen av att eleverna ska arbeta 

på skolan för att de ska kunna ge handledning under arbetets gång, fastän Tom också påpekar 

att eleverna är mindre bra på att ta emot handledning under arbetets gång. 

   Lärarna skiljer sig dock åt när det gäller deras möjlighet att ge eleverna tillräckligt med 

handledning. Tom beskriver handledningsarbetet som intensivt, men ger inte uttryck för att 

tiden saknas. När det gäller Åsa och Elin däremot, så ger de båda lärarna uttryck för att 

eleverna har behov av att få mer handledning. Åsa kopplar också ihop bristen på tid för 

handledning till hur väl elever med svårigheter i skolan lyckas med sina arbeten. Denna 

svårighet menar Åsa drabbar särskilt elever med svårigheter i skolan och särskilt elever med 

invandrarbakgrund som har stora behov av handledning. Även Elin påpekar att elever med 

invandrarbakgrund har större behov av handledning. Med tanke på att tiden per elev måste 

uppfattas som ganska knapp för varje elev (se kap. 3.5 ), så stärker detta misstanken om att 

elevernas behov av handledning är betydligt större än vad som kan ses som möjligt att ge för 

enskilda lärare under lektionstid. Det kan även finnas skäl att misstänka att det finns stora 

skillnaderna mellan olika klassers behov av handledning, som till exempel beror på att antalet 

elever med invandrarbakgrund. 

   Att Tom inte ser samma svårighet som de andra lärarna att hinna med att ge handledning, 

kan möjligen även förklaras av att vissa elever undandrar sig handledning och i hög grad löser 

uppgifterna på egen hand. Detta skulle i så fall inte skapa samma press på läraren att ge 

handledning. Men å andra sidan så kan man då, som Tom också gör, se starka pedagogiska 

skäl till att lära eleverna att i högre grad arbetar med handledning.  

   För yrkesverksamheten är det enligt min mening framförallt betydelsefullt att så långt som 

möjligt aktivt ge handledning till eleverna för att eleverna ska kunna lyckas med uppgiften, 

men också för att utveckla elevernas lärande (jfr. Österlind 2005, s.138-139;  Nilsson 2002, 

s.202). Samtidigt är detta en tidskrävande uppgift och som Elin påpekar, finns problemet med 

att om läraren ger handledning till en elev, så kan hon inte samtidigt tillgodose andra elevers 

behov av handledning. Dessa svårigheter kan tyda på att längre arbeten bör ske ämnes-

överskridande i samarbete med fler ämnen, så att fler lärare finns tillgängliga för handledning. 
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Som tidigare nämnts, arbetar alla lärare med olika former av kollektiva undervisningsmetoder 

i samband med längre individuella arbeten.  En viktig fördel som kan finnas med detta 

utrycker Åsa, när hon säger att eleverna i sådana arbetsformer tenderar att uppfatta en 

opponent som en medspelare snarare än en domare. Ett liknande synsätt uttrycks även av 

Nystrand (1997, s.100-101). Detta kan också ses som ett arbete med en lärmiljö som främjar 

enskilda elevers lärande. En annan fördel som Elin utrycker är att eleverna också i detta 

sammanhang lär sig av att närstudera hur andra elever har löst sina uppgifter. Men trots dessa 

likheter mellan lärarna, finns också här skillnader: 

   Tom talade om att arbeta med att en textläsningsgrupp som läser de andra elevernas texter 

och ger konstruktiv kritik. Han ser det som positivt för elevernas lärande att de lämnar ifrån 

sig och läser varandras texter, men påpekar samtidigt att elevernas samtal ofta begränsar sig 

till samtal om stavfel. Åsa påpekar också hon att eleverna har svårigheter med att och påtala 

brister i varandras texter. Istället ser hon större möjligheter med en undervisning där eleverna 

arbetat med att analyserar varandras texter och ger varandra beröm. 

   Elin menar dock, till skillnad från Åsa, att det är möjligt att få eleverna att också arbeta med 

negativ kritik. Men hon påpekar samtidigt att eleverna behöver träna detta flera gånger och att 

man som lärare inte kan förvänta sig att arbetsformen ska fungera ”hyfsat” förrän efter ett 

eller två år.  

    I Toms undervisning är det en grupp av elever som närstuderar alla de andra elevernas 

texter. Då textläsningsgruppens kommentarer ofta handlar om stavfel, så kan man misstänka 

att nackdelen med arbeta på så här sätt är att det är främst lärande hos eleverna i 

textläsningsgruppen som gynnas, eftersom det är bara de eleverna som får möjlighet att 

närstudera andra elevers texter. 

