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Bakgrund 
Som lärare har vi ett uppdrag i att bedriva en verksamhet och organisera vår undervisning så 
att den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vi har erfarit att det i många 
personalrum uttrycks en frustration över att inte räcka till åt alla elever. Vi upplever att viljan 
finns men att det ibland är svårt att se möjligheterna. Hur kan jag utifrån mina förutsättningar 
anpassa min undervisning på bästa sätt så att den innefattar alla eleverna? Detta gjorde att vi 
började fundera på hur lärare tänker kring sin verksamhet och den anpassade undervisningen. 
 
Syfte 
Syfte är att undersöka hur lärare organiserar sin undervisning så att varje elev motiveras och 
stimuleras att inhämta kunskap och hur de aktuella förutsättningarna påverkar lärarnas 
undervisning. Som teoretisk utgångspunkt för studien har vi blivit inspirerade av 
fenomenologin där tid, rum och intersubjektivitet är viktiga utgångspunkter. Vi har därför valt 
att fokusera på hur den enskilde läraren organiserar sin undervisning med avseende på tid, 
lokaler och arbetssätt. 
 
Metod 
Då vi är intresserade av hur informanterna upplever det egna arbetet valde vi en kvalitativ 
studie med halvstrukturerade intervjuer. Detta gav oss möjlighet att få personliga och 
omfattande svar, vilket är viktigt då vi utgår från fenomenologiska tankar. 
 
Resultat:  
I vår studie uppgav flertalet av informanterna att de upplevde en viss svårighet i att bedriva en 
individanpassad undervisning. Flera av informanterna uppger att en liten klass underlättar 
individanpassningen och att relationen till eleverna spelar in. Några av våra informanter 
påpekar att de elever som behöver mer tid, stöd och vägledning prioriteras, de är dock 
medvetna om att även de starka skulle behöva mer uppmärksamhet. Flertalet av våra 
informanter använder sig av nivågruppering när de anpassar undervisningen och då 
framförallt i matematik. Lokalernas utformning är viktiga för våra informanters undervisning 
och ett närliggande grupprum underlättar för dem som har tillgång till detta. Samtliga av 
lärarna uppger kollegorna som ett ovärderligt stöd i arbetet för att få tips och idéer till hur man 
kan organisera den egna undervisningen utifrån den enskilde elevens behov. Vi uppfattar att 
lärarna accepterar de förutsättningar de arbetar utifrån även om det finns tankar och önskemål 
om att vissa saker behöver förändras. 
 

  



Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Cecilia Nielsen för hennes tankar, tips och stöd som hon givit oss 
under hela arbetet. Vid motgångar har hennes förtroende hjälpt oss att komma vidare. Vi vill 
även tacka de tio lärare som trots ett späckat schema tog sig tid att ställa upp på intervjuer och 
dela med sig av sina upplevelser. 
 
Ett stort tack vill vi även rikta till varandra för stöd, uppmuntran, kloka tankar, invändningar, 
en stor dos humor och ett gott samarbete. Slutligen vill vi välkomna Karl Viking till världen 
som under sina första levnadsveckor varit med och avslutat denna studie. 
 
 
 
 
 

Trollhättan 2008-09-17 
Camilla Vikingsson & Linda Olsson 
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Inledning 
 
Individanpassad undervisning har varit ett uttryck som följt oss genom hela lärarutbildningen 
på Högskolan Väst. Essensen i utbildningen har handlat om hur vi senare i vårt 
yrkesverksamma liv skall kunna organisera vår verksamhet så att varje elev i gruppen 
stimuleras att inhämta kunskaper. Våra erfarenheter säger oss att det är lättare sagt än gjort då 
förutsättningarna för den sortens verksamhet inte alltid är de bästa. Stora klasser, knappa 
lärarresurser, dåligt anpassade lokaler, otillräckligt material och ständig tidspress är exempel på 
faktorer som försvårar arbetet. Men det är ett uppdrag som lärare fått sig tilldelade och som 
skall utföras. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94 (2006) under rubriken skolans värdegrund och uppdrag står det: 
 

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. […] Hänsyn skall tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (s 4).  

 
SVT´s tv-program 9A som sändes tidigare i år startade en debatt i olika medier angående 
lärares sätt att organisera sin verksamhet. Lovorden var många till de inhyrda ”superlärarna” 
men där fanns också kritik. 
 

