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Abstrakt. 
 
Syftet med arbetet är att visa hur lärare karaktäriserar individanpassad undervisning. I detta 
ingår deras definition av begreppet och hur de går tillväga i det praktiska arbetet. Vår 
undersökningsgrupp består av sex gymnasielärare eftersom vi själv vill få influenser till vårt 
kommande arbete inom gymnasieskolan. Undersökningen är av kvalitativ fenomenologisk art 
och huvudmaterialet vi utgått ifrån är fyra frågeställningar. Dessa besvarades via intervjuer av 
pedagogerna och sammanfattades i olika teman. Resultatet visar att de intervjuade 
pedagogerna arbetar individanpassat eftersom de har ett uppdrag att följa ramlagarna i 
läroplanen. Slutligen visar resultatet möjligheter och svårigheter idag och i framtiden inom 
individanpassad undervisning. 
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1. Inledning 

Intresset för detta arbete väcktes i och med att vi hade vår verksamhetsförlagda utbildning på 

en gymnasieskola. Vi diskuterade den utvärdering som skett av gymnasieskolans 

ekonomistyrning, den så kallade ”resursfördelningsmodellen”. Innebörden av dokumentet är 

att framtidens skola fritt skall fördela sina egna ekonomiska resurser. Rektorn får en 

rambudget där de inom den enskilda skolan kan fördela resurserna utifrån två kriterier. Dessa 

är elevens garanterade undervisningstid samt gruppstorlekar.  

 

Gruppstorlekarna som blivit större är ett problem för både elever och pedagoger. Under 

samtalet framkom att det i praktiken är svårare att hinna med elever som är i behov av stöd, 

för och efterarbetet har ökat samt att arbetsmiljön har blivit sämre. Stora grupper är generellt 

ett problem och lärarna anser att den individanpassade undervisningen blir lidande av detta.  

 

Enligt utvärderingen av arbetet med modellen är det endast ett fåtal som är positiva till denna 

form av ekonomistyrning. Flertalet anser att arbetsbördan har ökat, de känner sig utarbetade 

och trötta. I vårt uppdrag som framtida pedagoger ska vi möta den enskilda eleven och dess 

förutsättningar. Ett av kraven i läroplanen är att läraren skall kunna anpassa sin undervisning 

efter varje elevs förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Samtalen vi har haft med lärare gav 

oss uppslag att med detta arbete, få en bild av hur lärare klarar av detta krav utifrån från 

läroplanen, samt få egna impulser till vårat framtida arbete som pedagoger.  

 

2. Syfte 
Vårt huvudsyfte med detta arbete är att ge en beskrivning av hur pedagoger karaktäriserar 

individanpassad undervisning och syftet faller sönder i två delfrågor.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

Vilken innebörd delger pedagogerna individanpassad undervisning? 

 

Hur går pedagogerna praktiskt tillväga för att individanpassa undervisningen? 
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3. Metod 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun i vårt arbete (Kvale, 1997). 

Den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld 

för att tolka de beskrivna fenomenen. Genom kvalitativa intervjuer kan vi få en djupare 

inblick i de intervjuade lärarnas vardag och hur de karaktäriserar sin individanpassade 

undervisning. Vi ville fånga upp deras tankar och erfarenheter kring detta och med denna 

form av intervju kan de med egna ord berätta och förklara hur de menar och tänker.  

 

För att nå vårt syfte av hur lärare karaktäriserar individanpassad undervisning har vi valt en 

kvalitativ ansats (Bogdan och Biklen 1982). Utmärkande för detta är för det första att den 

naturliga miljön är vår datakälla samt att forskaren själv är huvudinstrument. För det andra är 

studien deskriptiv. Därefter studeras processen mer än utfall vilket kan ge oss influenser för 

vårt kommande arbete. För det fjärde är innebörden i studien central, dessa kommer till 

uttryck via tankar och känslor av de intervjuade personerna i studien. Slutligen är studien 

induktiv, vi drar slutsatser efter att ha studerat empirin.  

 

Fenomenologi är en tradition inom den kvalitativa forskningen (Bogdan och Biklen 1982). 

Fenomen påverkas av sin omgivning och att de ska studeras i aktuell kontext. Subjektets 

perspektiv med dennes tankar, upplevelser och intentioner är centralt inom fenomenologi. 

Detta ger en fördjupad och nyanserad beskrivning om hur personen uppfattar sitt 

sammanhang och dess föreställningar.  

 

4. Genomförande och undersökningspersoner 
För att analysera de sex intervjuer vi gjorde använde vi oss av Neumans 

samstämmighetsmetod och olikhetsmetod. Med hjälp av dessa två metoder kan vi ta reda på 

likheter och skillnader i intervjumaterialet. I genomförandet av våra intervjuer kontaktade vi 

slumpvis ett antal gymnasielärare inom Luleåkommun (se bilaga 1). Vi kontaktade lärarna 

genom att sända ut ett email till dessa och förklara vilka vi är och syftet med examensarbetet. 

Vi lade inte in några värderingar eller ståndpunkter i brevet och detta medförde att vi var så 

neutrala i vår beskrivning som möjligt med vårt syfte av intervjun. Vi anser att detta inte 

påverkade intervjun och resultatet nämnvärt. I vår förfrågan fick de också frågorna i förväg 

och anledning till detta var att de skulle få tid att förbereda sig. Detta hoppades vi skulle ge 

mer uttömmande svar och mer givande diskussioner vid intervjutillfället. Vi intervjuade totalt 
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sex lärare på olika skolor i Luleå kommun. Vid varje intervjutillfälle använde vi oss av en 

bandspelare för att lättare dokumentera deras utsagor. Bearbetningen av analysen har skett i 

tre steg. Det första steget innebär en genomläsning av materialet eftersom vi vill ha en 

överblick. Vidare skapade vi teman med utgångspunkt i våra två frågeställningar. Frågorna 

behandlas i två delar i analysen. Del ett av analysen beskriver vad begreppet individanpassad 

undervisning betyder för de intervjuade lärarna, därefter beskrivs hur detta kommer till 

uttryck (Svenning, 2003). I den andra delen av analysen beskriver vi hur de intervjuade 

lärarna praktiskt går tillväga för att skapa individanpassad undervisning för varje enskild elev 

men också vad denna praktiska individanpassning innebär. Intervjumaterialet inom respektive 

del utmynnade i tre teman. Det första temat kallas behov och förutsättningar. Nästkommande 

kallas utvecklingsmöjligheter och reflektion och det sista temat kallas för organisation. 

Avslutningsvis mynnar denna metod i att vi kan klargöra skillnader och olikheter i lärarnas 

utsagor. 

 

5. Tolkning av begrepp 
I arbetet använder vi oss av begreppen pedagog och lärare och dessa har samma innebörd 

(Internet.1). Vår definition av individanpassad undervisning är synonymt med 

individualisering. Enligt nationalencyklopedin definieras individualisering som en anpassning 

av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen.  

 

I nyaste läroplanen tas inte begrepp som individanpassad undervisning eller individualisering 

upp men det är väldigt tydligt att dessa ändå är närvarande i läroplanerna (Skolverket, 2000). 

Vi har valt ut två citat från Lpf-94 för att visa att det faktiskt handlar om individanpassad 

undervisning eller individualisering. De två citat vi har använt som vår definition av 

individanpassad undervisning är följande: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå” och ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”. Dessa två citat beskriver vad vi anser vara individanpassad 

undervisning respektive individualisering.  

 

6. Bakgrund 
Tanken om individanpassad undervisning är inget nytt fenomen utan det har genom tid tolkats 

och bedrivits på olika sätt. I denna del av arbetet behandlas tidigare forskning om metoder och 

aspekter inom individualisering. Handledningsinstrument som använts inom skolan 
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presenteras, tidsaspekten och strukturella frågor behandlas kort. Vidare finns den individuella 

aspekten inom läroplaner och de berörs inom detta kapitel. Därefter ges en historisk 

tillbakablick över idéer om individualisering samt olika pedagogers syn inom ämnet för att 

slutligen knyta an till hur dagens skola är influerad.  

 

6.5 Idéerna bakom individualisering från 1600-talet fram till modern tid  

Genom tiderna har det funnits tolkningar om hur individen utvecklas kunskapsmässigt. 

Tolkningar som tabula rasa där människor är ett oskrivet blad som ska fyllas med kunskap 

florerade från 1600-talet ända fram till 1960-talet och dessa tankar är behavioristiska. Tabula 

rasa och behaviourism innebär att miljön, de yttre betingelserna har en stor påverkan på 

individen. Sedan efterkrigstiden sker förändringar som kommer att vidga synen på kunskap 

bland annat genom John Dewey som förespråkade progressivitet.  

 

Idéerna bakom individualiseringstanken inom skolan kan härledas till upplysningstiden på 

1600-talet (Stensmo, 1994). Det talas om tabula rasa vilket betyder att tankarna formas av 

erfarenheten. John Locke som verkade under denna tid menar att människan successivt 

formas av sina erfarenheter. Pedagogiskt menar Locke att barnen blir vad man gör dem till. 

De som fostrar eller formar ska visa genom handling inte genom regler så dessa lätt glöms 

bort. Pedagogen skall vara en god förebild så att barnet kan imitera vanor som senare blir till 

handlingar. Locke påpekar även att varje barn har en egen läggning så fostran måste anpassas 

till den enskilda individen. Läsandet kan starta då barnet visar eget spontant intresse och 

senare lär man sig bland annat skriva, teckna och läsa främmande språk. Locke betonar också 

att praktiska och teoretiska ämnen ska läras.  

