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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Vi har genom vår utbildning fått förståelse för hur viktigt det är att anpassa undervisningen till 
varje elev, då både styrdokumenten och flera av de pedagoger vi mött under vår utbildning 
har betonat detta. Mot bakgrund av detta ville vi ta reda på hur olika lärare och rektorer ser på 
vad individanpassad undervisning innebär. Vidare tyckte vi att det skulle vara intressant att 
undersöka om det fanns en samsyn kring ämnet då vi tror att en sådan är viktig för att kunna 
nå långt i utformandet av en individanpassad undervisning. 
 
Syfte: 
Syftet med vår uppsats är att undersöka några olika lärares och rektorers uppfattningar om 
individanpassad undervisning, dess möjligheter och hinder. Syftet är också att undersöka om 
det finns en samsyn bland informanterna kring detta begrepp. 
 
Metod: 
Då vi ville ta reda på informanternas uppfattningar om och inställning till individanpassning 
valde vi en kvalitativ metod byggd kring kvalitativa intervjuer. Detta gav oss möjlighet att ta 
del av valda problemområde utifrån informanternas egna perspektiv. 
 
Resultat: 
Vi kom i vår undersökning fram till att det fanns en variation av uppfattningar kring vad 
individanpassad undervisning innebär och innefattar. Vidare visar undersökningen att 
individanpassning sågs som viktigt och definierades som en undervisning där eleven arbetar 
efter egen förmåga. Såväl möjligheter som hinder och risker var något som informanterna 
lyfte fram liksom förslag på hur man kan gå tillväga för att individanpassa undervisningen. I 
resultatet av studien framkom också att det till viss del finns en samsyn kring begreppet. 
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Inledning 
 

Området vi vill undersöka är individanpassad undervisning. Vi tycker det är intressant att se 

hur man kan tolka själva begreppet och hur man ser på vilka förutsättningar som behövs för 

att bedriva en individanpassad undervisning. Ämnet är mycket aktuellt då det i Lpo 94/98 står 

att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. (s. 6) 

 

Individanpassad undervisning är ett ämne som i sig är intressant att lyfta fram i ljuset och som 

det behövs reflekteras mer kring. Som blivande pedagoger har vi insett att vi står inför en stor 

utmaning när det gäller att leva upp till styrdokumentens riktlinjer om att anpassa 

undervisningen till alla elever. Vi har själva mött lärare som varit frustrerade över svårigheten 

att förena läroplanens riktlinjer om att möta varje enskild elev utifrån dennes förutsättningar 

och behov med tanke på de förutsättningar som finns/inte finns i skolorna. Detta är en 

anledning till att vi vill undersöka hur man hanterar detta ute i verksamheterna. 

Undervisningen ser idag väldigt olika ut i olika skolor. Det kan naturligtvis finnas flera 

anledningar till detta såsom storlek på klasser, ekonomiska resurser, synen på kunskap och 

lärande, fortbildningsmöjligheter etc. Vi tror även att det kan finnas en stor variation i hur 

man ser på individanpassad undervisning och att detta kan vara en anledning till att 

undervisningen och graden av individanpassning ser så olika ut i skolorna.  

 

En samstämmig syn och ett gemensamt strävande i hela skolan tror vi är viktigt för att kunna 

nå bästa resultat. Vidare anser vi det viktigt att forska omkring detta ämne då det är av stor 

vikt för eleverna att de kan ta till sig undervisningen så bra som möjligt. Detta menar vi är 

varje elevs rättighet och således en demokratifråga. Vi tror att studien kan vara intressant för 

såväl andra lärarstudenter som för verksamma pedagoger. Genom att få ta del av andras 

uppfattningar tror vi att man kan bli medveten om och reflektera över sin egen uppfattning 

och inställning till fenomenet samt få idéer om hur man skulle kunna gå tillväga. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka några olika lärares och rektorers uppfattningar om 

individanpassad undervisning och dess möjligheter och hinder. Syftet är också att undersöka 

om det finns en samsyn bland informanterna kring detta begrepp. 

 

I vår undersökning utgår vi från följande frågeställningar: 

 

- Hur ser lärare och rektorer på vad individanpassad undervisning innebär och varför man  

  bör individanpassa? 

- Råder det en samstämmig syn bland informanterna vad gäller individanpassad undervisning  

  och dess förutsättningar? 
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Bakgrund 
 

Begreppet individanpassning är något som kommit att användas allt flitigare på senare tid och 

som kan sägas höra hemma i dagens skoldiskussion. Riktlinjer om att anpassa undervisningen 

till individen är dock inget nytt påfund även om man under andra tider uttryckt sig i form av 

andra begrepp såsom exempelvis individualisering. Vi har i vårt arbete låtit båda uttrycken 

förekomma då vi tolkar det som att de forskare vi har koncentrerat vårt arbete kring använder 

de olika begreppen men med i stort sett samma innebörd. 

 

Vad säger styrdokumenten om individanpassning? 
 

Från Lgr 62 och framåt kan man hitta riktlinjer för hur lärare bör förhålla sig till eleverna och 

gemensamt för dessa är att de lyfter fram individen. I Lgr 62 och Lgr 69 betonas att man i så 

hög utsträckning som möjligt bör se till den enskilda individens förmåga och intresse när man 

utformar undervisningen. I Lgr 62 uttrycks följande: 

 
Ett starkt intresse för den enskilda eleven och individuell anpassning av undervisningen efter hans 
läggning och förmåga är viktiga förutsättningar för att skolan ska lyckas väcka och vidmakthålla 
studieintresse och arbetslust. (s. 16) 

 

Lgr 80 fortsätter på den inslagna vägen med att lyfta fram individualitet. Här poängteras även 

att skolutbildningen ska vara likvärdig men att detta inte ska förväxlas med likriktning. Det 

skolan ska sträva efter är att ge eleverna en likvärdig utbildning, inte att göra alla elever lika. 

Vidare fastslås att skolan ska ge varje elev möjlighet att i sin egen takt träna och utveckla sina 

färdigheter samt att skolan måste avsätta tillräckligt med tid till detta. Lpo 94 går ännu ett steg 

i samma riktning när det gäller att möta den enskilda individen. Uppmaningen till lärarna 

preciseras ytterligare då dessa uppmanas till att utgå ifrån varje elevs behov, förutsättningar, 

tänkande och erfarenheter när de utformar undervisningen. 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling. (Skolverket, Lpo 94, s. 6) 
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Begreppet individanpassning och vad det kan innefatta 
 

Järbur (1992) belyser att vi måste skapa en individanpassad skola. "En bra skola skapar 

förutsättningar - lust att lära och möjlighet att lyckas - för alla elever att till fullo utnyttja sin 

förmåga till inlärning och utveckling." (s. 11) Den individanpassade skolans tre främsta 

kännetecken är, enligt Järbur, rätt tid, rätt uppgifter och rätt arbetssätt. Han hävdar att varje 

elev måste få den tid som behövs för att kunna lyckas. Eleven måste vidare få arbeta med 

uppgifter som känns meningsfulla och som är anpassade efter den egna förmågan. Sist men 

inte minst hävdar Järbur att eleven måste få arbeta på det vis som är effektivast för just honom 

eller henne, allt för att skolan ska bli en positiv upplevelse, lärandet lustfyllt, inlärningen 

effektiv och kunskaperna bestående. 

 

Stensmo (1997) menar att läraren kan individualisera genom att det sätt man lär ut på varieras. 

Individualisering kan vidare innebära att man varierar tiden, innehållet och arbetssättet efter 

elevens behov. Den individuella tiden innebär att elever kräver olika mycket tid för att 

färdigställa en uppgift. 

 
Tidsindividualiserad eller tidsanpassad undervisning/lärande innebär att eleven själv kan påverka den 

tidsrymd denne lägger ner på en viss uppgift eller kan påverka den tidpunkt vid vilken denne tar sig an 

uppgiften. (Stensmo, 1997, s. 195) 

 

Det individuella innehållet tar hänsyn till elevers olika intressen och behov och dessa bör 

styra innehållet i de uppgifter eleven arbetar med. Det individuella arbetssättet innebär att 

elever har olika sätt att lära sig på t ex betraktande (visuella), hörande (auditiva), görande och 

berörande (kinestetiska). (Stensmo, 1997, s. 183) 

 
Innehållsindividualiserad eller innehållsanpassad undervisning/lärande innebär att eleven själv kan 

påverka vilka arbetsuppgifter denna föredrar att arbeta med inom ett visst område och kan ta sig an 

olika uppgifter utifrån sina personliga förutsättningar. (Stensmo, 1997, s. 197). 

 

Individualisering kan, enligt Stensmo, också ske genom att elever som av någon anledning har 

svårt med inlärningen och som behöver särskilt stöd får en egen individuell läroplan att arbeta 

utifrån. 
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Gustavsson och Härnqvist (i Ericsson, 1989) anser att man kan individualisera genom att 

anpassa innehållet i olika kurser. Man kan ha olika nivåer på kurserna såsom bas-, över-, 

fördjupnings- och stödkurser. Vidare menar de att den inriktning man har på kurserna kan 

individualiseras genom att man har undervisning i helklass eller i olika grupper och även 

enskild undervisning anser de är ett sätt att anpassa. Även undervisningsmetoder är något som 

kan individanpassas genom att man utgår ifrån hur olika enskilda elever är. 