    En nackdel som Elin utryckte med att arbeta i seminarieform är att arbetsformen är 

tidskrävande med 5 till 6 elever i varje grupp. Detta gör också att hon ofta enbart ger respons 

direkt till enskilda elever. Om man som Åsa arbetar med textanalysuppgifter, så tar det 

mindre tid för varje elevs arbete. Å andra sidan finns det skäl att misstänka att detta leder till 

att framförallt lärare, opponent och respondent är de som aktivt deltar i seminariet. Medan det 

i mindre grupper på 5 till 6 elever kan vara lättare att involvera fler elever i samtalet. 

    Både Tom och Åsa påpekade att eleverna hade svårigheter med att ge varandra kritik. Åsas 

sätt att arbeta med textanalysuppgifter och ge eleverna uppdrag att finna positiva saker i andra 

elevers texter, kan ses som ett sätt att arbeta med den svårigheten. Även hennes sätt att låta 

elever kritiskt granska elevtexter från centrala prov kan ses som ett arbete med samma 

svårighet. Samtidigt kan man se att Elins inställning är att det är möjligt att också gå längre i 

att träna eleverna att ge varandra negativ kritik och skapa mer djupgående samtal om texter. 

Men Åsas sätt att arbeta är i det sammanhanget, enlig min mening betydelsefullt för 

yrkesverksamheten, som en del av arbetet med att träna elevernas förmåga att delta i mer 

djupgående samtal om texter.   

 

En möjlighet som Åsa och Tom ser i samband med längre individuella arbeten är också att 

redovisningarna ger möjligheter för elever med vissa svårigheter att lyckas i skolan. Elin 

uttrycker också en liknande syn när hon talar om elevers möjlighet att lyckas i skolan med 

hjälp av teknisk utrustning som till exempel kan möjliggöra redovisningar i form av intervjuer 

och filmer. Detta kan förstås som ett sätt att individualisera genom anpassning av arbetssättet, 

det vill säga en form av metodindividualisering som skapar förutsättningar elever. 
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6.2.3. Individualisering i samband med kollektiva arbetsformer 
Alla lärare uttrycker en positiv inställning till gruppdiskussioner som ett bra sätt att arbeta 

med elevers olikheter. De ser på så sätt en möjlighet i att elever lär sig av varandra i 

diskussioner fastän de presterar olika resultat i skolan. Det som dock skiljer lärarna är synen 

på grupparbeten. Två av lärarna (Tom och Åsa) intar en mer avvisande syn på vilken 

betydelse som grupparbeten har för elevers lärande (där eleverna som jag tolkar lärarna till 

exempel arbetar fram en gemensam text). Medan Elin ser detta som ett arbetssätt där eleverna 

kan lära av varandra. Omän hon också påpekar att arbetssättet kan vara svårare att genomföra 

i vissa klasser.  

   Om man ser till hur eleverna lär sig av varandra kunde man grovt göra en indelning mellan 

1) integrerade klasser där alla elever kan interagera med varandra i sitt lärande 2) elevgrupper 

som interagerar med varandra i sitt lärande, men med lite interaktion mellan grupperna 3) 

isolerade individer som inte interagerar med varandra i sitt lärande. Arbetsformen ”eget 

arbete” kan där ses som en undervisning där eleverna blir isolerade individer som inte 

interagerar med varandra i sitt lärande.   

   Alla de tre lärarna arbetar med gruppdiskussioner där elever blandas, vilket gör att man kan 

säga att alla eleverna interagerar med varandra i sitt lärande. Men ur detta perspektiv är det 

intressant att se att Åsa beskriver hur eleverna tenderar att söka sig till elever som har 

liknande studieresultat och isolera sig till en viss grupp i sitt lärande. Utifrån denna sociala 

situation beskriver Åsa svårigheten med att få grupparbeten att fungera. (Tom talar också han 

om svårigheten med att vissa elever kan få arbeta åt de andra i gruppen, men han beskriver 

inte som Åsa orsakerna till detta). Elin är också hon medveten om en liknande svårighet med 

att få lågpresterande elever att delta i grupparbeten. Men hon ser större möjligheten än de 

andra lärarna att arbeta med att lära eller träna eleverna att arbeta i grupp, där hon ser en stor 

betydelse i att handleda eleverna om hur ett grupparbete ska gå till och arbeta med stämningen 

i klassen. Det är förstås också möjligt att denna skillnad i synen på möjligheter, hänger 

samman med sociala och kunskapsmässiga skillnader som finns i lärarnas klasser.  