 

Pavlov och Skinner talar också om vanor som formar individen dock i en annan mening 

(Levander, 2002). Pavlov talar om betingning där en handling är en stimulus som kan ge en 

viss respons. Han gjorde tester på sina hundar då de skulle få mat och stimulus i samband med 

matningen var en klockringning. Efter ett antal försök räckte det med klockringning för att 

hundarna skulle börja dregla. Klockorna signalerade mat och beteendet var spontan dregling.  
 

6.6 B. F. Skinner (1904- 1990) 

Vidare finns den nutida motsvarigheten i behaviorismen som har en stark ställning i 

amerikansk pedagogik och psykologi (Stensmo, 1994). B. F. Skinner är ett av de största 

namnen inom behaviorismen och han utvecklade Pavlovs teorier om betingelser. Skinner har 
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framförallt studerat människor och djur i olika inlärningssituationer. Han menar att man kan 

lära sig något om människors beteende genom att studera hur djur beter sig i olika 

experimentella situationer. Skinners utgångspunkt är att det endast är människor ock djurs 

observerbara beteende som kan göras till föremål för vetenskapliga studier. Locke menade att 

eleven skall visa ett spontant intresse och att den vuxna skall fungera som en god förebild som 

barnet kan imitera samt att praktiska inslag skulle få utrymme i undervisningen.  

 

Skinner kom att kritiseras eftersom dessa inslag inte fanns i hans pedagogik (Malten, 1981). 

Interaktionen mellan elev och pedagog är begränsad då eleven bara tar emot kunskap från 

läraren och litteraturen. Detta kan medföra att eleven blir passiv och beroende av läraren samt 

osjälvständig. Ytterligare kritik mot Skinner är att elevens egen nyfikenhet inte får tillräckligt 

med utrymme i undervisningen. Det praktiska inslagen inom behaviorismen får inte nog med 

utrymme utan det finns en risk att de är en samling fakta som eleven skall lära in.  
 

B. F. Skinner är ett av de största namnen inom behaviorismen och han utvecklade Pavlovs 

teorier om betingelser (Sandström, 1981). Under 1960-talet spelade Skinners inlärningsteorier 

stor roll för utvecklingen av programmerad undervisning. I slutet av 1950-talet och i början av 

1960-talet publicerade Skinner sina teorier i två artiklar, den första ” Teaching machines” i 

tidskiften Science 1958 och den andra artikeln ”Why we need teaching machines” i Harward 

Educational Review 1961. Dessa två artiklar kom att få stor genomslagskraft därför att de 

kom under en tid då skolreformatorerna krävde en förändring i skolan. Skolreformatorerna 

krävde bland annat individualiserad undervisning och genom Skinners inlärningsmaskiner såg 

man nu en lösning på hur man skulle kunna lösa kravet på individualiserad undervisning.  

 

Skinner var inte först med tanken om programmerad undervisning men han var den första 

som kom med en genomarbetad teoretisk bakgrund (Sandström, 1981). Då ansågs Skinners 

idéer besitta allt som man krävde då demokratin var det viktigaste efter andra världskriget. 

Utbildning skulle nu bli tillgänglig för alla och inte bara de mest privilegierade. Eftersom 

tusentals människor nu skulle få gå i skola kom det att skapa grupper som var betydligt mera 

heterogena än tidigare och med Skinners idéer skulle man klara av kravet från 

skolreformatorerna om bland annat individualiserad undervisning. Det utarbetades 

programmerat material till inlärningsmaskinerna och det framställdes självinstruerande 

program i form av läroböcker. Det viktigaste med dessa maskiner var att maskinen eller boken 

kunde hanteras individuellt så att varje elev skulle kunna använda den i sin eget 
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inlärningstempo. Innehållet som presenterades genom dessa inlärningsmaskiner eller 

läroböcker kom i små steg med stigande svårighetsgrad och vägen genom detta material var 

beroende av de svar som gavs. Denna metod tillät därför långtgående individualisering av 

inlärningen och Skinners undervisningsteknologi blev den mest tillämpade inom 

inlärningspsykologin. Denna undervisningsteknologi innebar en industriell revolution för 

pedagogiken. Denna form av Stimulus- Respons- psykologi som bland annat Skinner kom 

med, får stor genomslagskraft i Sverige och det syns i 1946 års skolkommission som utgavs 

1948. Den kan betecknas som huvuddokumentet i för 1962 års grundskola.  
 

6.7 John Dewey (1859- 1952) 

Pragmatism handlar om handling eller verksamhet och tanken är att se en ides eller teoris 

praktiska konsekvenser, att kunna använda det som verktyg då man löser ett problem 

(Stensmo, 1994). En av företrädare är Dewey och han var en frontfigur för pragmatism inom 

pedagogiken. Problemsituationer i verkligheten är fakta och erfars av medvetandet. Erfarandet 

är kontextuellt och selektivt. Den får sin egen mening i ett speciellt sammanhang. Ett 

reflektivt tänkande sker enligt Dewey som ett handlingsförlopp fram och åter i fem steg.  Med 

tiden lär sig människan att tänka genom att denne står inför en problemsituation som ska 

identifieras. Vidare görs en hypotesformulering som man bygger ett resonemang omkring 

som sedan skall testas. Dewey menar att man lär sig mer av misslyckanden än av framgång. 

Att kunna är att förstå och att förstå är att förstå meningen med något. Lärandet är främst 

övande av intellekt och vanor. Den lärande lär sig att handskas med framtida situationer och 

lösa okända problem. Tänkandet övas genom den experimentella epistemologins principer på 

praktiska och intellektuella problem. Problem som den lärande möter skall väcka nyfikenhet 

och engagemang så det blir personligt angeläget. 

 

Människans lärande är aktivt i interaktion med sin sociala omvärld (Stensmo, 1994). Lärandet 

är att man lär sig lösa problem och detta resulterar i vanor. Dessa vanors förändras genom 

samspel mellan människors impulser. Impulser hos människan ger vanorna karaktär, de 

förstärker, hämmar, koncentrerar, organisera en individs vanor. Vidare har vi intellektet som 

är beroende av impulser och vanor. Intellektet arbetar med omdömen om vad som är klokt 

och leder till ändamålsenliga och önskade resultat. Målet man har i sikte bestämmer vilken 

handling som är tänkbar att använda sig av. Den förtrogna bekantskapen med naturen och 

dess verkliga ting, material och arbetsprocesser man själv deltog i och kunskapen om deras 

sociala nödvändighet och bruk är av central pedagogisk betydelse. Det kallas lärande av det 
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livsnära. Dewey kritiserar industrisamhällets åtskillnad av produktion (medel) och 

konsumtion (mål) (Stensmo, 1994). Arbetaren tappar blicken och ser inte sammanhanget eller 

kan uppleva tillfredsställelsen i att se resultaten. I detta led ser han bara medlet. Enligt Dewey 

bör utbildning sträva mot framtiden, till lösning av framtida individuella och kollektiva 

problem. Utbildningen ska producera en framtid och på detta sätt blir utbildningen 

förnyelseinriktad. De konservativa dragen i utbildning är enlig Dewey den kulturella 

kontinuiteten, att det är nödvändigt att lära sig av förfäderna. Utbildningen förenar individen 

och samhället. Föränderliga individer utvecklar samhället och vice versa. Skolan skall vara 

öppen mot samhället och lärandet ska vara delaktigt i närsamhällets kollektiva och sociala 

verksamheter. Utbildning ska vara en utbildning i demokrati. Lärande skall tillämpas efter 

demokratins principer vid planering och genomförande av olika utbildningar och 

verksamheter. Det demokratiska medborgarskapet måste börja redan i skolan. 

 

I sin bok The Child and the Curriculum redovisar Dewey sin syn på läroplaner (Stensmo, 

1994). Genom tiden har utbildningstänkandet pendlat mellan två typer av läroplaner. Den ena                         

kallar han den logiska läroplanen vilken innebär att lärandet underordnas ett på förhand givet 

och systematiserat stoff. Den andra kallar han den psykologiska läroplanen där barnets behov 

och intressen bestämmer utbildningens innehåll och uppläggning. Dewey lanserar ett tredje 

alternativ- läroplanen är något som uppstår i interaktion mellan det lärande barnets erfarande 

och dess omvärld. Han menar att barn inte kan uppfatta världen som systematiserad i olika 

läroämnen som kan läras in var för sig utan i sammanhang som de kan erfara. Barnet är 

gränsöverskridande och rör sig obehindrat mellan olika områden. Genuin kunskap tillämpas 

genom handling, aktivitet. De är de kunskapsgenererande processerna och deras sociala 

mening, tillkomsten av procedurer, tillverkning av redskap etcetera. som skall ligga i fokus 

och inte de färdiga produkterna som logiskt- vetenskapligt klassificerats i olika ämnen. I 

lärandet ska praktiska och teoretiska verksamheten vävas ihop. Båda är lika viktiga.  

 

Utbildningen har två sidor enligt Dewey (Stensmo,1994). Den förstnämnda är individuell där 

den enskilda står inför ett problem. Eleven skall prova olika lösningar eller hypoteser som ger 

svar eller löser det aktuella problemet. Den sociala sidan av lärandet är att tillsammans med 

andra delta i olika situationer eller samhälleliga angelägenheter. Man blir genom detta då 

delaktig i ett kollektivt medvetande. Samhällsaspekten präglas via att skolan skall vara öppen 

mot samhället och att skolan har delaktighet i kulturella och sociala aktiviteter. Metodiskt 
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arbetar elever genom ”learning by doing” (Stensmo.s.185,1994) där de själva skall vara 

aktiva och läraren skall fungera som handledare. 

 

Enligt Dewey är de fyra intressen eller behov som motiverar (Stensmo,1994). Den första är att 

det finns ett behov av en social gemenskap. Det andra är enligt Dewey att en nyfikenhet finns 

hos eleven. Det tredje intresset är lusten till att skapa och tillverka finns och slutligen menar 

Dewey att elever har ett estetiskt intresse. För att det skall vara meningsfullt lärande söker 

man lösa problem som finns i ett specifikt sammanhang. Reflektivt tänkande används för att 

se sammanhangen. Man arbetar från en konkret startpunkt till ett abstrakt slutmål. 