 

Forskningsbakgrund 
 

John Dewey, pionjär inom den progressiva pedagogiken, var en av de första att påpeka vikten 

av att sätta barnet i centrum och arbeta aktivt med det som är relevant och intressant för 

barnet. Han menade att man måste utgå ifrån barnets upplevelsevärld så att barnet kan lära 

utifrån sina egna erfarenheter och utifrån den värld den själv lever i (Svedberg och Zaar, 

1998). Dewey (1998) belyser vikten av att man i allt lärande utgår ifrån och bygger vidare på 

elevens förförståelse och erfarenheter. Vidare lyfter Dewey fram att läraren ska fungera som 

vägvisare och rådgivare samt att pedagogen bör låta eleverna få lära med olika sinnen, på 

olika sätt och i olika sammanhang. Han menar att de genom ett varierat arbetssätt får 

möjlighet att utveckla en djupare förståelse och mer bestående kunskaper. Att arbeta 

individanpassat innebär enligt Dewey inte att man stänger ute resten av världen utan han 

menar att även om enskilt arbete är viktigt så kan man aldrig frångå vikten av grupparbete. 

Vissa av elevens färdigheter kan inte framträda annat än genom samarbete med andra och 

Dewey menar därför att det inte finns någon motsättning mellan individuellt arbete och 

samarbete. 

 

Vidare belyser Dewey hur viktigt det är med variation i undervisningssätt. Utan variation kan 

det som är personligt brytas ner av likriktningen då man försöker få in alla i samma form och 

man tappar förtroendet för sin egen förmåga. Dewey menar att många lärare ofta känner sig 

frestade att göra uppgifter som går ut på repetition utan någon djupare tanke om vad denna 

uppgift har för relevans för individen som människa under utveckling. Han anser att man som 

lärare istället ska utforma material som passar för den förmåga som eleven har. Därigenom 

ökar elevens intresse att vidareutveckla materialet på egen hand och man slipper tvinga på 

eleven det den ska lära sig. 
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Järbur (1992) har genom kartläggning av olika försök att individanpassa undervisningen i 

svenska grundskolor kunnat se att man kommit längst med detta inom låg- och mellanstadiet. 

Han menar att man måste bli bättre på att individanpassa på högstadiet och hävdar att vi idag i 

stor utsträckning har en skola som är full av förlorare. Å ena sidan har vi de elever som 

arbetar snabbt och har lätt för sig, elever som sällan behöver anstränga sig. Å andra sidan har 

vi dem som har det lite svårare, de långsammare eleverna, vilka inte hinner med och som en 

följd av detta ständigt upplever misslyckanden. Järbur menar att det finns en stor risk att dessa 

elever slutar att anstränga sig och väljer att söka uppmärksamhet på andra, ofta mindre 

önskvärda, sätt. Han hävdar vidare att skolan tidigare, och i alltför stor utsträckning än idag, 

har ägnat sig åt ett enormt resursslöseri, sett ur såväl samhällsekonomisk som mänsklig 

synpunkt. Man har inte lyckats fånga upp, stötta och optimera resultatet av den enskilda 

elevens inlärningspotential. Järbur belyser också det meningslösa med att tvinga elever att 

arbeta med samma uppgift, vid samma tidpunkt, på samma sätt och utan att de förstår 

meningen med den. Det gör att elever oavsett om de arbetar långsamt eller snabbt ändå blir 

förlorare i längden. Han anser att var eleven än befinner sig nivåmässigt behöver den stöd 

utifrån där den är, för att inte ge upp. 

 

Även Stensmo (1997) poängterar, i sin forskningssammanställning över klassrumsledarskap, 

vikten av att som pedagog låta varje elev få möjlighet att lyckas i sina strävanden, vilket enligt 

honom bidrar till skapandet av en bra självbild och motivation. Han menar att lärarens 

undervisning måste utformas så att den ger möjlighet för alla elever att uppleva en känsla av 

kompetens.  

 
Ett visst mått av utmaning och anspänning måste finnas för att eleverna skall göra framsteg, men 

möjligheten att lyckas vid ansträngning måste vara sannolik. (Stensmo, 1997, s. 106) 

 

Järbur (1992) lyfter fram att kravet på lärarna att individualisera sin undervisning har funnits i 

alla läroplaner, om än i varierande grad i de olika versionerna. Samtidigt har en stor del av 

lärarkåren menat att det är omöjligt att individanpassa med tanke på de variationer som finns 

inom elevgrupperna. Ett sätt att försöka överbrygga problemen har ibland blivit att göra olika 

nivågrupperingar, något som senare i samband med utvärdering inte visat sig vara någon 

optimal eller hållbar lösning. Problemet kvarstår, spridningen inom en och samma nivågrupp 

är ändå oftast påtaglig. 
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Vidare tar Järbur upp det faktum att övergången till informationssamhället har gett dagens 

skola helt nya förutsättningar. En näst intill obegränsad tillgång till information resulterar i en 

än större heterogenitet inom skolklasser än tidigare. Nivån på förkunskaper och inställningen 

till skolarbete varierar mycket mellan elever inom samma årskurs och dessa nya 

förutsättningar menar Järbur kräver en ny skola och nya undervisningsmetoder. Att bedriva 

traditionell katederundervisning är enligt honom inte längre ett möjligt alternativ. 

 
I nio år men också i alltför stor utsträckning i den fortsatta utbildningen i gymnasiet kräver vi att alla 

olika individer, utan att se nyttan eller glädjen med det, på samma tid och på samma sätt skall lära sig 

samma sak. (Järbur, 1992, s. 10) 

 

Steinberg (2004) har i sin skolforskning, som bl a utgörs av intervjuer med och observationer 

av elever och framstående pedagoger, studerat hur modern pedagogik fungerar i praktiken. 

Han poängterar varje elevs rätt till att finna mening i undervisningen. Eleven bör få hitta sina 

egna intressen och undersöka dem. Vidare pekar Steinberg på att samhället och skolan i alltför 

stor utsträckning vill kontrollera vad eleverna ska lära sig i olika åldrar, en kontroll som ofta 

sker genom prov som är likadana för alla. När eleven ska lära sig är också något som bestäms 

som om det fanns en speciell dag eller tid då man bäst lär in en specifik sak. Men 

informationssamhället innebär, enligt Steinberg, att vi inte kan ha samma kontroll längre över 

vad eleverna lär sig och var inlärningen sker och han hävdar att pedagogerna måste våga 

släppa lite av denna kontroll. Vidare ifrågasätter han vad man inom svensk utbildningspolitik 

menar med att alla har samma förutsättningar att lyckas i skolan. Han menar att det förvisso är 

en fin tanke men att det är orealistiskt att alla elever ska klara av samma skola och att man 

istället måste anpassa efter varje enskild elevs behov.  

 

I spåren av Gardners intelligensteori har man tydligt kunnat se att skolan tidigare, och i alltför 

stor utsträckning fortfarande, gynnat de elever med huvudsakligen logisk-matematisk eller 

visuell intelligens och inlärningsstil. Bäst har de elever lyckats som kunnat memorera vad de 

läst eller hört samt kunnat återge detta på skriftliga test. Varje elev måste dock ha rätten att 

utvecklas på sitt eget optimala sätt och även om mycket har hänt ute i skolorna under senare 

år så finns det fortfarande mycket kvar att förändra (Steinberg, 1998). 

 

Boström (i Gisby, 1998) hävdar även hon att det faktum att människor är olika inlärningstyper 

kräver att man anpassar undervisningen därefter. Detta menar hon inte sker ute i skolorna i så 
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stor utsträckning som är önskvärt. Boström ser uteblivna möjligheter för elever att lära på det 

sätt som passar dem själva bäst samt bristande möjligheter att komma underfund med hur man 

själv lär effektivast som bidragande orsaker till att många elever misslyckas med skolarbetet. 

Hon poängterar därför att det är av stor vikt att man som pedagog får upp ögonen för vilka 

olika inlärningstyper man har i klassrummet och att eleverna själva får förståelse för hur, när 

och var de bäst lär sig. Ericsson (1989) menar även han att det är viktigt att pedagogen 

kartlägger enskilda individer för att utifrån detta kunna anpassa undervisningsformen till 

eleven. Genom att kartlägga eleven skapar man möjligheter att sätta in rätt åtgärder. 

Begränsade ramfaktorer såsom stora elevgrupper, alltför heterogena klasser, brist på material 

för att individanpassa m.m. gör dock detta viktiga uppdrag svårt ibland, menar Ericsson. 

 

Lusten måste stå i fokus för inlärningen och vara utgångspunkten i planerandet av 

undervisningen. Detsamma gäller för elevernas egna frågor, vilka man ska uppmuntra, 

värdera högt och bygga vidare på när det gäller att skapa en effektiv inlärningssituation. 

Tillsammans resulterar detta i goda möjligheter till det för inlärningen allra viktigaste 

tillståndet - tillståndet av flyt, eller "flow" som det benämns inom psykologin. Detta tillstånd 

kännetecknas av en fullständig koncentration, att man är helt uppslukad av det man håller på 

med, hög kreativitet samt effektiv inlärning. Följden blir en positiv trötthet och hög känsla av 

tillfredställelse. För att underlätta skapandet av "flow" hos eleverna och för att minska avbrott 

i flytet krävs en förändrad organisering av undervisningen. Som det är idag tvingas elever ofta 

bryta upp fastän de är koncentrerade och helt upptagna av den uppgift de håller på med. 

Genom att hålla fast vid fastslagna timplaner, traditionella scheman och ämnesindelningar 

hindrar man automatiskt uppkomsten och upprätthållandet av flowtillstånd hos eleverna. Det 

är dags att göra revolution mot ett skolsystem som i alltför stor utsträckning håller kvar vid 

otidsenliga undervisningsmetoder och en oflexibel organisation. Det behövs en förändring i 

synen på såväl skolan som institution som på kunskap och lärandet i sig. Detta bör ske som ett 

resultat av de nya förutsättningar och krav som informationssamhället fört med sig men också 

mot bakgrund av den samlade kunskap som finns idag om mänskliga intelligenser, hur 

inlärningsprocesser fungerar samt hur lärandet kan göras så effektivt som möjligt. (Steinberg, 

1998) 

 

Alla barn har olika förutsättningar för skolarbetet - såväl hemifrån som begåvningsmässigt. 