Det är väl själva grundtanken som provocerar, att det skulle finnas något slags 
”superlärare”, att en elevs framgång avgörs av den enskilde lärarens kompetens och att allt 
det andra - resurser, organisation, pedagogik, läroplan, handledning - inte spelar någon roll. 
Och inte heller elevens förutsättningar, det i hemmet […] klass, ekonomi, utbildningsnivå 
(Svensson, 2008).

Det är inte svårt att vara pigg, engagerad och trollbindande om man bara har en enda klass 
under några lektioner i veckan. Det är lätt att se alla eleverna om man i ett arbetslag på 8 
lärare har hand om 20 elever. Men det är inte så vardagen för verklighetens lärare ser ut. 
Jag bara hoppas att TV-publiken förstår det (Fred, 2008). 

Många kritiker menade att ”superlärarna” haft lyxen att kunna fokusera på just den aktuella 
klassens verksamhet och kunnat lägga annat som normalt ingår i läraruppdraget åt sidan. Deras 
förutsättningar att lyckas anpassa undervisningen och höja alla elever i klassen skulle alltså 
skilja sig markant från de förutsättningar andra lärare arbetar under. 
 
Genom våra tidigare erfarenheter av arbete inom skolans värld och under vår 
verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom lärarprogrammet har vi fått erfara att det i många 
personalrum uttrycks en frustration över att inte räcka till åt alla barn. Vi upplever att viljan 
finns men att det ibland är svårt att se möjligheterna. Hur kan jag utifrån mina förutsättningar 
organisera min undervisning på bästa sätt så att den passar alla eleverna? Detta gjorde att vi 
började fundera på hur lärare tänker runt sin verksamhet och den anpassade undervisningen.  
 
Vi anser att vår studie kan vara en tillgång för andra som arbetar inom skolans värld då en ökad 
medvetenhet och förståelse för olika unika sätt att individanpassa undervisning kan leda till 
utökad kunskap om hur vi skall förhålla oss till andra liknande fall och i bästa fall leda till 
bättre verksamheter. De resultat vi kommit fram till kan också vara viktiga för lärare och 
skolledningar att vara medvetna om när de skall ta olika beslut eller göra prioriteringar vad 
gäller arbetssätt, organisation eller resurser.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att undersöka hur lärare organiserar sin undervisning så att varje elev motiveras 
och stimuleras att inhämta kunskap och hur de aktuella förutsättningarna påverkar lärarnas 
undervisning. Som teoretisk utgångspunkt för studien har vi blivit inspirerade av 
fenomenologin där tid, rum och intersubjektivitet är vikiga utgångspunkter. Vi har därför valt 
att fokusera på hur den enskilde läraren organiserar sin undervisning med avseende på tid, 
lokaler och arbetssätt. 
 
Våra forskningsfrågor: 

– Hur säger lärare att de gör för att anpassa sin undervisning till alla elever? 
– Hur hanterar lärare tillgången eller bristen på olika förutsättningar? 
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Forskningsbakgrund 
 
Som forskningsbakgrund har vi valt att skriva en kort sammanfattning av den svenska skolans 
individualiseringssträvanden i ett historiskt perspektiv och av de obligatoriska läroplanernas 
historik.  
 
Historik 
Någon form av individualisering har ständigt varit aktuell i skolans värld om man ser tillbaka 
på gamla styrdokument och kursplaner. Vinterek (2006) ser att betoningen på den enskilde 
eleven alltid funnits men att det under åren är föreställningarna kring den individualiserade 
undervisningen som har förändrats.  
  
För att kunna fostra eleverna till demokratiska medborgare ansåg 1940-års skolkommission 
att det behövdes en viss förändring inom skolan vilket ledde till förslaget att individualisering 
skulle införas (Wahlström, 2002). De var dock medvetna om att detta kunde bli svårt 
beroende på att många av lärarna då var vana vid klassundervisning. Individens roll i skolan 
framhävdes starkt under denna period och genom att nivågruppera eleverna inom olika ämnen 
och arbeta varierat både i grupp och enskilt skulle undervisningen anpassas. Elevens starka 
och svaga sidor skulle respekteras och genom olika svårighetsgrader och varierande 
arbetstempo kunde elevens egna intressen påverkas.  
 

Den enskilde elevens individualitet och personliga förutsättningar bör i skolan inte endast 
uppmärksammas och respekteras utan vara själva utgångspunkten för uppläggningen av 
fostran och undervisningen (Wahlström s 85). 