   För yrkesverksamheten är det mycket som tyder på att samtal i grupper om öppna frågor 

gynnar elevernas lärande (Nystrand 1997, s.67-74). De tre lärarna vittnar också om att 

gruppsamtal är en omtyckt undervisningsform som fungerar. Däremot kan man se av 

resultaten att alla de tre lärarna ser större svårigheter att få grupparbeten att fungera. Som jag 

tolkar lärarna så menar de att stämningen i klassen och hur väl eleverna fungerar socialt med 

varandra, har stor betydelse för hur grupparbeten lyckas. Gruppdiskussioner kan dock ses som 

en del av arbetet med att skapa sociala förutsättningar för mer interaktion mellan eleverna i 

deras lärande, för på så sätt möjligen också skapa bättre förutsättningar för grupparbeten.  
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6.3 Vidare forskning 

Min förhoppning är att det kommer mer forskning som fördjupar förståelsen av 

individualiseringens möjligheter och svårigheter inom olika arbetsformer för att främja 

elevers lärande. Till detta hör också att man i högre grad kunde studera hur olika arbetsformer 

kan samverka för att stödja enskilda elevers lärande.  

 

Det finns forskning om lågpresterande elevers lärande i heterogena grupper. Däremot känner 

jag inte till forskning som handlar om hur lågpresterande elever upplever att arbeta 

tillsammans med högpresterande elever och i vilken mån de då upplever sig vara i en 

underlägsen eller utsatt situation. Forskning om detta kan möjligen ge lärare bättre kunskaper 

om svårigheten att skapa lärmiljöer, där elever i högre grad interagerar med varandra i sitt 

lärande.  Där det även är betydelsefullt att få mer kunskap om vilket stöd som lågpresterande 

elever då har behov av. 

 

I intervjuerna kommer det fram att lärarna anser att elever kan ha olika behov av handledning.  

Av den anledningen vore det intressant med forskning som undersöker elevers behov av 

handledning samt på vilket sätt denna motsvarar den tid som en lärare har möjlighet att ge i en 

normalstor klass. Två av lärarna menar att många elever med invandrarbakgrund har större 

behov av handledning, därför så ser jag även ett behov av att med forskning klargöra i vilken 

mån dessa elever alls kan få det stöd de behöver i skolan. 

 

I en intervju framgår det att lågpresterande elever i hög grad ägnar sig åt att svara på korta 

fakta frågor, vilket problematiserades i resultatdiskussionen. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka hur vanligt detta är. Men än mer betydelsefull vore att få mer kunskap om vilka 

möjligheter lärare har att med rätt övningar utveckla dessa elevers förmåga att förstå 

sammanhang och föra resonemang. 
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7. Bilaga: Intervjufrågor 
 

1. Upplever du att det finns stora individuella skillnader mellan eleverna i dina klasser? 

 

2. Hur försöker du att praktiskt hantera elevernas olikheter i klassrummet? 

b. Anser du att du att det går att anpassa undervisningen efter elevers olikheter eller tvingas 

man att lägga undervisningen på en medelnivå? 

 

3a. Har du sett det som lämpligt att klassen går fram i samma takt eller ser du hellre att 

eleverna arbetar i olika takt med sina egna uppgifter – eller både och? 

b) vilka fördelar eller svårigheter har du stött på med att arbeta på så sätt? 

 

4. Har du sett det som lämpligt att ge eleverna olika uppgifter som är anpassade efter deras 

individuella förutsättningar eller intressen? 

b) Hur har det fungerat? / Tror du att det skulle fungera dåligt? 

 

5a. Tycker du att större individuella arbeten är en bra metod för att anpassa undervisningen 

efter elevers olikheter? 

b. Hur brukar det gå till när eleverna arbetar individuellt? 

c. Hur klarar eleverna av att arbeta individuellt? 

d. Brukar eleverna behöva någon form av handledning eller andra samtal i anslutning till 

individuella arbeten? 

e. Förekommer det att ni arbetat med seminarier eller med responsgrupper? 

 

6. Ser du grupparbeten som ett bra sätt att möta elevers olika individuella behov? 

b. Vilka positiva resultat eller svårigheter har du stött på, då du arbetat med grupparbeten? 

c. har grupparbeten påverkar elevernas lärande positivt – har de lärt sig av varandra? 

 

7. Tycker du att man på något sätt skulle kunna förändra förutsättningarna på din skola, för att 

förbättra dina möjligheter som lärare att anpassa undervisningen efter elevers olikheter?  

 

8. Något annat som du kommit att tänka på under intervjun?  

 

 