Detta får dock inte innebära att de som har svårare för sig i skolan får färre uppgifter eller 

färre krav på sig än andra. För att utvecklas krävs mer, inte mindre, träning. Skillnaden kan 
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istället vara att dessa elever behöver andra typer av uppgifter eller andra metoder att lära in. 

En medvetenhet om, och förståelse för, att det "bästa" sättet att lära kan se väldigt olika ut för 

olika elever är något som krävs, tillsammans med uppmuntran av olika typer av talang och 

intelligens. (Steinberg, 1998) 

 

Scherp och Thelin (2004) lyfter i sin forskningsrapport bland annat fram vikten av att skolan 

har en gemensam pedagogisk vision, att såväl det vardagliga arbetet som skolans 

verksamhetsutveckling i stort har en gemensam riktning, en egenskap som visat sig 

gemensam för särskilt utvecklingsbenägna skolor. Rapporten visar vidare att organisationen 

ofta är det som upplevs som ett hinder för nytänkande och pedagogisk utveckling. De behov 

av förändring/utveckling som verksamma inom skolan identifierar i den dagliga 

verksamheten, och i mötet med eleverna, är ibland svåra att genomföra p g a exempelvis 

lokalbrist, timplaner, schemaläggning och tjänsternas utformning. En av uppfattningarna som 

förekom bland lärarna på en av BUS – skolorna (d v s skolor som ingår i ett forskningsprojekt 

om bibehållen utvecklingsbenägenhet) var att kommunens krav på besparingar ibland kan 

påverka undervisningen och dess förutsättningar negativt. Scherp och Thelin redogör vidare i 

sin rapport för några av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bidra till elevers lärande 

och utveckling, enligt de verksamma i BUS – skolorna. En trygg  miljö och goda relationer, 

att möta eleverna där de  befinner sig, motivation, utmana elevernas tankar, ha roligt, 

delaktighet samt variation är viktiga förutsättningar som lyfts fram. 

 

I Scherp och Scherps (2002) sammanställning över lärares lärdomar angående undervisning 

och hur elever lär framgår bl a att lärarna anser det viktigt att barnen känner sig trygga och 

mår bra. Flera av lärarna menar vidare att det är viktigt att man anpassar undervisningen efter 

eleven och har förståelse för att elever lär på olika sätt. Att eleverna får vara delaktiga i 

planeringen och kan påverka genomförandet av undervisningen anses också ha stor betydelse. 

Man har även fått förståelse för att samarbete kollegor emellan är något som kan påverka 

undervisningen positivt då man kan hjälpas åt att förverkliga idéer och även förändra sådant 

som inte fungerar bra. En del av lärarna uttrycker också att de lärt sig att man ibland måste 

sänka ambitionsnivån för hur elevaktivt man kan undervisa då det kan finnas en risk att man 

annars bränner ut sig. Att man har roligt med eleverna och trivs med sin lärarroll är också en 

förutsättning som man ser för att lyckas med undervisningen. 

 

Berg (1990) hävdar att det reformarbete som gjorts har resulterat i att skolan har förändrats 
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som organisation men inte som institution. De gamla värderingarna har kunnat stå emot de 

organisatoriska förändringarna som har velat sopa bort dem. Han poängterar vidare att makten 

idag är decentraliserad och att de enskilda kommunerna och skolorna har mer inflytande över 

verksamhetens utformning än tidigare. Med inflytandet följer även ökat ansvar och Berg 

menar att skolledarna i allt större grad fått överta rollen att kontrollera att man på skolan lever 

upp till vad som står i styrdokumenten.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna för vår undersökning. Det är 

dessa teorier som ligger till grund för den kommande analysen och diskussionen. Vår 

förförståelse inom valda problemområde rymde uppfattningen att individanpassad 

undervisning grundar sig på det faktum att alla människor är unika och de individuella 

variationerna stora, vilket i sin tur är viktigt att ta hänsyn till i pedagogiska sammanhang. 

Detta, i likhet med gruppens betydelse för inlärningen, är också något som vi fått ökad 

förståelse för genom såväl de teoretiska studierna under arbetets gång som genom 

informanternas utsagor. Mot bakgrund av detta har vi valt att belysa några teorier som vi 

anser relevanta i sammanhanget. 

 

Multiintelligensteorin 
 

Multiintelligensteorin, baserad på bland annat psykologisk och biologisk forskning, har banat 

väg för en bredare och mer omfattande syn på mänsklig intelligens. Teorin och den samlade 

forskning som finns inom området är relevant och användbar kunskap inom många olika 

områden, och inte minst gäller detta inom pedagogik och undervisning. Gardner (1998) menar 

att han i sin forskning lyckats urskilja minst sju olika mänskliga intelligenser eller 

intellektuella förmågor. En förenklad och kortfattad beskrivning av de sju intelligenserna 

följer nedan: 

 

Lingvistisk intelligens - kännetecknas av att man har lätt för att använda språket, både det 

skrivna och talade. 

Logisk-matematisk intelligens - utmärks av att man har lätt för att föra långa resonemang, 

tänka abstrakt och lösa problem. 
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Musikalisk intelligens - kännetecknas av talang och känsla för musiken, hur den är uppbyggd, 

hur man går tillväga för att skapa den o s v. 

Visuell intelligens - rymmer en känsla för bild och form. 

Kinestetisk (kroppslig) intelligens - karaktäriseras av god motorik, kroppskontroll och 

reflexer. 

Interpersonell (social) intelligens - känslan för andra människors inre och yttre behov är 

utpräglad. 

Intrapersonell (självkännedom) intelligens - kännetecknas av en god kännedom om sig själv, 

hur man känner och vad man har för värderingar. (Stensmo, 1997) 

 

Gardner har under senare år kommit att utöka sin teori till att omfatta även en åttonde 

intelligens - naturintelligensen. Denna kännetecknas bl a av en fallenhet för att upptäcka 

mönster, organisera, identifiera samband samt se tänkbara utvecklingstendenser. Förutom 

dessa åtta intelligenser finns hos Gardner idag tankar på en tänkbar nionde intelligens - 

existentiell intelligens. (Steinberg, 2004) 

 

Alla människor har tillgång till dessa intelligenser även om de är mer eller mindre utvecklade 

hos olika individer. Detta leder till skillnader i sätten människor tillägnar sig kunskap. En eller 

några av intelligenserna är oftast mer dominanta och tydliga än de andra och beroende på hur 

man hanterar och stimulerar de olika intelligenserna kommer de att utvecklas i olika stor 

utsträckning. Alla kan inte bli språkvetare, matematiker, musiker, konstnärer, ballerinor m.m. 

av världsklass eftersom det även finns genetiska faktorer som inverkar, men inte desto mindre 

besitter alla individer dessa olika former av intelligens. Mot bakgrund av den forskning som 

gjorts inom en mängd skilda områden samt teorin om de multipla intelligenserna framstår den 

traditionella synen på mänsklig intelligens som alltför snäv och statisk. Kopplad till 

pedagogikens område medför teorin om de multipla intelligenserna även att det är möjligt att 

identifiera det enskilda barnets förmågor/intelligenser redan på ett tidigt stadium varefter man 

kan utveckla en intelligensprofil. Undervisningen kan sedan ta sin utgångspunkt i denna 

kunskap och utformas utefter barnets unika profil, allt för att ge alla barn en högkvalitativ 

utbildning som så långt det är möjligt tar tillvara och utvecklar varje elevs unika 

utvecklingspotential. (Gardner, 1998) 
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Inlärningsstilsteori 
 

Dunn, Dunn & Treffinger (1995) menar i likhet med Gardner att begåvning inte är något man 

antingen föds med eller inte, något som är begränsat till några få utvalda. Alla barn föds med 

sina unika slumrande förmågor och talanger som under gynnsamma förhållanden kan komma 

att utvecklas till specifika begåvningar. Denna mer vidsynta och moderna syn på intelligens 

och begåvning menar Dunn m fl resulterar i en förskjutning i fokus från hur begåvat barnet är 

till hur, d v s på vilket sätt, barnet är begåvat. Vilken typ av intelligens eller begåvning barnet 

har är mer relevant att undersöka än nivån på begåvningen. Först efter det att det individuella 

barnets anlag undersökts och identifierats har man den kunskap som behövs för att kunna 

utforma undervisningen på det sätt som bäst fångar upp och utvecklar barnets hela potential. 

Vidare menar Dunn m fl att alla människor har en särskild inlärningsstil. Inlärningsstilen är 

något som i stor omfattning påverkas av biologiska faktorer. Till detta kan läggas ett flertal 

andra faktorer som också är av avgörande betydelse för inlärningsstilen, såsom fysiologiska, 

emotionella, sociala, psykologiska och perceptionella egenskaper. Lika viktigt som att 

identifiera anlag och talanger är det att undersöka och fastställa vilken inlärningsstil eleven 

har. 