 
Genom att göra arbetsuppgifter med olika svårighetsgrad och låta eleverna arbeta i sitt eget 
tempo blev tiden den anpassning som gjordes för att individualisera undervisningen under 60-
talet. Materialet anpassades så att de som arbetade snabbt tilldelades extra arbetsuppgifter. På 
70-talet var lektionerna oftast lärarledda och man undervisade för hela klassen samtidigt. 
Individualiseringen innebar att lärarna arbetade mot gemensamma mål och för att nå dessa 
försökte de fånga de olika elevernas intresse och motivera var och en av dem. 
Specialundervisningen ökade i början på 70-talet och ca 40 % av alla elever hade någon form 
av sådant stöd. Under 80-talet ändrades arbetsformerna till projekt- och temaarbeten och 
arbetsuppgifterna formades så att eleverna själva skulle klara av dem vilket man ansåg skulle 
ge större möjligheter till individualisering. Intresset för åldersblandade klasser ökade vilket 
ansågs som en nödvändighet för att kunna individualisera undervisningen. I samband med 
detta minskade helklassundervisning och i slutet av 80-talet minskade även grupparbetet och 
övergick till mer enskilt arbete. Under 90-talet ökade åldersblandad undervisning och vid 
2000 gick ungefär var tredje elev i en sådan form av grupp. Gemensamma genomgångar 
minskade under 90-talet och övergick till ”eget arbete”. Eleverna fick här möjlighet att 
påverka sin undervisning genom att vara med och bestämma takt, omfattning och nivå. I 
dagens skola framkommer individualiseringen framförallt i att eleverna skall ta ansvar för 
sina arbeten, vilket i första hand handlar om att de själva ska vara med och påverka 
omfattning av arbetets storlek och nivå utifrån intressen. Det som hittills har styrt arbetet 
kring individualiseringen på 2000-talet har varit de arbetsformer som används i 
undervisningen. Det som inte framkommer i rapporter eller undersökningar är om material 
eller miljön anpassas till eleverna. Det är arbetsformen som styr hur och varför miljön runt 
omkring ser ut som den gör och inte elevernas behov (ibid).  
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De obligatoriska läroplanernas historik  
De grundläggande lagarna och reglerna för skolan finns i skollagen. Läroplanerna innefattar 
skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. 
 
Vinterek (2006) anser att i de två första läroplanerna för grundskolan, Lgr 62, och Lgr 69, var 
läggning, mognad, intressen och förmågor termer som togs upp när det gällde 
individualiseringen.  Det som i själva verket utvecklades utifrån detta var en individualisering 
av nivå, omfång och hastighet, vilket innebar att man lade upp elevernas arbeten kring vilken 
kunskap de hade, hur fort de arbetade och hur mycket de hann med. Den konkreta 
arbetsformen som tas upp i Lgr 62 är att inom samma studieområde skall eleverna ges 
möjlighet att arbeta i olika omfattning, takt, svårighetsgrader och med olika mycket stöd från 
läraren. Där beskrevs även hur läraren skulle arbeta för att aktivera, stimulera och motivera 
varje elev. Undervisningen styrdes av samhällets krav på utveckling samt individens behov.  
 
Lgr 62 -   att hjälpa varje elev till en allsidig utveckling 

-   skolan ”skall ge individuell fostran” 
-  grunda sig på kännedom om elevens ”individuella egenart och förutsättningar” 

 
Skillnaderna mellan Lgr 62 och Lgr 69 kring individualisering är i stort sett obefintliga. Det 
som skiljer sig är några namnbyten där ”individuellt arbete” har blivit ”enskilt arbete” och 
tvärtom (Vinterek, 2006). I Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80, skulle lärare genom 
gemensamma arbeten som temaarbeten tillvara ta elevernas intressen och på så sätt motivera 
dem att vilja lära sig nya saker. Genom att motivera eleverna skulle inte bara elevernas 
intressen mötas utan även utökas, vilket skulle leda till att eleverna önskade att utveckla sig 
själva (Vinterek, 2006). Wahlström (1995) menar att lärares diskussioner kring eleverna under 
80-talet görs i grupp och inte att de talar om eleverna som individer. En annan stor förändring 
som tillkommer i Lgr 80 är att man inför samverkan inom arbetsenheterna och därmed bryts 
en stark historisk tradition: ”ensamläraren” (Ahlberg, 1999). Tanken med att lärare skulle 
samarbeta var att påverka eleverna på ett positivt sätt. De skulle se att ett samarbete gynnar 
även den enskilde (Wahlström, 1995).  
 