Problemlösning ger en inre belöning, alltså belöning för tänkandet. Det är också det abstrakta 

i sammanhanget, vanan att tänka. De konkreta målen är att söka frågor och hypoteser till dem. 

Uppgiften kan vara att se objektets egenskap, konsekvenser, strukturer eller orsaker. Slutligen 

summeras tankar som kom efter vägen och vid slutmålet. Arbetar elever tillsammans lär de 

sig att kontrollera varandras tankar, korrigera dem och samarbeta vilket också är ett led i den 

demokratiska fostran vi har i skolan.  

 

Innan Dewey dyker upp som pedagog har skolan en primär roll att fostra barnen 

(Svedberg,1988). Den traditionella skolan skulle återskapa samhället. Utbildningen 

förändrades inte och den skulle forma karaktären. Utbildningsideologin i slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet, med Dewey i USA kommer att sätta utbildningens nytta i centrum 

mot tidigare fostransaspekten 

 

Utbildningen uppfattas som ett instrument för att få kvalificerad arbetskraft och få något av 

värde på arbetsmarknaden (Svedberg,1988). De progressiva rörelserna ställde krav på 

skolreformer och nya läroplaner. Utbildning var också en demokratisk rättighet. Det 

progressiva synsättet kan kopplas till klassiska bildningstanken, människan ska bli upplyst 

och tänka själv. Genom Deweys filosofi prövar man kunskapen i en föränderlig tid. Man 

prövar genom handling. Med tiden har hans pedagogik stelnat. Delvis som en konsekvens av 

samhällets omvandling som under 1900-talet inneburit att utbildning har fått en annan 

funktion i samhället. Utbildning började knytas an till arbetsliv och samhällsliv. Därmed 

började utbildning få ett värde för individen och samhället. Utbildning kom att bli ett politiskt 

instrument för samhällsförändring och en väg för individen att nå en position i samhället. 

Utbildning och löner började knytas an till varandra och i relation till arbetsmarknad och 

arbetsliv. Därmed har en del av Deweys tankar förverkligats. Den progressiva skolideologin 
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kunde ligga till grund för reformerna i den svenska skolan. I och med att utbildning på senare 

år fått en central ekonomisk och ideologisk betydelse har också frågan om utbildning ska 

anpassas till förändrade krav blivit central vid planering av utbildning. En del av det 

progressiva tänkandet innebär att utbildningen är föränderlig. 

 

Med hjälp av behovsanalyser anpassas läroplaner till förändrade krav, med hjälp av 

utvärderingar, pröva måluppfyllelse och skapa underlag för beslut om förändringar 

(Svedberg,1988). I detta tankesätt fanns svar på planeringsfrågor som ett modernt 

utbildningssystem ställde. Denna utveckling innebar dock att de grundläggande frågorna om 

utbildningens mål och mening förflyttades från filosofin till politiken. Deweys pedagogiska 

teori kom att stympas genom att ena delen förlorade i relevans och som i sin tur ledde till att 

den andra delen förenklades i metodiska grepp som tema, projektarbete, prao och till 

föreställningar om att pedagogik skulle grundas på kunskaper om det enskilda barnet. Den 

grund som Dewey byggde upp för pedagogiken som vetenskap blev fragmentiserad genom att 

helheten och de grundläggande strukturella frågorna försvann. I stället inskränktes 

pedagogiken till att syssla med frågor som inte uppfattades som direkt politiska. Visst har 

Dewey kanske neutraliserats genom att det innersta i hans tänkande glömts bort medan andra 

lärjungar tagit ut enskilda delar av hans pedagogik. Men nog finns han fortfarande närvarande 

i det som händer i pedagogiken - inte minst åberopas han så fort någon anser att utbildningen 

stelnat och behöver vitalisering.  

 

6.8 Skolan kring sekelskiftet och fram till 1940-talet. 

Skolutvecklingen i Sverige har varit en demokratisk fråga genom att det krävdes en 

bottenskola för alla men också att individer har olika förutsättningar. De mer studiebegåvade 

kunde få gå påbyggnadsutbildningar. Skolan är föränderlig och influenser kom bland annat 

från Tyskland och USA vilka fick gehör hos reformpedagoger i Göteborg. På så sätt kom 

innehåll och metoder men också sociala krav att åtgärdas inom skolan. Deweys idéer om 

aktivitet i skolan var en av idéerna som tidigt fick gehör.  

 

De historiska idéerna har påverkat dagens skola och gett oss impulser till att praktiskt utforma 

en individuell undervisning i den obligatoriska skolan (Svedberg, 1988). Under 1880-talet ser 

vi en uppdelning av små- och folkskolan. Frågor som väckts har varit om de togs hänsyn till 

olika möjligheter eller om det var det ekonomiska avgöranden som fällde utslaget. Förslaget 
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om en bottenskola för alla och en påbyggnad för studiebegåvade och en skola för alla 

socialgrupper genomfördes i utökad form med grundskolan som blev klar 1962. 

 

Påbyggnadstanken har sin grund hos Comenius från upplysningstiden då denne tänkte sig en 

differentiering vi tolv års ålder och det kan vara möjligt att se ett samband mellan vår 

stadieindelning och erkännandet av dessa insikter (Svedberg, 1988). Differentieringsfrågan 

har praktiskt- politiskt varit uppe för behandling många gånger i de flesta länder. Problem 

som uppkommit av differentieringsfrågan och den senare stadieindelningen vid 16 år som 

uppkommit genom denna ska enligt läroplanen lösas genom behovsorienterad resursstyrning 

och genom individualisering. Lärare vet att hänsyn ska tas till varje elevs förutsättningar, 

erfarenhetsbakgrund, behov, intressen och på så sätt att varje elevs optimala utveckling 

säkras.  

 

Skoldebatten i slutet av 1800-talet fram till 1940-talet innebar krav på bottenskola (Svedberg, 

1988). Folkskollärarskolan började kräva reformer om skolans innehåll och arbetsmetoder och 

de kunde visa på alternativa pedagogiska mönster som hade haft framgång i Tyskland och 

andra länder. Det var lättast att få gehör för rent sociala krav som badanläggningar, 

skolmatsalar och skolor i slumområden.  Även om reformpedagogerna var få så var det inom 

folkskolan som pedagogiken och utvecklingsarbetet förverkligades. Lekskolemetoder, 

arbetsskolemetoder och aktivitetspedagogik infördes och utprövades. Göteborg blev centrum 

för reformpedagogik. Elsa Köhler och Ester Hermanssons aktivitetspedagogik kan spåras till 

Deweys idéer som genom 1946-års skolkommissions arbete kom att bli grundläggande för 

den Svenska bottenskolan, dagens grundskola.  

 

Att systematiskt försöka anpassa undervisning efter enskilda individers förutsättningar var ett 

slagord på 1960-talet men inget nytt fenomen (Svedberg, 1988). Traditionell undervisning 

rymmer drag av individualisering främst i övningsämnena. Även inom kunskapsämnena har 

man varit inne på att bemästra problemet med heterogena klassavdelningar genom 

individualisering. Varje lärare tillämpar i modifierad form individualiserad undervisning, till 

exempel vid val av frågor till de enskilda eleverna och sättet att behandla svaren, i fördelning 

av arbetsuppgifter och handledning. Här ser man lärares anpassning till elevers skiftande 

intressen och kapacitet.  
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6.9 Efterkrigstiden 

Den gamla skolan som förvaltare av kultur, bildning och det enhetliga samhället kom med 

Deweys idéer att bli mer progressiv (Svedberg, 1988). Skolan blir en institution för att fostra 

aktiva självständiga samhällsmedborgare. Den gamla skolan stod för anpassning medan den 

nya stod för förändring och individcentrering. Många länder upplevde efter krigsslutet 1945 

behov av nytänkande och nysatsning. Anledningarna var att de tekniska och ekonomiska 

samhällsförändringarna ställde andra krav på utbildning och idéer om jämlikhet och 

demokrati som nu blivit allmänt omfattade. Folkmorden och fascismen efter kriget hade 

ytterligare stärkt tron på demokratin som enda styrelseform. Vissa pedagogiska rön hade ökat 

optimismen i vad utbildningen kunde placera ”rätt man på rätt plats”. Det vill säga den som 

var lämpad för studier skulle få studera utan att hindras av sin egen socio- ekonomi. 

Skolsystemen ansågs ur denna aspekt som otidsenlig. Den nya skolan i Sverige, enhetsskolan 

blev verklighet 1962. I praktiken förenades progressiva idéer vad gäller arbetsform, 

människosyn, utvecklingsoptimism och synen på skolan som ett förändringsinstrument och 

andra sidan den gamla realskolan ( lärdomsskola) med de organisatoriska ramarna, 

klassindelning, ämnesindelning, timplaner, ämneslärarutbildning, betygssystem. I 

verkligheten kom progressivismen i kläm och kritiker kunde påvisa mycket litet av det som 

var tänkt att bli den nya skolans egentliga innehåll och målinriktningar hade realiserats. 

Ämnena och deras strukturer regerade över elever och lärare, detaljkunskaper redovisade i 

prov och skrivningar premierades, verksamheten karakteriserades av ett övermått av 

exempelvis läraraktivitet.  