 

En rad olika faktorer är således relevanta att studera närmare när man ska identifiera ett barns 

inlärningsstil. En del barn lär sig bäst i stark belysning medan andra föredrar dämpad. En del 

behöver lugn och ro medan andra vill ha musik eller röster omkring sig när de ska koncentrera 

sig. Vissa elever föredrar bord och stolar medan andra koncentrerar sig bättre i exempelvis en 

fåtölj, soffa eller säng. Vidare kan den optimala temperaturen i studiemiljön variera från elev 

till elev och detsamma gäller effektivaste inlärningstiden på dygnet. En del elever föredrar att 

studera ensamma, andra i par och åter andra i grupp. Vissa barn är visuella och lär in 

effektivast genom synintryck, andra är auditativa och lär bäst det de hör. Åter andra är taktila 

och beroende av att känna och beröra medan de kinestetiska barnen måste få röra på sig och 

uppleva det de lär sig. För många barn ger en kombination av sinnesintryck den effektivaste 

inlärningen. Några har behov av rutiner medan variation passar andra elever bättre. (Dunn, 

Dunn & Treffinger 1995) 
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Teorin om den proximala utvecklingszonen 
 

Vygotskij, socialkonstruktivismens främste förespråkare, lyfter fram gruppen som en viktig 

del i människans kunskapande. Han menar att all kunskap är socialt konstruerad och att 

kunskapandet är en yttre process i ett socialt sammanhang där kommunikationen och språket 

har en central plats. Barns tänkande och lärande är, enligt Vygotskij, något som utvecklas 

genom att de deltar i aktiviteter och interagerar med såväl andra barn som vuxna. Utveckling 

och lärande sker i ett samspel med andra människor och dessa kan ses som vägledare för 

barnet i utvecklandet av ny kunskap. Vygotskij har i detta sammanhang formulerat teorin om 

den proximala utvecklingszonen, vilken kan delas in i två utvecklingsplan. På det ena planet 

kan eleven självständigt lösa ett problem medan han/hon på det andra planet med hjälp, stöd 

och vägledning av kamrater eller vuxna klarar av att lösa ett problem och att utvecklas i 

tanken. Det är i zonen mellan dessa två utvecklingsplan, i den proximala utvecklingszonen, 

som Vygotskij menar att utveckling är möjlig. Den kognitiva uppgift man inte klarar att lösa 

på egen hand kan man klara av att lösa med hjälp av någon mer kompetent person, vilket visar 

på vikten av gruppaktiviteter och att man som pedagog gör det möjligt för elever att arbeta 

tillsammans. (Evenshaug & Hallen, 2001) 

 

Metod 
 

Val av forskningsmetod 
 

Då vårt syfte med studien är att undersöka några lärares och rektorers uppfattningar om 

individanpassad undervisning samt om det råder en samsyn bland informanterna kring detta 

begrepp ger en kvalitativ metod oss möjlighet att utgå ifrån informanternas perspektiv och att 

sätta dessa i fokus. Vi har således valt att bygga vår studie kring kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa metoder karaktäriseras av att intresset ligger på företeelsernas egenskaper och 

innebörder, på hur något är beskaffat. Det är kunskapen om dessa innebörder och egenskaper 

som hjälper oss att förstå företeelserna (Larsson, 1986). Kvalitativa metoder kännetecknas, till 

skillnad från kvantitativa metoder, sällan av en användning av siffror eller tal. Hur vanligt 

förekommande en företeelse är eller mängden av något är inte relevant, utan i den kvalitativa 

forskningen är det själva arten och beskaffenheten hos företeelsen som står i centrum. 

Resultaten som framkommer redovisas som en följd av detta främst genom verbala 
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uttryckssätt eller skrift (Backman 1998). Kvale (1997) ser kvalitativa intervjuer som ett 

verkfullt och nyanserat sätt att fånga upp och kartlägga erfarenheter och innebörder i den 

intervjuades egen livsvärld, att ta del av dennes uppfattningar om en företeelse. Dessa 

uppfattningar tolkar man sedan och skapar mening i, vilket i förlängningen kan ge nya 

perspektiv på det studerade fenomenet. För oss innebär intervjuerna att vi får möjlighet att ta 

del av vårt valda problemområde ur lärarnas och rektorernas egna perspektiv. 

 

Urval och undersökningsgrupp 
 

Vi har intervjuat fem lärare som undervisar i årskurs 6–9. Dessutom har vi intervjuat tre 

skolledare för att få ytterligare ett perspektiv på området. När det gäller urvalet av lärare har 

vi valt lärare som undervisar i samma ämne, i detta fall svenska. Tanken bakom detta var att 

informanternas uppfattningar samt utsagor om, och exempel från, den egna undervisningen 

lättare skulle kunna jämföras. Vidare valde vi svensklärare med tanke på att svenskan är ett 

kärnämne och därmed ett ämne alla elever har. Tillgången på lärare som undervisar i detta 

ämne är således god, vilket underlättade möjligheten att hitta informanter. Vidare kändes detta 

val mest intressant och relevant med tanke på att vi båda ska bli svensklärare. 

 

Informanterna är av olika åldrar och kön samt har varierande utbildningsbakgrund och olika 

lång tid inom sina respektive yrken. Variationer inom dessa faktorer är dock inget som 

kommer att stå i fokus för vår studie utan ska ses som ett medvetet val att säkerställa en viss 

variation i uppfattningar och en spridning i resultatet. Vidare har vi valt informanter som 

arbetar på tre olika skolor som ligger i två olika kommuner. Även detta är ett medvetet försök 

att få så stor spridning som möjligt, något vi anser kan vara svårt att få om man håller sig till 

en och samma skola eftersom varje skola har sin speciella skolanda. Vi har valt att benämna 

informanterna med bokstäver, R för rektorer och L för lärare, och nummer istället för namn i 

såväl datautskrifterna som det färdiga arbetet, då vi inte har velat lägga något genusperspektiv 

på studien. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Efter att ha valt problemområde och efter en första genomgång av litteratur i ämnet tog vi 

kontakt med de blivande informanterna för att höra om dessa skulle kunna tänka sig att 
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medverka vid intervjuer. Denna kontakt togs genom personliga besök på de aktuella 

arbetsplatserna, alternativt via telefon. Vid denna första kontakt informerade vi om vad vi 

hade tänkt göra, val av undersökningsområde, vårt syfte med studien samt vad den skulle 

resultera i. Vidare informerades om att deltagande i undersökningen var anonymt, samt att 

intervjumaterialet inte skulle sparas efter genomförd studie. Vi frågade också om vi fick spela 

in intervjuerna, detta för att underlätta i utskriftsarbetet och för att kunna ge en så rättvis och 

nyanserad bild av intervjuerna som möjligt. Vi poängterade även att det naturligtvis var 

frivilligt att delta och att det när som helst var möjligt att hoppa av om man ändrat sig. Vid 

intervjutillfällena var endast respektive informant och vi själva närvarande och intervjuerna 

genomfördes i avskilda rum på informanternas arbetsplatser. Vid intervjuerna, som var för sig 

var cirka en timma långa, agerade en av oss samtalsledare medan den andra höll sig mer i 

bakgrunden, detta för att kunna stötta upp och vid behov inflika med frågor, förtydliganden 

och eventuella kommentarer. Varje informant fick efter intervjuns slut en lapp med våra 

telefonnummer och mejladresser, och de uppmanades att  höra av sig om de i efterhand kom 

på något som de ville tillägga, ändra eller fråga om. 

 

Bearbetning av data och analys 
 

De bandade intervjuerna skrev vi sedan ut ordagrant på data för att få en god översikt över 

materialet och för att inte missa några viktiga detaljer eller led i informanternas tankegångar. 

Efter detta läste vi igenom utskrifterna var och en på sitt håll för att skapa oss en bild av såväl 

helheten som dess delar. Var och en av oss fortsatte sedan med att markera allt i intervjuerna 

som vi ansåg intressant och relevant i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

sökte sedan likheter och skillnader i informanternas utsagor och utifrån den information som 

framträdde kunde vi urskilja olika gemensamma teman, vilka fick ligga till grund för en 

kategorisering. Kategorierna är i resultatdelen placerade under olika huvudrubriker, vilka 

bygger på undersökningens syfte, frågeställningar och intervjufrågor. Påpekas bör att vissa av 

huvudrubrikerna kan kopplas direkt till en intervjufråga men att intervjuerna har analyserats i 

sin helhet, d v s att det vi belyser under en rubrik kan informanter ha gett uttryck för i 

samband med någon annan intervjufråga. Till en början var kategorierna ganska många och 

därför beslutade vi oss för att bredda dessa något och sammanföra närliggande teman till en 

kategori. Detta gjorde vi för att inte resultatpresentationen skulle upplevas som alltför plottrig 

men också för att visa på att mycket av det som framkom hänger samman. För att belysa det 
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som framkommit har vi på lämpliga ställen citerat informanterna. Påpekas bör att citaten i viss 

mån korrigerats för att göra dem mer läsvänliga men också av hänsyn till informanter som vi 

menar har rätt att framstå som kompetenta och intelligenta. Onödiga upprepningar och 

utfyllnadsord har därför tagits bort och vi har även valt att då det behövts kasta om ord för att 

göra meningarna mer begripliga. Citaten har dessutom ändrats om från tal- till skriftspråk. 

Innebörden i citaten har vi dock varit noga med att inte förändra. 

 

Resultat 
 

Nedan följer en presentation av resultatet och vår analys. Då vi inte tycker oss kunna se några 

stora skillnader i rektorers och lärares uppfattningar och vårt syfte inte heller var att jämföra 

de olika yrkeskategorierna har vi valt att inte skilja dessa grupper åt i resultat- och 

kategoriseringspresentationen. Trots att det inte ryms inom studiens syfte har vi dock valt att, 

i vår vidare analys, peka på de små tendenser till skillnader mellan lärare och rektorer som vi 

sett och tycker kan vara intressanta att ta upp. Vidare har vi valt att lägga en sammanfattning 

och den vidare analysen sist i resultatet där vi analyserar mer fritt, gör vissa jämförelser och 

tar upp de variationer i sätt att se på individanpassning som vi tyckte oss kunna urskilja bland 

alla informanter. Antalet informanter som ger uttryck för liknande åsikterna inom de olika 

kategorierna varierar. 

 

Begreppet individanpassad undervisning  

 
Arbeta efter egen förmåga 
 

Informanterna såg individanpassad undervisning som en undervisning där eleverna får arbeta 

efter egen förmåga och som alla elever får ut någonting av. Några av informanterna menade 

dessutom att individanpassad undervisning innebär att man identifierar var varje elev befinner 

sig kunskaps- och mognadsmässigt. Dessa informanter menade också att det var viktigt att bli 

medveten om elevens specifika intressen och talanger och anpassa därefter. L2 uttrycker det 

så här: 

 
Varje människa bygger kunskap på sitt sätt och min professionalism går ut på att se hur Pelle bygger 

kunskap på bästa sätt och leda Pelle vidare på den vägen. 
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Ytterligare en uppfattning var att individanpassad undervisning är en undervisning där man 

anpassar till framförallt "svaga" elever. 