I den senaste läroplanen för den obligatoriska skolan, Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Lpo 94, lyfts individen fram mer än 
tidigare, läroplanen tar upp många exempel på innehåll och mål som relateras till elevernas 
personliga utveckling. Det som skiljer dagens läroplan, Lpo 94, bekräftande individualisering, 
från tidigare är att i de tidigare läroplanerna Lgr 60, Lgr 62 och Lgr 80 föreskrivs hur man 
skall gå tillväga. I dagens läroplan används inte ordet individualisering utan här ställs det krav 
på att undervisningen skall anpassas till elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och 
behov (Vinterek, 2006). Trots ändrade läroplaner gör Wahlström (1995) en intressant tolkning 
i sin doktorsavhandling, då hon anser att det inte går att se hur, var och när tankarna om 
skolan egentligen förändras eftersom det inte går att se en tydlig gräns när bytena sker. Det 
som har hänt är att etablerade synsätt och utbildningsambitioner lever kvar samtidigt som nya 
etableras. 
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Tidigare forskning 
Arbetssätt 
Det finns en hel del forskning och litteratur kring individanpassad undervisning. Vårt intresse 
är riktat mot hur lärare individanpassar utifrån de förutsättningar som finns i den verksamhet 
de bedriver, vilket innefattar t ex resurser, arbetssätt, lokaler, tid och material. Påverkar detta 
valet av arbetssätt? Hur arbetar man utifrån detta med att möta varje enskild elev på bästa 
sätt?  
  
Granström (2007), Järbur (1992) och Stensmo (1997) belyser att utifrån sina studier uppger 
lärare att individuellt arbete innebär att han/hon tar fram ett antal uppgifter som eleven skall 
göra. Arbetsuppgifterna bör utgå från vilken kunskapsnivå eleverna är på och att uppgifterna 
skall vara utformade efter elevens förkunskaper och förutsättningar eftersom det då är större 
chans att eleven tar till sig kunskapen och/eller färdigheten på ett lustfyllt sätt. Utifrån 
uppgifternas svårighet ställs sedan de krav och förväntningar som läraren anses rimliga. 
Granström och Järbur är eniga om att tiden till att göra uppgifterna bör planeras av eleverna. 
Genom att planera och genomföra uppgifterna själva byggs självförtroendet upp och de 
känner sig duktiga. Järbur (ibid.) poängterar att för att kunna bedriva en individuell 
undervisning är det viktigt att varje elev kan välja olika delmål och bestämma storlek på sina 
uppgifter. En annan punkt han tar upp är att beroende på att vi alla är olika har vi olika sätt att 
lära och ta till oss kunskap. Det gäller att få eleverna att bli medvetna om sitt eget bästa sätt 
att lära, så att var och en på eget ansvar kan arbeta på det sätt som är mest effektivt för just 
honom eller henne. Stensmo (1997) uppger att genom de egna livserfarenheterna skapas de 
individuella intressena och genom att fånga dessa i sin undervisning får man en varaktig 
effekt på elevernas kunskap. Eleverna blir motiverade uppmärksamma, koncentrerade, 
uthålliga och vidgar sina kunskaper och värderingar. En annan aspekt som Persson (i Ahlberg, 
1999) tar upp är att man som lärare bör vara medveten om vad man gör och se olika 
möjligheter i undervisningen. Det är även viktigt att fråga sig varför man gör saker och hur 
man skall genomföra det man tänkt i klassen. Detta är extra viktigt med hänsyn till de elever 
som har vissa svårigheter i lärandet. Något som Wahlström (1993) även belyser är att känslan 
av trygghet har betydelse för att eleverna skall kunna ta till sig kunskap och att detta 
underlättas om gruppen är mindre. Genom ett gott självförtroende ser hon ett klart samband 
med elevens förmåga att lära.  
 
Nivågruppering 
Nivågruppering innebär att man som lärare grupperar eleverna efter deras kunskaper eller 
inlärningsförmåga. Järbur (1992) och Imsen (1999) påtalar att lärare uttrycker svårigheter att 
individualisera arbetet i skolan utifrån den enskilde eleven. De upplyser att lärare anser att de 
måste organisera undervisningen genom att nivågruppera och på så sätt försöka utjämna 
skillnaderna mellan eleverna. Järbur (1992) anser dock, att trots nivågruppering är 
spridningen så pass stor, att man ändå misslyckas beroende på att arbetssätt, tid och krav på 
eleverna trots allt är samma som när man ej nivågrupperar. Det finns dock inget som säger att 
man inte bör nivågruppera. Skolverket har däremot riktlinjer om vad man ska ta hänsyn till 
om man som lärare använder sig av detta arbetssätt.  
 