 

6.10 Skolan på 1960- talet och 1970- talet 

Under den period som präglades av undervisningsteknologin tycktes den förprogrammerade 

undervisningen ge lösningen (Naeslund, 1963). Enligt Helen Parkhaust Daltonplan borde 

varje elev ha rätt att gå igenom kurserna i sin egen takt genom en serie av beting som måste 

avverkas innan man kan gå över i nästa klass. Denna form av individualisering kunde medföra 

att en elev i ett visst ämne arbetade i ett högre stadium än i ett annat ämne. Samhörigheten och 

klasskollektivet skulle gå förlorat då man arbetar mer i ämnesrum än i klassrum. Naeslund 

anser att även om det är önskvärt med individualiserad undervisning bör det inte leda till att 

man helt tar bort stimulansen av direktundervisning med gemenskap i arbetet, 

intresseväckande diskussioner av gemensamma problem och så vidare. I grund- och 

överkurser tas hänsyn till de individuella differenserna angående begåvning, kunskaper, 

behov och intressen. Grundkurser ska alla gå igenom men överkurser anpassas efter elevers 

 12



förutsättningar och intressen. Dessa kurser kan ligga inom huvudmomentets ram men kan 

också falla utanför. De bestäms i samråd mellan lärare och elever. Vissa kan vara 

gemensamma för alla elever, en del till större delen av klassen. Hänsyn ska också tas till 

förutsättningar och studiemål, elevers o lärares särskilda intressen och lokala förhållanden. 

Skolan kom att expandera på 1960-talet och en breddning av skolans mål tillkom. Förutom 

tidigare kunskapsfostran skulle skolan nu också bidra till en personlig och social fostran hos 

eleverna. Debatten handlade om hur man skulle kunna mäta social och personlig fostran. 

Utvärderingsmodeller som användes var förenklade och tekniska. Den enkla modellen som 

användes fungerade så länge man hade avgränsade och enkla mål. Vad modellen inte kunde 

mäta var vad som i processen var bättre eller sämre för eleven och därav tillkom en ny 

utvärderingsmodell, vilken skulle ta hänsyn till processen och relatera denna till mål och 

resultat. Utvärderingsmodellerna inom utbildningsteknologin började kritiseras och nya 

modeller togs fram 1972. Huvudkritiken gentemot 1960-talet var riktat gentemot det ”enkla 

relationsproblemet” där det inte hade riktats nog med uppmärksamhet gentemot 

utbildningsprocessen och inlärningsmiljön. Vidare hade mycket uppmärksamhet riktats åt att 

se förändringar i elevbeteende men att det samtidigt hade förenklat de komplexa förändringar 

som elever går igenom i de pedagogiska försöken. Slutligen var forskningsklimatet så att det 

belönade det som var mätbart och att teorier kunde användas generellt men man såg inte att 

skolproblem och forskningsfrågor också ska ha en anknytning till det som ligger utanför 

forskningssamhället. Sedan följde en period då mångas tillit knöts till egeninflytande, 

deltagarstyrning och projektmetoder i undervisningen (Svedberg,1988). Inte heller med dessa 

metoder lyckades man nämnvärt minska avståndet mellan dem som klarade sig bra och med 

dem som misslyckades i studierna. Nu konstaterades att individualiseringsbehoven var så 

stora och hade så djupa rötter i elevernas skiftande bakgrund att möjligheterna till att lösa 

problemen var svårare än man tidigare trott.  

 

6.11 Lärande i dagens skola   

En aspekt som diskuterats i senare års forskning är sammanhanget att elevens utvecklingsnivå 

inte kan åtskiljas från inlärningen (Skolverket, 2002). Förutom detta ska man ta hänsyn till att 

elevens kognitiva utveckling är psykiskt och biologiskt bestämd och att det också finns 

sociala och kulturella hänsynstaganden att göra. Skolan är alltså inte den enda 

kunskapsbaserade institutionen utan del av ett större sammanhang. Den pedagogiska debatten 

angående utveckling och inlärning har tre traditioner. 
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Ett tidigare antagande har varit att inlärning är synonymt med utveckling som ledde till att 

koncentrationen låg på inlärningen och behavioristiska teorier ex. Skinner principer om 

förstärkningsteori kunde knytas an till detta perspektiv. Fokus var på det yttre beteendet och 

det togs inte någon hänsyn till de mentala processerna. Dessa teorier fick genomslagskraft 

inom specifika yrkeskunskaper o inom en begränsad kunskapssyn. Arbetslivet som fått ett 

mer nyanserat synsätt på kunskap har även påverkat skolan. 

 

Under 1970-talet förändrades synen mot ett annat sätt att se på relationen mellan inlärning och 

utveckling (Skolverket, 2002). Nu såg man att inlärningen var bestämd av utvecklingen hos 

den enskilda. Piagets tankar var att med egen utveckling skulle man också förstå världen 

bättre och se större överensstämmelse med det vetenskapliga begripandet. Frågan kom nu att 

handla om att överföra kollektiv kunskap. Dessa tankar har spår i läroplanerna. Utmaningen 

ligger i att skapa betingelser för elevens naturliga utveckling och att den i sin tur sätter gränser 

för vilken inlärning som är möjlig, den som passar deras egen utvecklingsnivå. Synen på 

utveckling är kontextuell och betecknar förändring och den är universell. Tankarna kommer 

från psykologin. Piaget har varit bidragande till stadieindelningen inom 

utvecklingspsykologin. ” Ways of thinking” är ett av begreppen som bestämmer vad som är 

möjligt att förstå vid olika mognadsgrad.  

 

Det tredje sättet att se på relationen mellan inlärning och utveckling är knutet till Vygotskijs 

tankar om att inlärningen påverkar utvecklingen. Vuxna kan vara förebilder som man kan 

imitera och detta är yttre kunskap som kan användas som ett redskap i kunskapsutveckling. 

Barnet själv skapar sin inre kunskap genom att använda det för att nå ett mål. Via språket 

överförs kunskap och inlärning går före utveckling då den i sig skapar en plats för utveckling. 

 

Sammanfattningsvis menade Piaget att tankeutvecklingen var det viktigaste medan den senare 

menar att tanke och språkutveckling är beroende av varandra. Det senare blir alltså en 

parallell process där inlärning och utveckling sker samtidigt.  

 

7. Modern forskning angående individualisering 
I detta kapitel lyfter vi fram fyra forskningsrapporter som behandlar individualisering. 
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7.1 Handledningsinstrumentet PESOK 

Lennart Grosin nämner att det inom svensk skolforskning har gjorts ett 

handledningsinstrument som kallas PESOK (Internet 2). Detta har varit ett hjälpmedel för att 

kartlägga vilka faktorer som ligger bakom framgångsrika skolor. Den huvudsakliga 

definitionen av resultat är det som skolan och lärare kan bedöma. De nämner betyg och 

nationella prov samt examensresultat. Kritik mot skolan av idag är bristen på att ge alla elever 

de grundläggande kunskaper och färdigheter samt att denna försummelse också är ojämn i 

förhållande till klass och etnicitet. Arbetet med PESOK i de mest framgångsrika skolorna har 

lyft upp vissa faktorer som är viktiga för en bra skola. Viktiga punkter som är relevanta för 

detta arbete kan vara att lärarna sinsemellan är överens om mål och innehåll i undervisningen 

och fostran. Vidare ska man ha höga förväntningar på elever med utgångspunkt att alla är 

läraktiga och att undervisningskvalitén är avgörande för elevens lärande. Ytterligare faktorer 

för en bra skola är att begränsa sig till färre teman och att man är flexibel i val av 

undervisningsmetoder. Individualisering nämns slutligen i detta sammanhang som en viktig 

faktor för en framgångsrik skola. Eleverna skall vara i fokus och bemötas positivt samt ta 

ansvar i förhållande till egen förmåga. Utvärderingar om elevers kunskapsutveckling och 

prestationer följs upp av lärare och rektorer. Dessa mynnar sedan ut i grunder för enskilda 

åtgärdsprogram och för analys och utveckling om undervisningskvaliteten. Att utveckla 

skolan med metoden innebär alltså att se elevernas resultat och göra klimatundersökningar 

genom att använda ovannämnda instrument.  

 

7.2 Tidsaspekten 

Skolverket har skrivit en rapport 2003 om de nationella kvalitetsgranskningarna från 2001-

2002 (Skolverkets rapport nr 222, 2003). I rapporten redovisas en nationell 

kvalitetsgranskning av förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning i 41 kommuner och kommunalförbund samt 14 fristående skolhuvudmän. 

Denna rapport tar bland annat upp problemet med individanpassning och flexibilitet i 

tidsanvändningen. Enligt skolverktes rapport är tidsanvändningen väldigt lika för alla elever i 

en grupp och ofta med begränsade möjligheter för den enskilde eleven att få tid efter behov.  

 

Inom vuxenutbildningen och gymnasieskolan sker försök till individanpassning genom olika 

tidslösningar (Skolverkets rapport nr 222, 2003). Lösningar som erbjuds är 

distansutbildningar och tidsblock i undervisningen, där innehållet bestäms av den enskilda 
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elevens önskemål och behov. Gemensamt för dessa former av lösningar är att den totala tid 

för undervisningen inte är bundna till kurser eller ämnen. Enligt rapporten är det svårt att 

organisera så att elever inom samma utbildning får olika mycket tid för ditt lärande, trots att 

den enskilda eleven skall kunna gå fram i sin egen takt efter förmåga.  

 

Det största hindret, enligt skolverket, är att tiden för hela kursen eller ibland hela utbildningen 

fixeras och detta medför att eleverna mer eller mindre inte kan studera i egen takt 

(Skolverkets rapport nr 222, 2003). Detta gäller oftast både den enskilda elevens men också 

hela elevgruppen.  I de granskade kommunerna är det väldigt sällsynt att en elev kan avancera 

med studierna i sin egen takt i de fullständiga nationella programmen. Enligt skolverket sker 

endast tids- individualisering inom de tidsramar som programmen har och det innebär att alla 

elever i stort sett får samma tid vid samma utbildningsfas. Elever kan få gå om ett år men det 

är knappast, enligt skolverket,  en bra lösning på individualisering.  