 

Anledningar till att individanpassa undervisningen   
 

Motivation 
 

Informanterna ansåg att en anledning till att individanpassa är att det ökar motivationen då 

alla elever har en möjlighet att lyckas och känna sig kompetenta. Man menade att om man 

anpassar undervisningen efter var den enskilda eleven befinner sig kunskapsmässigt behöver 

denne inte uppleva ständiga misslyckanden, vilket kan leda till att skolarbetet blir en positiv 

upplevelse. En undervisning som utgår ifrån elevens intressen, erfarenheter och talanger 

menar flera av informanterna också bidrar till att öka motivationen då eleven känner att den 

kan koppla undervisningen till sig själv och sin livsvärld. Dessa informanter ansåg även att 

man kan öka motivationen genom att göra eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen. 

 

Några av informanterna tog även upp, och fokuserade främst på, de "svaga" elevernas behov. 

L 5 uttryckte det så här på frågan varför man anser det viktigt att individanpassa 

undervisningen: 

 
... många elever behöver det. Elever som har särskilda behov och koncentrationssvårigheter... Det är 

bra att den möjligheten finns för dem. 

 

Detta är också något som R2 lyfter fram men med tillägget att:  

 
… en oerhört duktig elev har också särskilda behov och det är väl någonting som vi ibland missar. 

 

Inlärningsstilar 
 

Att elever tar emot information på olika sätt såg flera av informanterna som en annan 

anledning till att individanpassa. De menade att information som framförs tas emot på lika 

många olika sätt som det finns elever. För att eleven ska kunna lära sig på bästa sätt bör man 

som pedagog förklara så att just den eleven förstår. Några av informanterna tog även upp 

detta med att elever lär in på olika sätt, d v s har olika inlärningsstilar. Detta är också något 

som Dunn, Dunn & Treffinger (1995) har kommit fram till i sin forskning och som de påpekar 



 

 18

vikten av att man som pedagog är medveten om och tar hänsyn till i sin undervisning. Så här 

uttrycker sig L2 angående detta: 

 
Pelle kanske vill sitta i ett hörn och bara läsa, Karin vill sitta bredvid kompisen Stina och svara på 

frågor, någon vill kanske rita eller så. Det gäller alltså att hitta elevernas olika sätt att lära. 

 

Förutsättningar för att kunna individanpassa 
 

Mer tid och resurser 
 

En förutsättning för att kunna individanpassa som gavs uttryck för bland informanterna var att 

det finns tillräckligt med tid. Några ansåg att det krävs mycket tid för att kunna möta den 

ökade arbetsbelastningen i form av mer rättning, planering, mer hjälp till varje enskild elev, 

kartläggning av var eleverna befinner sig kunskaps- och mognadsmässigt och även hitta 

material som passar till alla olika elever. Ytterligare en uppfattning var att det är svårare att 

individanpassa om klasserna är för stora. Man menar att det borde finnas en gräns för hur 

många elever det får vara i en klass om man ska kunna, och hinna med att, möta varje elev. 

 

Några av informanterna påpekade även att det krävs tillräckligt med ekonomiska och 

materiella resurser när man ska individanpassa. Man anser att det kommer behövas mer 

material, personal och lokaler för att kunna hjälpa alla elever. 

 

Gemensam strävan och lämplig organisering 
 

Flera av informanterna menade att det är en förutsättning att man på skolan har en gemensam 

vision och strävar åt samma håll. De menar att det är lättare att bedriva en individanpassad 

undervisning när alla är inbegripna i vad det innebär, har samma vision och kan dela med sig 

av sina erfarenheter till varandra. En annan faktor i sammanhanget menade man var att en 

gemensam strävan även gör det lättare att skapa de organisatoriska förutsättningar man anser 

krävs såsom flexiblare organisering av undervisningen när det gäller schemaläggningar, 

ämnesintegrering och tid för eget målarbete. Dessa informanter var av den uppfattningen att 

det är viktigt att man ser över och förändrar de gamla strukturer som inte är lämpade för en 

genomgripande individanpassning eller som L4 uttrycker det: 
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Det är otroligt tramsigt att man håller på så fortfarande att man har fyrtio minuter svenska och sedan 

ska man springa till sitt skåp och så ska man han fyrtio minuter SO eller någonting. Det är helt 

vansinnigt menar jag. Det är en sådan där organisatorisk sak som man måste bryta. 

 

Hur man kan göra för att individanpassa  
 

Olika uppgifter och krav 
 

Ett bra sätt att individanpassa tyckte några informanter var att använda sig av "öppna" 

uppgifter i så stor utsträckning som möjligt. "Öppna" uppgifter ger alla elever möjlighet att 

lösa uppgifterna på sitt sätt. Vidare menade dessa informanter att "öppna" uppgifter innebär 

att man inte alltid behöver hitta särskilt material till varje elev. L4 säger angående detta: 

 
Svenskämnet är väldigt tacksamt, det är inte svårt att hitta texter på olika svårighetsnivåer och det är 

inte svårt att hitta skrivuppgifter som går att lösa både lätt och lite mer avancerat. 

 

Informanterna nämner också att man kan ha material med olika svårighetsgrader som kan 

anpassas efter varje elev. Någon var av den uppfattningen att man individanpassar genom att 

ge "svaga" elever förenklat material. Uppfattningen att innehållet i läxor och uppgifter samt 

att de krav man ställer på eleverna bör anpassas efter elevens förmåga var något som flera 

informanter uttryckte. L3 förklarar på detta sätt: 

 
... en del elever säger att det här kan jag aldrig lära mig och då kan man göra som så att de får något 

enklare, man anpassar det då. Man tycker att vissa elever ska veta vad substantiv, adjektiv och verb 

är, medan andra ska kunna lite mer. 

 

Valfrihet/möjlighet att påverka 
 

Delaktighet och möjlighet för eleverna att påverka vad de ska arbeta med, när och på vilket 

sätt menar flera av informanterna är ett sätt att gå tillväga för att göra undervisningen 

individanpassad. Man ser detta som ett sätt att göra eleven till medskapare av sin egen 

individanpassning.  L4 uttrycker sig så här: 

 
Om eleverna är med och bestämmer då är de också oftast mer motiverade att arbetet ska lyckas och 

bli bra än om någon annan talar om för dig att nu gör du det eller det. 
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Dessa informanter menar vidare att eleven måste ges möjlighet att välja innehåll utifrån egna 

funderingar, intressen och erfarenheter. Någon av informanterna har gjort ett eget läromedel i 

svenska för årskurs 7–9. Detta utgörs dels av ett antal obligatoriska arbetsområden men till 

dessa kan läggas ett ”smörgåsbord” av områden som eleverna kan välja mellan efter eget 

intresse. Nya områden tillkommer alltefter elevers önskemål. 

 

Hjälpmedel 
 

Användandet av loggböcker, portfolio och individuella mål- och utvecklingsplaner ansågs av 

några informanter vara ett sätt att anpassa undervisningen till varje elev. Man såg dessa 

metoder som goda hjälpmedel och något som underlättade såväl kartläggandet av den 

enskildes behov som synliggörandet av elevens utveckling. Vidare sågs dessa redskap som 

individanpassat material i sig, då det ger eleverna möjlighet att träna på att skriva och 

kommunicera med läraren utifrån sina egna förutsättningar. Åtgärdsprogram lyftes också fram 

av någon som ett hjälpmedel för att individanpassa. Detta sågs som ett sätt att fånga upp de 

elever som av olika anledningar har svårigheter med skolarbetet och att uppnå målen. 

 

Bland några informanter fanns förslaget att nivågruppera eleverna som en metod för att göra 

undervisningen individanpassad. Andra informanter menade att detta är svårt då det ändå 

förekommer variationer inom alla grupper, stora som små. 

 

Varierade undervisningssätt 
 

Ett annat sätt att göra undervisningen mer individanpassad menade några av informanterna 

var att som pedagog variera undervisningen. Detta menade man ger fler elever möjlighet att ta 

till sig det som presenteras på det sätt som passar var och en bäst. L4 säger så här om detta: 

 
Man måste komma ihåg att elever lär sig på olika vis... Någon tycker om att ha musik i öronen och 

sitta lite för sig själv, andra lär bättre om de får resonera med andra, en del lär sig mer i bildseende, 

en del vill lyssna när man pratar och andra läser in själva. Det är viktigt att man är medveten om 

detta som pedagog och försöker variera och erbjuda olika möjligheter. 

 

Någon informant menade att ett sätt att individanpassa kunde vara att låta vissa moment 

återkomma med jämna mellanrum men att man då varierade sätten det presenterades på, eller 

arbetades med. Man pekade även här på att elever har olika förmåga och är på olika 
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mognadsnivåer och att det därför är individuellt när man är mogen och mottaglig för olika 

saker. L1 uttrycker detta så här: 

 
Jag brukar göra så här att jag låter tåget gå i grammatik och rättstavning varje årskurs. För det är en 

mognadssak och det är ingen idé att föreläsa om saker som ligger långt ovanför huvudet på en del 

elever. Låter man däremot tåget gå varje år kan de som är mogna haka på redan första gången och 

de som inte plockar upp det då kan ta det till sig  när man kör det igen fast på något annat sätt. 

 

Hinder/svårigheter med att individanpassa 
 

Tidsbrist 
 

En uppfattning som flera av informanterna uttryckte var att tiden inte räcker till. Man ansåg 

att mer tid behövs för att möta den ökade arbetsbelastningen som man menade att en 

individanpassning för med sig, eller som L1 uttrycker det: 

 
Det här som jag försökt, att sitta och reda ut barn för barn var de ligger utvecklingsmässigt, det blev 

ett otroligt tungt arbete... det tog så mycket tid så jag lade ner det. 