Vid nivågruppering är det viktigt att eleverna har reell möjlighet att byta grupp under läsårets 
gång och att eleverna, oavsett vilken klass eller grupp de går i, har möjlighet att nå alla 
betygssteg. Skolan får således inte skapa till exempel en "G-grupp" där eleverna endast kan nå 
betyget Godkänt (Skolverket, 2003). 
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Små klasser 
Enligt Stensmo (1997) och Granström (2007) föredrar lärare att arbeta i mindre klasser. Detta 
beror på att de anser att arbetet runt omkring som t.ex. planering, rättning och att hålla reda på 
eleverna underlättas och det ges även en möjlighet att skapa ett personligt förhållande till 
eleverna. Granström hävdar att för varje elev ställs ett visst krav på läraren vilket gör att i en 
stor klass ökar arbetsinsatsen och risken för stress och minskad arbetstillfredsställelse. Genom 
att ha små klasser upplever även lärare att eleverna lär sig mer. Enligt Granström visar en 
mängd undersökningar att det finns ett samband mellan klasstorlekar och elevprestationer. 
När klassen är mindre gynnar det elever med lärsvårigheter, sociala svårigheter eller elever 
som tillhör etniska minoriteter genom ökad prestation. I lägre stadier har det visat sig att 
mindre klasser har en positiv påverkan på elevers läs- och räknefärdigheter. Dock påpekar 
både Granström och Stensmo att de i vissa fall inte kan se något samband mellan klasstorlek 
och elevernas prestationer. Granström drar slutsatsen att klasstorleken inte har någon 
betydelse för elevernas prestationer utan det finns andra faktorer som påverkar lärandet hos 
eleverna. En avgörande faktor är läraren och dennes organisering av verksamheten. Enligt 
Colnerud (i Granström och Einarsson, 1995) visar observationer att svaga elever i en liten 
klass bara får hälften så mycket hjälp som svaga elever i större klasser. Hon menar att en 
förklaring kan vara att lärare är mer observanta på de svaga eleverna i stora klasser och att de 
duktiga eleverna tenderar att bli mer aktiva och bättre tar tillvara på möjligheterna i små 
klasser. 
 
Individanpassning för alla? 
I klassrummet möter läraren alltid en grupp elever. I gruppen finns det alltid någon elev som 
behöver längre tid på sig eller extra stöttning. Lärarens uppgift är att utifrån dessa 
förutsättningar behärska gruppen samtidigt som hon skall se till varje elevs behov, vilket inte 
är en lätt uppgift. Ahlberg (1999) framhåller att det är svårt att leva upp till dessa krav i alla 
avseenden. Hon påpekar att under 1980-talet fortbildades Sveriges grundskollärare för att höja 
sin kompetens och kunna verka i ”en skola för alla”. Denna satsning på kompetensutveckling 
av alla grundskollärare berodde på att i Lgr80 föreskrivs det att skolans uppgift är att 
motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. Stödåtgärder skall ges inom den vanliga 
undervisningens ramar och skall formas utifrån elevers olika individuella behov. Det är viktigt 
att uppmärksamma att det inte enbart är de elever som får svårigheter i sitt lärande som skall 
stödjas och utvecklas. Wahlström (1995) påpekar att de elever som har lätt för att lära, och 
som inte får den stimulans de behöver i skolan, ofta blir lata och uttråkade. Deras uthållighet 
blir begränsad och många väljer att sluta skolan innan de gått ut gymnasiet. För dessa elever 
är mångsidigheten viktig, beroende på att de behöver utmaningar och lära sig hantera 
motgångar, vilket gynnar deras studievanor och lär dem även att anstränga sig då de möter 
motigheter senare i livet eller i t.ex. spel eller sport. 
 
Resurser, kollegor och samarbete 
Samarbete kollegor emellan föreskrevs i Lgr 80, vilket innebär att man som lärare skall 
samarbeta i arbetslaget för att på bästa sätt kunna möta elever, utbyta erfarenheter, få stöttning 
i det dagliga arbetet och se varandra som en resurstillgång och ta vara på varandras 
kompetenser. De flesta lärare i dagens skola ingår i arbetslag men det sker inte alltid ett 
samarbete, arbetslaget fungerar ofta som ett forum där vissa övergripande organisatoriska 
frågor avhandlas. Wahlström (1995) anser att en orsak till detta berodde på att samarbete 
pedagoger emellan inte ingick i deras utbildning och heller inte i deras vardag. Idag anser 
dock många lärare att genom att få dela glädjen och ansvaret med kollegorna känns arbetet 
betydligt mer stimulerande. Rönnerman (i Ahlberg, 1999) anser att för att kunna samarbeta i 
arbetslaget är viljan att samarbeta av stor vikt. Det kräver att man har samma syn på 
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undervisningens mål och hur man i praktiken skall utföra den. Även skolledningens stöttning 
är viktig för att gynna samarbetet i arbetslagen.   
 