 

7.3 Struktur och organisation  

Två fallstudier genomfördes åren 1966 respektive 1992 och i den ena fallstudie studerades ett 

antal antaganden och deras hållbarhet (Egerbladh och Tiller, 1998). Ett av de antaganden som 

studerades var om det har skett några djupgående förändringar i skolan beträffande lärandets 

strukturer i ett pedagogiskt historiskt perspektiv.  I detta fall är lärandets strukturer 

gruppundervisningen, individuell undervisning, kursavsnittsindividualisering, 

årskursindividualisering och fördjupningsindividualisering. Dessa fallstudier begränsades till 

årskurs 4, innefattande enbart ämnena orienteringsämnen (Oä), svenska och matematik. Bland 

annat så visar resultatet att det skett stora förändringar mellan 1966 och 1992 när det gäller 

kursavsnittsindividualisering och årskursindividualisering i svenska och Oä. Inom 

fördjupningsindividualiseringen har det dock inte skett någon större utsträckning.  

 

Enligt forskare har en ny läroplan inte i sig så stor betydelse utan initiativen måste komma 

genom politiska förändringar när det gäller organisation och ekonomi (Egerbladh och Tiller, 

1998). Forskare och de som praktiserar i skolan har sett att det är en stor skillnad vad gäller 

schemastrukturen i det som var högstadiet och gymnasiet. De anser att i de lägre åldrarna så är 

schemaläggningen mer öppen och detta medför att ämnesintegrering kan genomföras på ett 

meningsfullt sätt. Individualiseringen kan göras mer flexibel och översiktlig när en lärare har 

många ämnen. Desto högre upp i utbildningssystemet desto svårare är det att ha 
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ämnesintegrering på grund av att schemaläggningen gör ämnena mera låsta och detta medför 

mindre ämnesintegrering.  

 

7.4 Läroplanskommitténs betänkande  

I Sverige har hittills arbetet med att skapa läroplaner och kursplaner under lång tid betraktats 

som en angelägenhet för politiker, administratörer och ämnesexperter ( Skolverket, 2002). De 

som är verksamma i skolan har förväntats ”förverkliga” läroplanen. Skolarbetets faktiska 

innehåll har dock framförallt styrts av dels tidsramar (timplaner, lärares 

tjänstgörningsskyldighet), dels de läromedelspaket som ofta utgjort ett slags översättning av 

centrala kursplanernas momentinledning och förslag till undervisningsinnehåll. Som en 

konsekvens av den förändrade styrningen av det offentliga skolväsendet och de nya 

möjligheterna att etablera friskolor har skolans personal fått ett större ansvar för hur stoff väljs 

ut och organiseras för lärande. Lärarna får anledning att ta egen ställning till bildningsfrågan 

och till frågor kring läroplaner i vidaste mening. Eleverna blir friare att komponera sin egen 

studiegång. De får anledning att själva arbeta med de grundfrågor rörande värdering, urval, 

organisering och förmedling av vetande som tidigare i hög grad omhändertagits av den 

centrala skoladministrationen och läromedelsförlagen. 

 

Med 1980 års läroplan för grundskolan skedde en breddning av kunskapsbegreppet ( 

Skolverket, 2002). Detta kom till uttryck genom en betoning av en aktiv kunskaps- och 

människosyn som utgår från att människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin ”natur”, 

samt att skolarbetet därför skall organiseras, så att möjligheter till aktivt kunskapsbyggande 

skapas. Därmed betonades varierande arbetssätt med stort inslag av undersökande 

undervisningsmetodik, där eleverna med utgångspunkt i sina egna erfarenheter får möjlighet 

att utvidga och fördjupa sina tidigare kunskaper. Skolväsendet är under omvandling till ett 

mer målstyrt system, där de pedagogiskt professionella har ansvar för utvecklingen av 

verksamheten i skolan, blir diskussionen om de kunskaps- och inlärningsteoretiska grunderna 

för denna verksamhet än viktigare. En professionell lärarverksamhet innebär 

ställningstaganden till såväl kunskap, lärande och undervisning men också till hur dessa 

omsätts i lärarverksamheten. En sådan verksamhet kan inte styras genom föreskrifter om dess 

utformning. I stället är det samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar och 

verksamhetens praktiska utformning som bör göras till grund för en alltmer reflekterande 

praktik.  
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8 Individualiseringen inom läroplaner mellan 1962 till 1994 
I kommande kapitel sker en genomgång om individualisering/individanpassad undervisning i 

läroplanerna. De läroplaner vi har gått igenom är läroplanerna för grundskolan från 1962 och 

1969 (Lgr 62, Lgr 69), läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) och läroplanen för de 

frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94).  

 

8.1 Läroplan för grundskolan 1962 och 1969 

Läroplan för grundskolan från 1962 och 1969 är väldigt lika vad gäller individualisering och 

individanpassad undervisning ( Skolöverstyrelsen, 1962, 1973). För att undervisningen skall 

ge goda resultat måste läraren bilda sig en uppfattning om eleven. Det gäller då inte bara 

elevens intellektuella förmåga utan också skapa sig en bild av elevens intresse och sociala 

förmåga. Ett annat problem är undervisning i stora grupper, där läraren undervisar på en 

”medelnivå” i klasserna. Detta kan medföra att svaga respektive starka elever ej får ut 

tillräckligt mycket av undervisningen. Båda läroplanerna tar upp olika former av 

individualisering, bland annat så skall skolan individualisera kraven på eleverna. Med andra 

ord, det är inte realistiskt att ställa samma krav på alla elever. Andra exempel på 

individualisering är att uppgifter skall bestå av olika färdighetsnivåer, där de svagare har 

lättare uppgifter medan de starkare får svårare uppgifter. Eleverna kan också få individuella 

uppgifter som de arbetar med i sin egen takt efter egen förmåga, även kallad 

hastighetsindividualisering. De former av individanpassad undervisning, eller 

individualisering är först och främst i dessa två läroplaner uppbyggda av individualisering 

genom enskild handledning. Genom att läraren skapar mindre grupper eller enskilda uppgifter 

som eleven kan lösa efter egen takt och förmåga skapar det enligt Lgr 62 och Lgr 69 en 

individualisering. Enligt båda läroplanerna är det viktigt för varje lärare att inse att ingen 

undervisningsform passar alla elever utan val av undervisningsform skall alltid utgå från 

klassens och elevernas behov och förutsättningar.  

 

En skillnad mellan Lgr 62 och Lgr 69 är att Lgr 69 beskriver vad grupparbeten kan göra för 

individualiseringen ( Skolöverstyrelsen, 1962, 1973). I Lgr 69 anser man att genom 

grupparbete kan det skapas individualisering när eleverna arbetar med individuella uppgifter 

som utgör delar av ett gemensamt arbete. Detta skall enligt Lgr 69 medföra att elever får 

kännedom om varandras intresse men också andra elevers förutsättningar. Ett gemensamt 
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arbete kan också medföra att intresset och engagemanget ökar hos eleverna då de har fått välja 

ett grupparbete som de känner sig intresserade av. Detta skapar enligt Lgr 69 goda 

förutsättningar för bra studieresultat.  
 

8.2 Läroplan för grundskolan 1980 

I Läroplanen för grundskolan från 1980 så används begreppet individualisering och 

individanpassad undervisning väldigt sparsamt (Skolöverstyrelsen,1981. s. 43). Dock finns 

grundtanken med från föregående läroplanera att undervisningen skall utgå från varje elevs 

behov, intresse och förutsättningar. I Lgr 80 påpekas det ofta hur viktigt det är att samarbetet 

mellan lärare och elev fungerar. Lärare och elever skall så långt det går, samarbeta och 

diskutera kursen men också vilka mål som eleverna skall bemästra vid kursens slut. ”Ett gott 

samarbete mellan lärare och elever är avgörande för ett framgångsrikt arbete.”   

 

En av lärarnas huvuduppgift enligt Lgr 80 är att ta initiativ till arbetsformer och att utvärdera 

dessa så att klassen och eleverna får ut maximalt av kurserna efter deras egna förutsättningar 

(Skolöverstyrelsen, 1981). Detta för att läraren skall kunna bilda sig en bättre uppfattning av 

eleverna och på så sätt kunna förbättra undervisningsformerna. Dessa undervisningsmetoder 

måste ständigt prövas så att man kan finna vilken undervisningsform som är effektivast för 

olika elever och klasser.  I Lgr 80 nämns det att det är viktigt för läraren att bygga vidare på 

varje elevs nyfikenhet och intresse, att läraren försöker hitta vad som intresserar eleverna och 

sedan formulera arbetsuppgifter efter elevens intresse. Precis som i de föregående 

läroplanerna beskrivs i Lgr 80 vikten av att alla elever är olika och att det inte finns ett 

studiesätt som passar alla. 

 

8.3 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 

I Lpf 94 nämns inte begreppen individanpassad undervisning eller individualisering specifikt 

men det är ändå uppenbart att dessa begrepp finns närvarande som vi nämnde tidigare 

(Skolverket, 2000). I läroplanen finns mål som skall uppnås och mål som skolan skall sträva 

mot. Under dessa mål och riktlinjer får varje pedagog själv strukturera sin undervisning med 

utgångspunkt från varje program och kursmål.  

 

I Lpf 94 är det hela tiden återkommande att lärare skall ge elever den undervisning som passar 

varje enskild elevs behov, förutsättningar och intressen (Skolverket, 2000). I Lpf 94 betonas 

också att varje elev får chans att växa med uppgiften och att eleven skall få chans att utvecklas 
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efter sina förutsättningar. Man skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem 

självförtroende inför framtiden. Även i denna läroplan nämns vikten av att hela tiden 

utvärdera skolan, alltså att man utvärderar undervisningsmetoder och målen med 

undervisningen. En kontinuerlig utvärdering av skolan är ett måste för att skolan skall kunna 

utvecklas och på så sätt även skapa bättre förutsättningar för varje elev. I Lpf 94 nämns också 

att eleverna skall få vara delaktiga i planeringen av kursens arbetsformer och innehåll.  