 

Bristande ekonomiska och materiella resurser var även det något som lyftes fram som 

försvårande omständigheter när det gäller att kunna individanpassa undervisningen. Man 

menade att det krävs fler lärare, mer material, fler lokaler och stödpersoner. 

 

Klassammansättning 
 

För stora klasser sågs som en svårighet bland flera av informanterna. Stor spridning i 

kunskapsnivå och i graden av motivation mellan elever inom samma klass sågs också som 

försvårande omständigheter av några. L3 uttrycker det så här: 

 
Det är ju lättare att jobba individanpassat i en grupp där alla vill och alla är intresserade och dom 

vill jobba på sin nivå än om du har elever som tycker skolan är pest.  

 

Inställning 
 

Något som av flera av informanterna uppfattades som ett hinder för att kunna skapa en 

individanpassad undervisning var lärare som inte tänker individanpassat, är ovana vid att 
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arbeta så eller är rädda för att förändra sitt arbetssätt. En skolanda som är svår att ändra och 

konflikträdsla bland personalen var andra hinder som togs upp. L2 säger så här: 

 
Att komma utifrån med progressiva idéer till ett etablerat kollegium och försöka införa något nytt, 

många har upplevt att det är som att banka huvudet i betongväggen… Jag tror att man måste köra 

över några ibland för att få till en förändring. 

 

En annan informant, R1, påpekar följande: 

 
Det krävs att den vuxne tänker på det sättet. Det finns inga hinder, hinder finns bara i våra huvuden i 

så fall… Man kan aldrig skylla på att man har så många elever eller för små lokaler, utan vi har ju de 

förutsättningar vi har. 

 

Risker med att individanpassa 
 

Gruppens betydelse 
 

En tänkbar risk med att individanpassa som några av informanterna lyfte fram var att 

gruppens betydelse för elevens utveckling glöms bort. Gruppens viktiga betydelse för 

individens kunskapsinlärning är också något som Vygotskij poängterar då han hävdar att all 

kunskap är socialt konstruerad (Evenshaug och Hallen, 2001). R1 säger så här om detta 

problem: 

 
Individanpassning får aldrig bli ett individuellt arbetssätt där man sitter och arbetar var för sig och 

inte pratar med någon. Det är en helt annan sak. En del kan nog tro att de individanpassar på det 

sättet men det är livsfarligt för då sker ingen utveckling. Utveckling sker i samspråk med andra. 

 

Ytterligare en risk som någon såg med att individanpassa var att alla inte känner sig som en 

del av gruppen. Man menade att det kunde vara utpekande om vissa av eleverna fick annat, 

förenklat, material än de andra i gruppen. 

 

Bristande kunskaper 
 

En åsikt som dök upp var att alla elever kanske inte hinner göra alla uppgifter som läraren 

tänkt att de ska gå igenom. Vidare var någon av den uppfattningen att det fanns en risk att de 

elever som får lättare material inte lär sig lika mycket som de andra eleverna och att det som 
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lärare är svårt att hinna gå igenom allt eleverna gjort och därmed också svårt att veta om 

eleverna lärt vad de behöver. 

 

Stor arbetsbörda 
 

Några av informanterna ansåg att ytterligare en risk med att individanpassa var att man kunde 

bränna ut sig på grund av den ökade arbetsbördan. Man menade att tiden var alltför knapp för 

att klara av det merarbete som det skulle innebära att anpassa undervisningen till varje enskild 

elev. L1 uttrycker detta så här: 

 
Det är viktigt att individanpassa fast svårt. Det är ett väldigt bra sätt att bränna ut sig.  

 

Sammanfattning 
 

Något som samtliga informanter lyfter fram är att individanpassad undervisning innebär att 

eleven får arbeta efter egen förmåga. Som anledningar till att individanpassa nämner några av 

informanterna ökad motivation hos eleverna och det faktum att elever har olika 

inlärningsstilar. Förutsättningarna för att kunna individanpassa anser de är tillräckligt med tid 

och resurser samt att man har gemensamma mål på skolan och organiserar undervisningen på 

ett lämpligt sätt. Förslag på hur man kan gå tillväga är att ge eleverna anpassade uppgifter och 

ställa individuella krav. Man anser att man kan ge eleverna möjlighet att påverka 

undervisningen vad det gäller innehåll, arbetssätt och tid. En uppfattning är att det finns flera 

olika hjälpmedel, exempelvis loggbok, att använda sig av för att underlätta 

individanpassningen. En annan uppfattning är att pedagogen kan variera sitt 

undervisningssätt. Eventuella hinder för att individanpassa anser man att tids - och resursbrist 

utgör. Alltför stora klasser och variationer mellan elever anges också som svårigheter. Lärare 

med en negativ inställning till individanpassad undervisning är ett annat hinder som tas upp. 

Som tänkbara risker ser man att gruppen kan glömmas bort, utanförskap, bristfälliga 

kunskaper och en för stor arbetsbörda för pedagogen. 

 

Vidare analys 
 

Vi tycker oss ha kunnat se att alla informanter tycker det är viktigt att individanpassa även om 

flera tycker det är svårt. Det fanns en tendens att de informanter som gav uttryck för att de 
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tyckte det var svårt också var de som tenderade att se yttre hinder såsom lokal- och 

materialbrist till varför man inte lyckas individanpassa. Man upplever ändå att man försöker 

att individanpassa, om än i det lilla. Vi tycker oss vidare kunna se tendensen att de som såg 

individanpassning som svårt att genomföra i huvudsak var desamma som förknippade 

individanpassad undervisning med hjälp till "svaga" elever. 

 

De informanter som gav uttryck för uppfattningen att det var viktigt att fastställa var eleven 

befann sig utvecklings- och kunskapsmässigt var de som själva tyckte sig ha kommit långt 

med att individanpassa sin undervisning för alla elever. Brist på tid och resurser var inget som 

dessa informanter tog upp som hinder för att individanpassa, utan man såg istället mentala 

hinder och undervisningens organisering som det som främst påverkade om man lyckas 

individanpassa eller inte. 

 

Rektorerna i denna undersökning tenderar att se något färre hinder än de flesta av lärarna och 

det är också rektorerna som tydligast slår fast att individanpassning är något som måste göras. 

De menar att det inte finns några andra alternativ, även om någon ändå visade förståelse för 

att det kan vara svårt för pedagogerna att genomföra i praktiken. De uttryckte att 

individanpassad undervisning är viktigt för alla elever men tryckte även de lite extra på 

"svaga" elevers behov. 

 

Man kan slutligen säga att tid, resurser, inställning, organisering och att elever har olika 

förmåga är de faktorer som framträder som mest centrala i informanternas syn på 

individanpassning. 

 

Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att undersöka några olika lärares och rektorers uppfattningar om 

individanpassad undervisning och dess möjligheter och hinder. Syftet var också att undersöka 

om det finns en samsyn bland informanterna kring detta begrepp. Det vi i studien kunnat se är 

att samtliga informanter anser att individanpassad undervisning är viktigt därför att elever har 

olika förutsättningar och behov. Vidare definieras individanpassad undervisning övergripande 

som en undervisning där eleverna får arbeta efter egen förmåga. Resultatet av studien har 

också visat att det finns variationer i hur djupt man går i sin definition av begreppet och i hur 
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hög utsträckning man tycker sig ha lyckats med att individanpassa sin undervisning. Likaså 

har vi fått fram att det finns stora variationer i vilka förutsättningar man anser krävs, vilka 

svårigheterna kan vara, vad individanpassad undervisning innefattar och varför man bör 

individanpassa. Viktiga faktorer som kom fram under intervjuerna angående just 

förutsättningar för, och svårigheter med, att kunna individanpassa var framförallt tid, 

organisation, resurser och inställning. I undersökningen har vi också kunna se att gruppen av 

många ses som betydelsefull för inlärningen och att man anser att medvetenhet om den 

betydelsen är en nödvändighet när man ska individanpassa. Om man generaliserar kan man i 

stora drag urskilja två grupperingar bland informanterna där variationen i synsätt på 

individanpassning framförallt framträder mellan dessa. Även inom dessa grupper förekommer 

dock vissa skillnader i synsätt och inställning. Skillnaderna mellan grupperna ligger 

framförallt i om man ser hinder, och i så fall yttre eller inre sådana, eller om man ser 

möjligheter. Inom den ena gruppen tenderar man tycka att det är svårare att individanpassa 

och ser flera yttre hinder som försvårar. Detta kan förstås delvis bero på att informanterna 

arbetar på olika skolor som kan tänkas ha olika förutsättningar, organisation och vision. 

Samtidigt förekommer det även variationer mellan informanter på samma skolor, vilket vi 

tolkar som att även inställningen spelar en betydande roll. När det gäller samsynen på 

individanpassning mellan informanterna i vår studie kan vi alltså konstatera att det till viss del 

finns en sådan. 

 

Resultatet av vår studie jämfört med tidigare forskning 
 

Flertalet av våra informanter ansåg att det var viktigt att eleverna får uppgifter som är 

anpassade efter deras förmåga. Uppgifter med olika svårighetsgrad och innehåll var förslag 

som lyftes fram på hur man skulle kunna individanpassa. Järbur (1992) lyfter även han fram 

vikten av att ta hänsyn till var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Han anser att det är 

viktigt att anpassa uppgifter samt arbetssätten, d v s hur eleven kan gå tillväga, till eleven så 

att denne kan ta till sig undervisningen. Vidare framhöll flera av informanterna vikten av att 

låta undervisningen anknyta till elevernas intressen, livsvärldar och erfarenheter. Detta var 

något som man menade ökade motivationen vilket i sin tur sågs som en direkt förutsättning 

för ett effektivt lärande. Dessa tankar är desamma som vi hittar hos såväl Steinberg (1998) 

som Dewey (1998), vilka menar att allt lärande har sitt ursprung i motivation, att 

undervisningens utgångspunkt måste vara lusten och att denna skapas genom att eleverna får 
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bygga kunskap utifrån sina erfarenheter och den värld de lever i. Detta menar man skapar en 

naturlig lust att själv aktivt söka kunskap. Detta anser vi är något som är positivt för både 

eleven och pedagogen då undervisningen inte behöver tvingas på eleven.  