Lokaler  
Den fysiska miljön innefattar mycket; utformning av lokaler, luft- och 
temperaturförhållanden, färger, möblering, ljudnivåer, utrustning, städning och så vidare. När 
det gäller lokalerna har vi i vår studie begränsat oss till utformningen. Är lokalerna anpassade 
till den tänkta verksamheten? Det står mycket lite om hur lokalerna skall vara utformade i de 
dokument som idag reglerar skolans verksamhet. Det enda som fastställs är att lokaler och 
utrustning skall vara ändamålsenliga och anpassade till elevernas förutsättningar. I SFS 
1994:1194 finns angivet att skolan ska ha ändamålsenliga lokaler och den utrustning som 
behövs för en tidsenlig utbildning. Vad det sedan betyder är upp till varje kommun och skola 
att själva tolka.  
 
I en studie om lokalernas betydelse för skolan (Svenska kommunförbundet, 2003) fann man 
att det finns ett samband mellan hur skolans personal och elever uppfattar kvalitén på sin 
verksamhet och vilka betyg eleverna får i skolår nio. De fyra faktorerna som fanns ha den 
största påverkan på elevernas betyg var skolans ledning och organisation, lärarnas kompetens, 
den fysiska miljön och läromedlen. De skolor som fick högt betyg på sin fysiska miljö fick det 
för ett bra underhåll av ytskikt och färgsättning, textilier och klimatanläggningar. Ett bra 
samband mellan olika klassrum ansågs som viktigt även sambandet mellan klassrum och 
grupprum påtalades som betydelsefullt. 
 
Enligt Björklid (2005) beror vad som uppfattas som goda lokaler på den undervisning läraren 
vill bedriva. Hur väl lokalerna är anpassade till den aktuella undervisningen läraren bedriver 
skapar hinder eller möjligheter för lärande. Det optimala klassrummets utformning skiljer sig 
från lärare till lärare och framför allt från elevgrupp till elevgrupp. Lokalerna och deras stora 
betydelse för verksamheten kommer ofta i skymundan vid planering och utvärdering av den 
pedagogiska verksamheten, istället finns det en outtalad uppfattning om att en duktig lärare 
kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut. Enligt Eriksson (2002) har lokalernas 
utformning och standard betydelse då detta har stor påverkan på skolans inre klimat. En god 
estetisk och funktionell utformning skapar förutsättningar för bättre motivation till lärande 
och ökad trivsel. Han påtalar vidare att en tydligare dialog med de arkitekter som arbetar med 
skolors upp-, till-, och ombyggnationer är viktig för att vi i framtiden skall kunna utforma bra 
och ändamålsenliga lokaler. Björkelid (2005) påpekar att forskning visar att rum för lärande 
skall ha verkstadskaraktär, det vill säga vara tydligt inredda och anpassade för den tänkta 
verksamheten så att miljöerna inspirerar till praktiska handlingar. Så ser få skollokaler i 
grundskolan ut i dag.  
 
I tidigare nämnda studie (Svenska kommunförbundet, 2003) framkom också att underhåll 
ägnades till och med större uppmärksamhet av rektorer och lärare än 
verksamhetsanpassningen. Enligt Björklid (2005) skulle detta kunna bero på att skollokaler 
ofta är så slitna, och att man fokuserar på det mest akuta. Att tänka sig omfattade 
ombyggnationer eller andra större ingrepp i lokalerna uppfattas kanske som så 
verklighetsfrämmande. Det blir det mest basala för att få verksamheten att fungera som man 
inriktar sig mot. Björklid påtalar vidare att äldre skolor ofta är dåligt anpassade till den 
verksamhet som eftersträvas i dagens skolor. Snarare hänvisar de till den gamla förlegade 
förmedlingspedagogiken då alla elever skulle sitta stilla i sina bänkar och lyssna till läraren 
som ”predikade” bakom sin kateder längst fram i klassrummet. 
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Jedeskog (2007) menar att antalet möjligheter att möblera ett klassrum är begränsat, det är 
mycket man måste ta hänsyn till; antalet elever och deras ålder, syn- eller hörselnedsättningar, 
möblers storlek kontra golvytan och de aktiviteterna som skall försiggå i rummet. Den 
vanligaste möbleringen i skolår 1-6 består av 20-30 elevplatser i form av bänkar eller bord. En 
vägg med fönster, en med någon slags tavla för läraren att skriva på, resterande väggar är 
oftast klädda med elevernas egna alster, böcker, spel och annat läromedel. Granström i 
Jedeskog (2007) visar att mer än hälften av alla elever sitter i rader i klassrummet. En av 
dessa studier visar också att helklassundervisning är det vanligaste arbetssättet vilket i sin tur 
ofta bygger på en envägskommunikation med läraren. Ett sådant arbetssätt främjas av att alla 
elever sitter i rader vända framåt. Möjligheten till ögonkontakt mellan elever och lärare då 
eleverna sitter vända framåt har också en disciplinerande inverkan och underlättar möjligheten 
att uppmärksamma elever som inte hänger med (Jedeskog, 2007). 
 