 

9. Resultat 
Här presenterar vi resultatet av analysen vi gjort utifrån Neumans samstämmighets- och 

olikhetsmetod.  

 

9.1 Resultat del I  

Denna del av analysen beskriver vad begreppet individanpassad undervisning innebär för de 

intervjuade lärarna samt hur detta kommer till uttryck. Detta presenteras under tre teman. 

 

9.1.1 Behov och förutsättningar  

Alla sex pedagoger hänvisar till Lpf-94 där det står att deras uppdrag innefattar att se varje 

enskild elevs behov och förutsättningar. Det är också viktigt att se vilken social och kulturell 

bakgrund eleverna har. Tre av de intervjuade nöjde sig med denna beskrivning medan 

resterande gav ett utförligare och mer nyanserat svar. Ett typexempel är ett uttalande som 

lyder ” Man utgår från situationen där den enskilde personen befinner sig, alltså från elevens 

nivå. Hur mycket behöver eleven för att nå ämnes eller kursmålet”. För att kunna se de 

enskilda förutsättningarna och behoven krävs ständiga möten mellan elev och pedagog. 

Genom dessa möten kan pedagogen förhoppningsvis urskilja den enskildes intressen, sociala 

och kulturella bakgrund. Dessa bestämmer till en viss del hur den individuella undervisningen 

kommer att präglas.  

 

9.1.2 Utvecklingsmöjligheter och reflektion 

Lärarna menar att utvecklingen är den egna upplevelsen av att arbetet är progressivt både för 

läraren och för eleven. Metoder som ger ett gott resultat stärker upplevelsen av ett bra arbete. 

Reflektion ger möjligheten att begrunda och utveckla sin och elevens roll i 

individualiseringen. De reflektioner som pedagogerna har är ofta kopplade till det dagliga 
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arbetet och försök till att förbättra detta. Beprövade metoder som har lett till sämre resultat för 

eleverna undviks. 

 

9.1.3 Organisation 

Alla pedagoger lyfter upp de organisatoriska aspekterna. De menar arbetslagen, timplaner, 

scheman samt rektorns ledarskap på skolan. Lärarna talar om hur arbetslagen, exempelvis hur 

väl programlagen och ämneslagen fungerar och samarbetar. I den organisatoriska delen ingår 

även lärarnas timplaner och hur scheman är upplagda men också hur väl rektorn fungerar som 

ledare för skolan. Allt detta påverkar arbetssituationen för både lärare och elever. 

 

9.2 Resultat del II 

I denna del av analysen beskriver vi hur de intervjuade lärarna går tillväga för att skapa 

individanpassad undervisning samt vad den innebär. Materialet har utmynnat i tre teman. 

 

9.2.1 Behov och förutsättningar 

Det praktiska tillvägagångssättet i individanpassad undervisning är i praktiken att se elevens 

behov och förutsättningar. Alla sex lärare betonar vikten av att se elevens behov och 

förutsättningar. Eleverna och läraren diskuterar innehåll i kursen och vilka krav som ställs på 

eleven för att nå kursens mål. Hälften av pedagogerna sade också att de ville veta vilka 

förväntningar eleverna hade på kursen. Elevens egna mål diskuteras också samt lärarnas 

möjligheter att genom målstyrda kurser finna utrymme för egna idéer, material, arbetssätt och 

sätt för eleven att redovisa resultat. Utifrån diskussion med eleverna skapar läraren en 

kursplanering där både mål kan nås men också att det finns flexibilitet i att tillgodose elevens 

egna behov och förutsättningar. Svaren på denna fråga varierade då lärarna hade elever med 

olika förutsättningar i sina klasser.  

 

Metoderna för individanpassad undervisning varierar mellan de intervjuade lärarna beroende 

på vilka behov och förutsättningar eleverna har. Två tredje delar av pedagogerna hänvisar till 

att elever med en positiv situation har bättre villkor för att arbeta mer självständigt och nå 

kursmålen. En tredjedel av pedagogerna poängterar att elever med mer behov av stöd kan 

behöva handledning oftare och tätare kontakt med pedagogen för att klara kursmålen.  

 

En av de intervjuade pedagogerna bygger sin undervisning mycket på att eleven skall tänka 

som en forskare. Processen i arbetet är viktig där eleven själv ska skapa sin frågeställning, 
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hypoteser och komma fram till ett svar. En viktig del i arbetet är att inte bara få ett 

beskrivande svar utan också att arbeta med att kunna förklara och komma fram till slutsatser 

som således ger en djupare kunskap.  Individualisering kommer till sitt yttersta uttryck genom 

att eleven själv ställer sina egna frågor och enligt pedagogen ökar engagemanget också. 

Pedagogen arbetar med elever som har en positiv situation men menar att metoden fungerar 

för alla elever, även elever med mindre bra utgångsläge.  

 

En lärare nämner att vid möten med elever som har dåligt självförtroende eller dåliga 

erfarenheter från den tidigare skolgången läggs ofta fokus på att arbeta med att stärka 

elevernas självförtroende. En av förutsättningarna som kan hjälpa eleven är att ha en bra 

pedagogisk ledare som kan skapa kontakt med eleven. Visserligen utgår man från den person 

man själv är i sitt pedagogiska ledarskap men en av lärarna betonar att det är av största vikt att 

vara tydlig och ärlig. Läraren betonar att ordning och tydliga regler är viktigt för att eleverna 

skall få struktur. Då reglerna är kända och ärlighet praktiseras sker också konfrontation av 

läraren om eleven inte sköter sina åtaganden. Läraren betonar att konfrontationen inte handlar 

om att belasta eller att anklaga eleven utan det handlar om att eleven ska ta ansvar för sina 

handlingar. En erfarenhet eleverna vittnar om från skolvärlden har varit att skolans 

misslyckanden har lagts på elevens axlar. Många gånger har anklagelser riktats mot eleven 

och orsakerna till handlingen har förbisetts. Detta har skapat en negativ situation mellan elev 

och den tidigare skolan. Mycket av pedagogens arbete handlar om att återupprätta förtroende 

för vuxenvärlden samt att få eleven att förstå att man tar denne på allvar och där ingår också 

den enskilde elevens ansvarstagande. 

 

9.2.2 Utvecklingsmöjligheter och reflektion 

Utvecklingsmöjlighet i arbetet innebär för lärarna att kunna växa i sin yrkesroll, ha ett utbyte 

med kollegor samt att uppleva att de fungerar som goda handledare för eleverna. Reflektionen 

innebär att ta sig tid till eftertanke och utvärdering av det egna arbetet. 

 

Viljan till att utveckla individanpassad undervisning finns hos alla lärarna. De menar att en 

diskussion pågår mellan kollegor men att vissa hinder finns. De vanligaste problemen som 

lyfts upp är tidsaspekten och olika pedagogiskt synsätt. Det förstnämnda har varit ett påtagligt 

problem de senaste åren då arbetsbördan har ökat för de enskilda lärarna.  Med den ökade 

arbetsbördan anser de flesta lärarna att tid för utvecklingsmöjligheter minskar på grund av att 

de helt enkelt inte hinner. Arbetslagens möten är ofta förlagda sent på eftermiddagarna och 
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flertalet vittnar om att de är trötta och mindre kreativa. Hälften önskade att dessa möten skulle 

kunna vara förlagda på en förmiddag då kreativiteten sannolikt är större. Den arbetsförlagda 

tiden har ökat från 28 till 35 timmar per vecka. En lärare menar att detta är en 

utvecklingsmöjlighet för elevens individanpassning då läraren är mer tillgänglig i skolan för 

eleven. 

 

Det andra problemet är de olika synsätt som lärarna har för att nå de resultat och mål som 

läroplanerna hänvisar till. De olika synsätten gör enligt hälften av de intervjuade lärarna att 

det är svårt att få igenom nya idéer och detta minskar enligt dem utvecklingsmöjligheterna.  

En pedagog talar om olika synsätt bland kollegor som kan vara ett hinder i diskussioner om 

individualiserad undervisning. Pedagogen menar ifall man ser elever som gruppen eller elever 

som enskilda i gruppen.  

 

Alla lärare reflekterar över sin undervisning och de förändringar som sker är i så fall i den 

egna undervisning som läraren på ett enkelt sätt kan förändra till det bättre i den dagliga 

undervisningen. En lärare säger att man lär sig av sina misstag om resultatet blir dåligt ” gör 

inte samma tavla en gång ”. Reflektioner som gäller kvalitetsutveckling och större projekt, 

som till exempel ämnesintegrerad undervisning, som de gärna skulle vilja starta stannar oftast 

som reflektioner som aldrig blir till verklighet. Detta på grund av redan tidigare nämnda 

problem som tidsbrist och olika pedagogiska synsätt.  

 

9.2.3 Organisation  

I organisationen finns det ett antal aspekter som pedagogerna presenterar när det gäller hur de 

praktiskt går tillväga för att skapa individanpassad undervisning. De aspekter de lyfter upp är 

på ett eller annat sätt kopplade till deras val av individanpassad undervisning. De nämner 

arbetslagen, timplaner, scheman samt hur väl rektorn fungerar som ledare för skolan. 

 

Hälften av de intervjuade lärarna var tydliga i sin kritik gentemot den höga omsättningen av 

rektorer. En lärare säger att man har haft 17 rektorer på 20 år på en gymnasieskola. 