 

Enligt Järbur (1992) ger den individanpassade skolan eleverna möjlighet att lyckas, något han 

ser som en av dess största fördelar. Genom att eleven får arbeta med uppgifter vars innehåll 

och svårighetsgrad anpassats till honom/henne och på ett sätt som passar bra för eleven ökar 

chanserna betydligt att denne också lyckas med sitt arbete. Bland några av våra informanter 

sågs också möjligheten att lyckas som just en viktig anledning till att individanpassa 

undervisningen. Man menade att alla elever, oavsett vilken nivå de befinner sig på, måste få 

känna att de klarar av saker, att de kan lyckas och är kompetenta. Vi anser att elever som får 

möjlighet att känna sig kompetenta kan fortsätta sitt kunskapande med bibehållet 

självförtroende. Detta tror vi vidare kan göra att kunskapande i sig upplevs som något lustfyllt 

och kan bidra till ett livslångt lärande. 

 

Hos informanterna i vår studie kunde vi se att en del av dessa avgränsat individanpassningen 

till något som främst gäller "svaga" elever. Man individanpassade genom att ge "svaga" elever 

annat, lättare material. Detta menar vi naturligtvis är en grad av individanpassning, men det är 

inte i den utsträckning som styrdokumenten förordar. Enligt läroplanen ska undervisningen 

”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, Lpo-94, s. 6). Då dessa 

informanter i stor utsträckning var desamma som såg många hinder för att individanpassa 

anser vi att tänkbara orsaker till att man fokuserar på att individanpassa till de allra "svagaste" 

eleverna är att det handlar om ett sätt att försöka begränsa arbetsbelastningen och prioritera 

den tid och de resurser som man upplever inte räcker till. Steinberg (1998) menar att alla 

elever vinner på individanpassad undervisning - lågpresterande som högpresterande. Genom 

att individanpassa undervisningen åt alla elever kan man göra bästa möjliga av allas 

förutsättningar och få ut maximalt lärande hos alla elever. Vi anser i likhet med Steinberg att 

en konsekvens av att främst individanpassa för ”svaga” elever blir att man inte tar tillvara alla 

elevers potential och att lärandet inte blir så effektivt som de skulle kunna bli. 

 

I vår undersökning uttryckte rektorerna en bestämdhet när det gäller att man måste 

individanpassa och att ingen annan undervisning är acceptabel eller förenlig med 

styrdokumenten. Denna beslutsamhet menar vi kan tyda på det faktum att skolledare är de 

ytterst ansvariga för att skolans verksamhet uppfyller de krav som ställs ovanifrån. Berg 
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(1990) belyser att genom decentraliseringen, med dess förflyttande av inflytande och ansvar 

för skolans verksamhet till de enskilda kommunerna och skolorna, blir skolledarna statens 

förlängda arm. Han poängterar att med det ökade inflytandet följer ökat krav att leva upp till 

styrdokumenten. Att lärarna i vår studie tenderar att se något fler svårigheter med att 

individanpassa än vad rektorerna gör tror vi kan ha sin grund i att lärarna blir de som ska 

omsätta styrdokumentens riktlinjer i praktiken. I övrigt ser vi inga direkta och avgörande 

skillnader mellan rektorernas och lärarnas syn på individanpassad undervisning. 

 

Flera informanter i vår studie lyfter fram det faktum att alla elever är olika och att spridningen 

i kunskaper, förmågor, intressen, motivation och behov är stor i dagens skolklasser. Några av 

dessa informanter ser också detta som en viktig anledning till att individanpassa 

undervisningen. Järbur (1992) menar att just variationen mellan elever i samma årskurs när 

det gäller förkunskaper och attityder har ökat mycket, inte minst  p g a informationssamhällets 

snabba utveckling. Han menar att det mot bakgrund av detta är helt ologiskt med en 

undervisning där eleverna förväntas göra samma uppgifter, samtidigt och på samma sätt. 

Beroende på förkunskaper behöver elever istället arbeta med olika saker och målet är inte att 

eleven måste göra, och hinna med, precis samma saker som andra elever. Bland våra 

informanter fanns det dock några som såg som tänkbar risk med att individanpassa att vissa 

elever skulle få bristfälliga kunskaper jämfört med andra som en följd av att de kanske inte 

hann med alla uppgifter eller hade annat material än andra elever. Med tanke på att nuvarande 

kursplaner är målrelaterade anser vi att jämförande mellan elever inte längre är relevant. Vi 

ser det som att ansvaret här ligger på pedagogen. Ger man elever anpassat och/eller förenklat 

material är det, enligt oss, rimligt att säkerställa att detta material ger eleven möjlighet att 

tillägna sig de baskunskaper som krävs för att kunna uppnå målen.  

 

Medan några av informanterna såg heterogenitet inom gruppen som en anledning till att 

individanpassa såg andra spridningen inom klasserna med bl a omotiverade och 

okoncentrerade elever som en försvårande faktor för att bedriva sin undervisning. Samtidigt 

var det i huvudsak de sistnämnda som upplevde, och själva gav uttryck för, att de inte hade 

lyckats individanpassa sin undervisning i den utsträckning de skulle önskat. Här tycker vi oss 

kunna se en tendens till att ge upp inför de yttre hinder man ansåg fanns för att kunna 

individanpassa. Vidare vill vi påstå att det finns en tydlig koppling mellan just omotiverade 

och okoncentrerade elever och individanpassning. Vi menar att en undervisning som utgår 

ifrån elevens egen nivå och intressen sannolikt skapar högre motivation, koncentration och 
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självkänsla då möjligheten att lyckas ökar. Detta är också något som såväl Järbur (1992) som 

Steinberg (1998) hävdar. För dessa elever, precis som för andra, menar vi att en 

individanpassad undervisning kan bli vägen till ett lustfyllt och mer effektivt lärande. 

Steinberg hävdar just detta att det man har lust till är den bästa utgångspunkten för att lära och 

utvecklas. Han anser att elever har rätt att må bra och menar att man gör det om man känner 

att det man arbetar med är meningsfullt för en själv och om man får möjlighet att utforska sina 

talanger, intressen och passioner. För de informanter i vår studie som upplevde svårigheter 

med att individanpassa p g a stor spridning i klasserna kan vi tycka att det skulle upplevas 

som än mer viktigt att individanpassa och att man mot bakgrund av de svårigheter man 

upplever i sin praktiska undervisningsvardag skulle sträva mer aktivt för att förändra sin 

undervisning och försöka få till en ökad individanpassning. 

 

Under våra intervjuer har en del av informanterna tagit upp skolorganisationen som ett 

problem. Ett av de problem som de anser finns inom skolans organisation är ett ålderdomligt 

schematänkande, att man fortfarande undervisar i fyrtiominuters-lektioner. Ett annat problem 

som de anser att man behöver komma tillrätta med är ett alltför egencentrerat ”ämnestänk” 

bland många lärare. För att kunna nå en väl fungerande individanpassad undervisning måste 

läraren se hela elevens skol- och livssituation och samarbeta med lärare i andra ämnen för att 

kunna stötta eleven på bästa sätt. Steinberg (2004) poängterar, liksom flera av våra 

informanter, vikten av att lyfta blicken över det egna ämnet och se eleven i ett större 

sammanhang.  

 

Steinberg (1998) belyser även behovet av att förändra organiseringen av undervisningen i 

skolan. Elever måste ibland på grund av scheman, avbryta en lektion när de är som mest 

koncentrerade och engagerade. Han hävdar att man måste släppa taget om fastslagna 

timplaner, scheman och ämnesindelningar. Oflexibel organisation och syn på lärande måste 

försvinna. Scherp och Thelin (2004) lyfter även de fram att skolan är i behov av förändringar. 

Liksom Steinberg tar de upp scheman och timplaner som hinder för att kunna genomdriva en 

individanpassad undervisning som fungerar fullt ut. Att det finns för lite tid både för planering 

av en eventuell individanpassad undervisning och för diskussioner kring hur man på skolan 

ska kunna genomföra en sådan undervisning tillsammans, d v s skapa en gemensam vision, 

upplevs också av vissa informanter som ett hinder för att kunna individanpassa. Detta ser vi 

som ett problem då vi under arbetets gång, och genom att ta del av informanternas utsagor, 

har förstått hur viktigt det är med en gemensam strävan för att lyckas.    
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Några informanter tyckte att organiseringen fungerade bra där de arbetar och kände också en 

trygghet i att kunna klara av att individanpassa då de anser att man bland kollegorna har en 

gemensam vision. Organisationens utformning och en fastslagen gemensam vision på skolan 

upplevs med andra ord som en trygghet för lärarna. När lärarna känner att man har samma 

mål har de själva lättare att arbeta i den riktningen. 

 

Det påpekades även att inställningen hos vissa kollegor är det som hindrar och som gör det 

svårt att genomdriva förändringar på skolan. Vi anser att inställningen som dessa pedagoger 

har antagligen även påverkar hur deras egen undervisning ser ut och hur de ser på vilka 

förutsättningarna är för att lyckas individanpassa sin undervisning. Vi menar att det är av stor 

vikt att man som pedagog reflekterar över sin egen roll och hur man påverkar med sin attityd. 

Ser man främst svårigheter med att individanpassa undervisningen är det kanske lättare att 

hålla kvar vid det gamla beprövade även om man upplever att det inte heller fungerar bra 

längre. Även Scherp och Thelin (2004) pekar på vikten av att man delar pedagogisk vision för 

att lyckas utveckla skolan. De lärare som nämns i deras rapport (2002) påpekade även de att 

samarbete kollegor emellan kan påverka undervisningen positivt. Därför anser vi att det är 

viktigt att man försöker att prata sig samman och komma överens om hur man ska gå tillväga. 