Tid 
Tiden inom den obligatoriska skolan styrs av lagar och regler gällande skolpliktens, skolårets 
och skoldagens längd samt antalet undervisningstimmar i olika ämnen. Enligt Skolverket 
(2003) utnyttjas inte tiden som den resurs för lärande den skulle kunna vara med tanke på den 
stora frihet som ges till lärare och rektorer idag. Lundahl, Nyroos och Rönnberg (2003) 
sammanfattar hur den centrala styrningen av tiden i skolans styrdokument har minskat under 
de senaste årtiondena:  
 

• Lgr 69: reglering av antalet undervisningstimmar för varje ämne och år, med få 
möjligheter att avvika från timplanen. 
• Lgr 80: reglering av det totala antalet undervisningstimmar per ämne inom låg-, mellan 
respektive högstadiet, med vissa möjligheter till lokala justeringar. 
• Lpo 94: reglering av totala antalet undervisningstimmar per ämne eller ämnesgrupp inom 
hela 9-årsperioden. 
• 1999: beslut att bedriva försöksverksamhet i ett begränsat antal kommuner. De 
grundskolor som berörs av försöksverksamheten tillåts slopa den nationella timplanen och 
forma sin egen tidsanvändning gentemot läroplanens och kursplanens (s 1). 

 
Den centrala timplanen, med viss tid avsatt till varje ämne, ansågs vara en dålig garant för att 
eleverna verkligen lär sig något. Försöksverksamheten som nämns ovan avser att eleverna 
istället får 6 665 timmar garanterad undervisningstid i grundskolan men skolorna får själva 
bestämma hur de skall utforma sin lokala timplan (Westlund, 2002). I DS 1999:1 står följande 
att läsa: 

 
Timplanen har enligt arbetsgruppens uppfattning förlorat sin avgörande betydelse för 
kvalitet och likvärdighet och sin styrkraft för skolans organisation och resursfördelning. 
Målen måste i framtiden bli de viktigaste styrinstrumenten, inte den tid som används för att 
nå dit (s 9). 

 
Nyroos (2006) visar i sin doktorsavhandling på olika sätt att anpassa tiden för att förbättra 
undervisningen för både elever och lärare. Hon tar upp blockläggning av tid i elevernas 
schema som fördelaktigt då längre, sammanhållna arbetspass ökar möjligheterna för 
projektarbeten och laborationer. Ytterligare en fördel med detta sätt att schemalägga tiden är 
att eleverna slipper att ständigt bli avbrutna utan får en chans att arbeta klart. Nyroos påtalar 
också att en utökning av lärares arbetstid är ett sätt att anpassa tiden. Lärare skulle på så sätt 
kunna välja bort helklassundervisning och istället arbeta med mer enskild handledning till 
eleverna. Exempelvis genom att införa enskild undervisning eller halvklasstimmar på 
morgonen eller sist på skoldagen.  
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Att ändra i ett skolschema är inte helt oproblematiskt (Imsen, 1999). Det är ofta ett mycket 
tidskrävande arbete och ändringar påverkar vanligtvis många runtomkring. Lundahl, mfl. 
(2003) visar att det vanligaste som händer i de skolor som deltagit i försöket med slopad 
timplan är att öppna pass (arbetspass med eget arbete för eleverna) ökar och att mer 
traditionella ämneslektioner minskar. Eleverna är övervägande positiva till de öppna passen 
som ger dem mer inflytande över vad som skall läsas, i vilken ordning och i vilken takt. 
Österlind (1998) framhäver möjligheterna till ökad individualisering, mer motivation och 
effektivitet hos eleverna när de arbetar mer självständigt. Hon menar att lärarens chans att 
sätta in hjälpen där den behövs och få en mer personlig kontakt med eleverna ökar, samtidigt 
som väntetid och sysslolöshet minskar då eleverna själv väljer vad de skall arbeta med och 
när. 
 