Pedagogerna menar att ständiga byten av rektorer gör det svårare för rektorerna att ha 

överblick över vilka arbetsuppgifter och belastning som pedagogerna har. Enligt denne måste 

de ofta informera om vilka arbetsformer de använder samt att rektorn delegerar mycket arbete 

och detta skapar ytterligare arbetsbörda för läraren. Alla lärare anser att arbetsbelastningen har 

ökat de senaste åren genom att undervisningstimmarna blivit fler samtidigt som elevantalet 
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per lärare har stigit. Enligt en lärare har arbetsbördan ökat på så sätt att den totala 

undervisningstiden har stigit med 120 minuter per vecka på grund av att lärarna har fått fler 

elevgrupper och till detta tillkommer både för- och efterarbete. En konsekvens av den ökade 

arbetsbördan är att de enskilda eleverna får mindre handledning och stöd. En av pedagogerna 

nämnde att det är viktigt att ge alla elever chans att kunna få G, VG och MVG plus all 

lektionstid de har rätt till. Läraren ansåg att för att det skall vara en rättvis skola, och 

hänvisade då till styrdokumentet, där alla skall ha möjlighet att få utvecklas och få ut så 

mycket av skolan som möjligt måste eleverna få den lektionstid de har rätt till. En lärare 

betonar att om det försvinner lektionstid till andra aktiviteter t. ex friluftsdagar, så blir 

kursernas totala undervisningstid mindre än vad de egentligen skall vara. 

 

En del menar att samarbetet kan försvåras av att pedagogerna har olika arbetsbelastning i 

arbetslagen. Detta bero på att de enskilda lärarna har fått delegerat mer arbete eller ett 

ansvarsområde av rektorn. I ett arbetslag kan detta i sin tur leda till att gemensamma projekt 

är svårare att genomföra då lärarna har olika mycket arbete. Schema strukturerna bidrar också 

till att samarbetet kan försvåras då lektionerna krockar. 

 

En pedagog nämner att på arbetslagsmötena kan rektorn sitta med och prestige kan uppstå 

bland kollegorna.  Man ber inte gärna om hjälp då det kan signalera inkompetens inför 

kollegor men också inför rektorn som i sin tur kan påverka den individuella lönesättningen. 

 

10. Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion i olika delmoment som var och en har relationer till olika områden 

vi berört i arbetet.  

 

10.1 Resultatet i relation till tidigare forskning. 

Härmed relaterar vi till fyra studier med olika aspekter som kan relateras till det pedagogiska 

arbetet. I individualiseringsfrågan inryms tidsaspekten, schema struktur, kunskapssyn och 

frihet i organiserandet av stoff och metod. En tidigare studie inom skolforskning berör 

handledningsinstrumentet PESOK vilken använts som ett instrument för att kartlägga vilka 

faktorer som är viktiga i framgångsrika skolor. Vissa faktorer som lyfts fram i instrumentet 

finner vi gemensamt hos de intervjuade pedagogerna. Individualiseringen är en faktor där 

eleven är i fokus och tar ansvar i förhållande till sin egen förmåga. Pedagogerna hänvisar i sin 
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egen definition av individualisering till Lpf-94 där varje elevs behov och förutsättningar skall 

tillgodoses. Pedagogerna diskuterar under möten med eleven om kursens mål, innehåll och 

vilka förväntningar som ställs på eleven för att klara kursmål. I sammanhanget diskuterades 

också vilka förväntningar eleven har på kursen.  

 

I Skolverkets rapport nr.222 påtalas problemet med individanpassning och flexibilitet i 

tidsanvändningen. De menar att varje elev har begränsade möjligheter till att få tid efter 

behov. Analysen visar att den totala undervisningstiden har ökat och en konsekvens av detta 

är att arbetsbördan ökat. Eleverna påverkas då av att de får mindre handledning och stöd. 

Ytterligare en viktig synpunkt är att undervisningstid kan falla bort för elever då det 

förekommer andra aktiviteter, t.ex. friluftsdag på den lektionstid som eleven skulle ha haft 

tillgång till.  

 

Vidare finns en undersökning som berör skillnaderna i schemats strukturer och att de är olika i 

olika årskurser. I lägre årskurser är schemaläggningen mer öppen vilket gör att 

ämnesintegreringen kan göras lättare. Individualiseringen kan göras mer flexibel och 

översiktlig då en lärare har många ämnen enligt Egerbladh och Tiller. Pedagogerna vi 

intervjuat arbetar på gymnasieskolan där de har olika ämnen. Viljan finns till att försöka 

arbeta ämnesintegrerat men schemaläggningen gör det många gånger svårt att förverkliga 

detta.  

 

Slutligen granskas kunskapsbegreppet och friheten att välja stoff och material inom kursmål. I 

betänkandet till lpf-94 nämns det att sedan lgr-80 har kunskapsbegreppet vidgats och att 

människor anses av naturen vara aktiva i sitt kunskapsbyggande. En av de intervjuade 

pedagogerna använde en metod som går ut på att lära eleverna tänka som forskare. Genom att 

eleverna själv får skapa frågeställningar eller hypoteser som de sedan försöker besvara så får 

dessa elever enligt pedagogen en bredare kunskapssyn. Eleverna skall inte bara arbeta med 

fakta och beskrivande utan också med förståelsen. Det ingår i kunskapssynen pedagogen har 

att kunskap är att förstå och att se exempelvis samband och orsaker till problemformuleringar. 

Enligt läraren kommer individualisering till sitt yttersta uttryck när eleven själv kan skapa sin 

egen kunskap på detta sätt. Före lpf-94 var innehållet i kurser bestämda centralt. Idag finns en 

större frihet att välja stoff och organiserandet av sitt eget kunskapande. Idag åligger det på 

pedagoger att förverkliga läroplanen. De väljer stoff och vägen till målet bestäms i samråd 

med eleven. Detta kan ses som en tillgång i individualisering men skapar också ett större 
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ansvar hos respektive. Samtliga pedagoger har en medvetenhet och samråd sker med elever 

för att bestämma material, metod och redovisningssätt för att påvisa att de når målen. 

 

Alla ovannämnda faktorer bidrar till individualisering och praktiseras i olika grad bland de 

intervjuade pedagogerna.  

 
10.1.1 Resultat i relation till definition. 

I den nyaste läroplanen tas inte begreppen individanpassad undervisning eller 

individualisering upp men de är ändå närvarande i läroplanen. Alla de intervjuade 

pedagogernas definition av individanpassad undervisning var väldigt lik den definitionen vi 

har angivit i syftet. I läroplanen sägs det att varje enskild elev skall ha möjlighet till att 

utvecklas efter egna förutsättningar, behov och intressen. 

 
10.1.2 Resultat i relation till läroplanerna 

Från Lgr62 och fram till nyaste läroplanen, Lpf 94 har skolan betonat individanpassning i 

undervisningen. Det som har förändrats är bland annat hur kunskapsbegreppet har vidgats och 

arbetssätten blev mer varierande där den undersökande sidan i lärandet betonades. Idag är 

pedagogernas uppdrag att arbeta utifrån Lpf 94. Det som har utvecklats från de föregående 

läroplanerna är att kurserna i skolan är målstyrda. Det innebär att pedagogerna har större 

frihet men också ansvar för att välja ut stoff, arbetsmetoder och redovisningssätt.  

 

De lärare vi intervjuat arbetar alla individanpassat. Utifrån diskussion med eleverna skapar 

läraren en kursplanering där både mål kan nås men också att det finns flexibilitet i att 

tillgodose elevens egna behov och förutsättningar. Hälften av pedagogerna lät också eleverna 

själva diskutera egna mål samt vilka förväntningar de själva har på läraren. 

 

Lärarnas möjligheter för egna idéer, material, arbetssätt har fått mer utrymme i och med att 

den senaste läroplanen är målstyrd. En konsekvens är att de friare kan tolka vad som är 

relevant i ämnet för att nå just de utsatta målen. De pedagogiska metoderna som lyftes upp 

under intervjuerna hade likheter men också ytterligheter. Två ytterligheter i arbetsmetoder är 

exempelvis den ena modellen att tänka som en forskare, där processen i arbetet är viktig där 

eleven själv skapar hypoteser eller frågeställningar och söker ett svar. Den andra pedagogen 

jobbar mer med att bygga upp ett självförtroende för den enskilda eleven. Ett sätt är att 
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strukturerar upp skolvardagen och i detta ingår ordning, tydliga regler och att eleverna tar 

ansvar för sina egna handlingar. Konfrontation sker när eleven inte har skött sina åtaganden 

och pedagogen uppmuntrar eleven att stå för sina handlingar. Att stå för sina handlingar är ett 

led i att ta eget ansvar menar pedagogen. Arbetet är alltså grundläggande då självförtroende 

och yttre struktur skall leda till att underlätta den vidare kunskapsutvecklingen. 

Sammantaget betonar alla individanpassning och arbetar efter den senaste läroplanen, således 

har de både frihet och ansvar att utforma undervisning inom de ramarna. 

 

10.1.3 Resultat i relation till tidigare pedagogers tolkningar av individualisering 

Individualiseringstanken har funnits genom historien och olika pedagoger har influerat lärarna 

och skolans utvecklingsarbete. Nedan försöker vi se samband mellan de intervjuade 

pedagogernas arbetssätt inom individualiseringsarbetet och härleda detta till nämnda 

historiska pedagogiska metoder och teorier. 

 

Redan på 1600- talet finner man tankar om individualisering då John Locke talar om att 

människan är tabula rasa, ett tomt ark som skall formas av erfarenheter. Locke menar varje 

barn har sin egen läggning och fostran måste utgå ifrån den enskilda individen och viktigt blir 

då att barnen lär sig både praktiska och teoretiska ämnen. Pedagoger och vuxna skall vara 

förebilder som barnen kan imitera. Nästa led är att dessa imitationer blir handlingar som sedan 

blir till vanor. 