 

Flera av informanterna anger mer tid och resurser, såväl ekonomiska som materiella, som 

förutsättningar för att kunna individanpassa. Några informanters förklaring på detta var att 

man trodde att arbetsbördan skulle öka markant om man skulle individanpassa 

undervisningen. Individuell undervisningsplanering för var och en av eleverna, kartläggning 

av var de befinner sig kunskapsmässigt och många uppgifter att rätta sågs som stora 

tidsslukare. Ericsson (1989) pekar även han på att begränsade resurser, stora klasser, 

spridning inom grupperna mm är något som ibland gör det svårt att kartlägga behoven och 

sätta in de resurser som behövs. Även en del av lärarna i Scherp och Scherps rapport (2002) 

tar upp att det ibland kan vara svårt att individanpassa och att man ibland måste sänka kraven 

man som pedagog har på sig själv. Själva tror vi inte att individanpassning behöver innebära 

att det blir fler uppgifter att rätta då man kan undvika stora inlämningshögar i och med att 

eleverna lämnar in uppgifter i sin egen takt. Att det skulle bli en större rättningsbit var heller 

inget de som aktivt försökte individanpassa nämnde. 

 

Andra informanter ansåg att individanpassning kan ske även med andra metoder än 
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användning av eget anpassat material till varje elev. Ett exempel på en sådan metod är att 

använda så kallade ”öppna” uppgifter där eleven kan hitta sitt eget sätt att lösa uppgiften. Det 

blir individanpassat genom att det finns fler än ett sätt att nå en lösning. Vi tror att 

individanpassning i förlängningen snarare än att ta mer tid kan leda till en omfördelning av 

tiden. Detta som ett resultat av att elever genom detta arbetssätt kan få ökad förståelse för hur 

de tillägnar sig kunskap och därmed blir mer självständiga i sitt kunskapande. Troligen är det 

till en början svårt att ändra undervisningssätt, särskilt om man arbetat på ett annat vis i 

många år. Det kan vara svårt att ändra sina tankebanor och invanda mönster men om man får 

tro de lärare som tycker sig vara på god väg att individanpassa genomgripande i sin 

undervisning så kan man, om man tidigt försöker fånga upp elevens kunskapsnivå och 

inlärningsstil, vinna mycket i längden såsom exempelvis självständiga elever. 

 

Resultatet av vår studie kopplat till de teoretiska utgångspunkterna  
 

Dunn, Dunn & Treffinger (1995) har visat på att elever lär på olika sätt, d v s har olika 

inlärningsstilar, och menar att detta är något pedagoger bör vara medvetna om och försöka 

identifiera hos varje enskild elev för att kunna anpassa elevens lärsituation och göra den så 

effektiv som möjligt. I vår undersökning kan vi konstatera att en tydlig medvetenhet om 

elevers olika inlärningsstilar endast framkom hos ett fåtal av informanterna. Dessa uttryckte 

vikten av att identifiera elevernas olika inlärningsstilar och erbjuda en miljö som gör det 

möjligt att lära på många olika sätt. Detta är något de anser sig sträva mot genom att bl a låta 

de elever som vill lyssna på musik medan de läser få göra det, de som vill arbeta enskilt eller 

tillsammans med andra få göra det och den som tycker att den lär sig bra om den får rita kan 

göra det. De andra informanterna i studien uttrycker förvisso att elever har olika förmåga och 

förutsättningar men pratar inget om att elever lär på olika sätt. Detta menar vi kan stämma 

med den bild Boström (i Gisby, 1998) ger av hur det ser ut i många skolor. Hon hävdar att 

kunskapen om olika inlärningsstilar är bristfällig ute i skolorna och att man inte anpassar 

undervisningen till dessa, i så stor utsträckning som är önskvärt, även när medvetenhet om 

dem finns. En konsekvens av detta menar vi blir att många elever missgynnas och att de som 

främst gynnas är de elever som vars inlärningsstil stämmer överens med lärarens sätt att 

undervisa eller utforma undervisningen. Att elever har olika inlärningsstilar har ett samband 

med att det finns flera olika intelligenser. Enligt Gardner (1998) är det beroende på vilken 

intelligens som är mest framträdande hos en individ hur lätt denne har att lära sig olika saker. 
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Gardner menar att det är bra om man som pedagog försöker ta reda på vad eleven har för 

intelligenser, inte hur intelligent den är, för att kunna se hur man bäst ska kunna hjälpa eleven 

i undervisningen. Att elever har olika intelligenser har dock inte varit något som kommit fram 

i större grad under våra intervjuer, men då Gardners intelligensteori ligger så nära Dunn, 

Dunn & Treffingers teori om inlärningsstilar kan man påstå att några av lärarna ändå visat 

förståelse för att det är så. 

 

Risken att missa gruppens betydelse var något som några av informanterna såg som en 

tänkbar fara med att individanpassa undervisningen. Dessa poängterade att individanpassning 

inte på något sätt får förväxlas med ett individuellt arbetssätt där eleverna allt som oftast sitter 

och arbetar var för sig med sina egna uppgifter. Detta ansågs inte leda till någon bra 

utveckling, då man menade att utveckling och lärande är något som till stor del sker genom 

interaktion med andra. Dessa tankar är desamma som vi återfinner hos Vygotskij, som menar 

att gruppens betydelse för lärande är mycket viktig. Kunskap är enligt Vygotskij något som 

konstrueras i sociala sammanhang och han menar att det som eleven med stöd av andra mer 

kompetenta kan klara av idag det kan han/hon utföra på egen hand imorgon (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Vi tror i likhet med några av informanterna att man som pedagog i sin iver att 

individanpassa till varje elev nog kan hamna i en situation där eleverna i stor utsträckning 

arbetar för sig med sina egna uppgifter och utifrån sin egen planering och sina mål. Vikten av 

att som pedagog vara observant på detta är något vi fått förståelse för under detta arbetes gång 

och som vi tror att vi kommer ha nytta av i framtiden. Det kan också tänkas att man som 

pedagog tycker det är svårt att, och inte tror sig kunna, tillgodose många olika behov om man 

samlar ihop klassen och undervisar i helklass alternativt om man grupparbetar. Här ser vi 

förslaget från vissa informanter om att försöka hitta så ”öppna” uppgifter som möjligt som en 

bra idé. Genom att eleverna kan arbeta tillsammans med uppgifter som kan lösas på flera 

olika sätt menar vi att man har möjlighet att dra nytta av gruppens viktiga betydelse samtidigt 

som utrymme ges för individuella variationer.  

 

Avslutande diskussion 
 

Vi har i vår undersökning kunnat ta del av, och synliggöra, några lärares och rektorers 

uppfattningar om individanpassad undervisning. Då vi valt att bygga studien på intervjuer är 

det vad informanterna själva uttalat och gett uttryck för som framkommit i vårt resultat. Hur 
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det ser ut i de rent praktiska undervisningssituationerna är dock inget som ryms inom vår 

undersökning, vilket vi också var medvetna om då vi valde tillvägagångssätt. Då det är första 

gången vi skriver en C-uppsats är det säkert flera saker vi missat och kunde ha gjort bättre i 

arbetet. En sak vi själva lagt märke till under arbetets gång är att vi ibland varit lite dåliga på 

att följa upp intervjufrågorna och informanternas svar. En konsekvens av det är att alla 

intervjuer kanske inte fick det djup vi från början hade hoppats på. I efterhand kan vi även se 

att den ytterligare synvinkel vi från början hoppats att intervjuerna med rektorerna skulle 

bidra med inte riktigt framkom. En tänkbar anledning till detta kan vara att flera av dessa 

informanter själva undervisade och därigenom lättare satte sig in i lärarsituationen. Men vi 

kan också se i efterhand att vi själva kunde varit bättre på att styra tillbaka informanterna då 

samtalet gled iväg lite från ämnet, inte minst med tanke på att intervjutiden var begränsad. 

 

Några generella slutsatser är naturligtvis svårt att dra utifrån resultatet av vår undersökning då 

antalet informanter är ganska begränsat. De resultat vi kommit fram till gäller för just denna 

grupp informanter men med tanke på att delar av den tidigare forskningen, och då inte minst 

de undersökningar Scherp och Scherp gjort, visar på att även andra pedagoger har gett uttryck 

för liknade uppfattningar kan det ändå tänkas att samma undersökning men med andra lärare 

och rektorer skulle ge ett liknande resultat. Vi tror således att vår undersökning ger en rättvis 

bild av hur synen på individanpassad undervisning kan se ut ute i skolorna idag. Vi hoppas att 

vi genom denna undersökning kan bidra till att såväl blivande som nu verksamma pedagoger 

blir medvetna om, och reflekterar kring, sin egen syn på individanpassning och hur deras egen 

undervisning och verksamhet ser ut.     

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Då vi i vår studie kunnat se att det endast var ett fåtal av informanterna som gav uttryck för att 

elever har olika inlärningsstilar skulle vi tycka att det var intressant att forska vidare om 

lärares medvetenhet om just detta. Hur stor kunskap finns det ute på skolorna idag om 

inlärningsstilar och hur dessa kan kartläggas men även hur man går tillväga i den praktiska 

undervisningen för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Ett annat förslag på vidare 

forskning skulle kunna vara att undersöka hur medvetna elever själva är om sin inlärningsstil, 

vad de anser om möjligheterna att utforska hur de själva bäst lär och om de tycker sig kunna 

dra nytta av denna kunskap i sin inlärning. Ytterligare ett intressant område att forska vidare 

kring är hur lärarnas arbetssituation påverkas av att arbeta individanpassat. Har 



 

 33

arbetsbelastningen ökat och hur hanterar man i så fall detta? 
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