 

Pavlov experimenterar vidare med beteenden i slutet på 1800- talet. Han använder sig av 

stimulus för att få en viss respons i djurförsök. Efter en tids experimenterande resulterar 

försöken i vanor. Dessa teorier vidareutvecklade Skinner under 1900-talet och kom att få stor 

genomslagskraft på 1960 talet för utvecklingen av programmerad undervisning.  

 

Tankar om att elever är oskrivna blad som Locke talar om finner inget stöd hos de intervjuade 

pedagogerna. Däremot kan paralleller dras till tankarna om att utgå från den enskilde eleven 

och att vara en förebild.  

 

Angående behavioristiska tankar kan vi möjligen dra paralleller till att miljön är en stimulus 

för elever. Nämnas kan klasstorlekar, tidsaspekten och regelverk. De flesta pedagogerna 

påtalar problemen med stora elevgrupper och tidsbrist som i slutändan drabbar de svagare 

eleverna på ett negativt sätt. Ytterligare en aspekt som vi kan koppla till behavioristiska tankar 
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är en av pedagogernas sätt att hantera de problem som uppstår i en klass. Genom direkt 

konfrontation så vet eleverna att deras beteende får konsekvenser på en gång. Vet de reglerna 

kan de också se att orsak ger verkan.  

 

Dewey företräder pragmatism där man ska se vilken praktisk konsekvens en ide eller teori får. 

Kunskapsutveckling sker i att människan skall lära sig ett tankesätt. Dagligen står man inför 

problemsituationer. Man börjar med att se problemet för att sedan skapa hypoteser med 

resonemang. Resonemangen leder till att man prövar olika alternativ som i slutänden skall ge 

ett svar på den aktuella frågan eller situationen man befinner sig i. Lärandet sker individuellt i 

ett kollektivt sammanhang. Människan är ständigt i nya situationer där nya hypoteser skall 

prövas. Människan är gränsöverskridande vilket underlättar att se i ett helhetsperspektiv. 

Enligt Dewey kan inte barn se världen fragmentiserad i olika lärarämnen utan de bör finna 

med i ett sammanhang. Enligt Dewey bör utbildning sträva mot framtiden, till lösning av 

framtida individuella och kollektiva problem. . 

 

Skolan av idag är präglad av Deweys resonemang då de finns inneboende i den senaste 

läroplanen. Lärarnas uppdrag är att arbeta utifrån den så då är det naturligt att de intervjuade 

pedagogerna har denna förankring i sitt dagliga arbete. Det dagliga arbetet handlar om att se 

den enskilda eleven i ett kollektiv i ständigt nya sammanhang. Individanpassning sker hela 

tiden eftersom lärarna strävar efter att möta eleven, dess behov och förutsättningar. Nämnas 

kan att alla de intervjuade pedagogerna önskade ett mer ämnesöverskridande arbete så som 

Dewey hänvisar till. Däremot så kan det ibland vara svårt för lärarna att genomföra ett 

ämnesöverskridande arbete på grund av organisatoriska problem, som tex tidsbrist och 

schemakrockar. När det gäller Dewey tankegångar om att se ett problem, skapa hypoteser och 

sedan ett resonemang har en av de intervjuade lärarna tydliga kopplingar till detta tankesätt 

för att bedriva individanpassad undervisning.   

 

10.1.4 Resultat i relation till lärande av idag 

I modern tid finner vi tre traditioner angående inlärning. En av den moderna tidens pedagoger 

som har influerat skolan under slutet av 1950- talet fram till 1970 – talet är B. F. Skinner med 

sin behaviorism. Denna teori stod till grund för användningen av inlärningsmaskiner. På 70-

talet får vi en mer komplex syn på inlärning och Piagets pedagogik blir populär och denne 

menar att inlärningen bestäms av elevens mognadsnivå. Detta får också spår i läroplanen Lgr-

80 där kunskapsbegreppet vidgas. Vygotskij företräder en av de senare pedagogerna. Denne 
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menar att kunskapsbegreppet inte bara är beroende av en viss mognad utan också av att 

inlärningen i sig bidrar till mognad.   

 

Paralleller till Piaget kan ses genom att lärarna tar hänsyn till elevernas mognadsnivå och 

utgår ifrån dessa genom att inför varje kurs, diskutera mål och innehåll i kursen med eleverna. 

Lärarna utgår sedan från diskussioner med eleverna för att planera undervisningen så att varje 

enskild elev får ut så mycket som möjligt i sin undervisning.  Kopplingar till Vygoskijs har vi 

dock svårare att finna då ingen uttryckligen sade att de ger eleverna kunskaper för att de ska 

mogna. Däremot arbetar de med läroplanen som sitt styrdokument så visserligen kan man anta 

att de tar hänsyn till de båda processerna som Vygotskij påtalar. 

 

10.2 Validitet och reliabilitet  

Utifrån de problemfrågeställningarna ( se bilaga 1) vi har framfört i syftet anser vi att vi har 

fått tillfredställande svar på frågeställningarna. Alla har gett sin definition på vad 

individanpassad undervisningen är och hur de går till väga för att skapa individanpassad 

undervisningen för varje enskild elev. Vidare har vi fått en bild av vilka möjligheter 

respektive svårigheter pedagogerna möter i sin individanpassning. Den avslutande frågan 

angående reflektion och utvecklingsmöjligheter inom individanpassning besvarades också av 

samtliga pedagoger på ett tillfredsställande sätt. Metoden vi använt för att sammanställa 

intervjumaterialet är Neumans samstämmighetsmetod och olikhetsmetod. Sammanställningen 

av intervjumaterialet blir tydligt och överskådligt vid användning av denna metod. 

 

10.3 Lärdomar och impulser inför vårt kommande arbete som pedagoger. 

Detta var ett väldigt intressant och givande arbete för vår egen del. Vi har både fått bekräftat 

det vi tidigare lärt oss under utbildningen angående de styrdokument och praktiska arbetssätt 

för att nå enskilda elever, men också fått nya impulser. Mötena med de intervjuade har varit 

präglade av en enorm glöd vilket gett ytterligare entusiasm inför framtiden. Bekräftelsen av 

att utgå ifrån möten med eleven för att söka dennes situation i form av vilken bakgrund de har 

med sig, vilka aktuella förutsättningar, intressen, behov samt framtida mål. Kontaktskapandet 

är ett givet kriterium för att kunna individanpassa undervisningen. Beroende av situationen 

som eleven befinner sig i kan olika metoder användas. 

 

Ledarskapet kan te sig olika beroende på om eleven har en positiv situation eller en mindre 

gynnsam sådan. Ledarskapet kan för den ena eleven vara att hjälpa till med att skapa struktur, 
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ordning och mycket självförtroendeförstärkande medan en annan kan arbeta mer självständigt 

och har mindre behov av handledning. Generellt sett får de med positiv situation arbeta mer 

självständigt för att läraren skall kunna frigöra mer tid för de med mindre positiv situation. 

Det vore önskvärt att även ha mer tid för de starkare eleverna som också kanske behöver mer 

handledning för att ytterligare växa i sitt eget lärande.  

 

Trots ökad arbetsbelastning för pedagogerna så strävar de efter individanpassning och för att 

värna om elevers garanterade undervisningstid. Som pedagoger kommer vi att eftersträva att 

varje elev får den undervisningstid de har rätt till. Tidsbristen för reflektion och 

utvecklingsarbeten mellan pedagoger påtalades. Vi önskar att vi kommer att hitta vår egen 

pedagogiska roll och den pedagogik vi föredrar för att kunna ha ett utbyte i diskussioner med 

framtida kollegor. 

 

Avslutningsvis ser vi fram emot ett arbete som är väldigt flexibelt där vi har att utgå från de 

enskilda elever vi kommer att möta. Friheten och ansvaret i kombination gör att både vi som 

pedagoger och elever förhoppningsvis, kommer att ha ett stort utbyte sinsemellan.  

 

10.4 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att få göra en större undersökning genom att göra djupintervjuer angående 

hur fler lärare karaktäriserar individanpassad undervisning. En annan intressant aspekt i 

sammanhanget är om lärare är medvetna om att värna om elevers garanterade 

undervisningstid. Avslutningsvis vore det intressant att göra en uppföljning vilka 

konsekvenser den nya resursfördelningsmodellen som vi nämnde i inledningen kommer att få 

för enskilda elever.  
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12. Bilaga 1 
 
 
Luleå den 23 november 2004 

 
 
Hej! Vi heter Annika Määttä och Nicklas Bergman och vi läser sista terminen på 
lärarutbildningen. Vi har börjat skriva vårt examensarbete och vi behöver er hjälp. Vårt 
examensarbete har till syfte att ge en beskrivning av hur olika lärare karakteriserar 
individanpassad undervisning. Vi efterlyser nu lärare som kan delta i en kvalitativ intervju 
som ger oss ett underlag att analysera. Vi skickar med de frågor som kommer att 
behandlas vid intervjutillfället så att ni skall få tid till att förbereda er så att vi får ut så 
mycket som möjligt av intervjun. Ni får gärna skriva ner några rader som ni kan ha som 
stöd under intervjun. Ni som ställer upp kommer självklart att vara anomyma.  
Ange ochså hur lång yrkeserfarenhet ni har som lärare.  
 
Svara så snabbt ni kan så vi kan boka intervjutider.  
 
  

Intervjufrågor: 
 
1. Vad är individanpassad undervisning enligt dig?  

 
 

 
2. Vilka arbetsformer använder du för att undervisningen ska bli individanpassad?  

 
 

 
3.Vilka möjligheter respektive svårigheter möter du i individanpassad undervisning? 

 
 

 
4. Upplever du själv att du har tid för reflektion och utvecklingsmöjligheter då det gäller 
individanpassad undervisning? 
 
 
 
 
Mycket tack på förhand. Annika Määttä och Nicklas Bergman. 
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