Både Nyroos (2006) och Österlind (1998) lyfter dock ett varnande finger för att elever med 
behov av mycket struktur och muntligt stöd kan ha svårt att ta ansvar och koncentrera sig 
under dessa öppna pass. Ytterligare en risk är att gruppkänslan och det sociala samspelet i 
klassen får stryka på foten om eget arbete blir det dominerande arbetssättet. Det handlar om 
att få en balans mellan individualism och kollektivism (Imsen, 1999). 
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Teoretiska utgångspunkter  
 
Enligt Wahlstöm (1995) skall en studies teoretiska utgångspunkter ge läsaren en inblick i 
forskarens utgångspunkter och värderingar.   
 

Den teoretiska utgångspunkten gör det således möjligt att utifrån ett angivet perspektiv 
delta i en kunskapsuppbyggnad… (s 24).  

 
Fenomenologi  
I vår studie är vi inspirerade av en fenomenologisk ansats. Vi är intresserade av hur enskilda 
lärare erfar undervisningssituationen och de förutsättningar som finns, och hur de arbetar för 
att möta enskilda elevers behov. 
 
Den moderna fenomenologin grundades som filosofi av Edmund Husserl (1859-1938). Han var 
med sin fenomenologi ute efter att förstå tillvarons essens och formulerade begreppet att ”gå 
tillbaka till sakerna själva” (Nielsen, 2005). Husserl såg med kritiska ögon på vetenskapen och 
menade att forskningen hade fjärmat sig från människors levda värld, livsvärlden. Han menade 
också att livsvärlden är den naturliga inställningens värld, en värld som är så välbekant och 
självklar för oss att vi inte funderar så mycket över den. Oftast varken reflekterar vi över den 
eller problematiserar den (Nielsen, 2005). Livsvärlden består av våra erfarenheter och 
förförståelser. Husserl menade att som forskare borde man ställa sig utanför sin livsvärld för att 
på ett vetenskapligt sätt kunna beskriva ett fenomen. 
 
Det finns många vidareutvecklingar av den fenomenologi som Husserl presenterade vid förra 
sekelskiftet. Den inriktning som vi tycker är intressantast och som lämnat spår i vår studie är 
den som bland andra Martin Heidegger (1889-1976) företräder. Heidegger är ett av de ledande 
namnen inom hermeneutisk fenomenologi där den enskilda människans upplevelse sätts i 
centrum, han menar att vi inte studerar objektiva saker utan fenomen som de upplevs av 
människor. Heidegger poängterar att all förståelse bygger på en redan etablerad förförståelse. 
Alla nya kunskaper och erfarenheter vi får till oss tolkas mot det vi redan upplevt, på så sätt 
förändras ständigt vår uppfattning av verkligheten som aldrig mer blir exakt densamma 
(Nielsen, 2005). Heidegger hävdar i motsats till Husserl att det är omöjligt för en människa att 
helt ställa sig utanför sin erfarenhet och förförståelse (sin livsvärld), vi påverkar och påverkas 
alltid av dem (Nielsen, 2005). I vetenskapliga sammanhang bör man istället för att ge ett falskt 
intryck av att man ställer sig utanför sin livsvärld öppet redovisa vilka erfarenheter och 
förförståelser man som forskare bär med sig. Det är också ett led i att kvalitetssäkra studien och 
gör att forskningen blir tillgänglig för kritisk granskning (Larsson, 1994).  
 
Hermeneutisk tolkning används som metod inom den hermeneutiska fenomenologin. 
Traditionellt handlade hermeneutiken om att tolka texter, framförallt religiösa. Kvale (1997) 
menar att i en forskningsintervju representerar texten både intervjusituationen och det som 
sägs under intervjun. Det är av vikt att tolka och analysera båda bitarna. För oss som forskare 
är det lika viktigt att reflektera över; Hur upplevdes intervjusituationen av den intervjuade?, 
Kunde han/hon tala fritt eller styrdes/påverkades informanten för mycket av våra frågor? som 
att fundera över de saker som sades under intervjun; Finns det motsättningar i svaren?. Kan 
svaren tolkas på ett annat sätt?. Nielsen (2005) påtalar att varje fråga man ställer bär på en 
bakomliggande förförståelse för det som frågan handlar om. Vi har alltså redan en förställning 
om svaret när vi ställer vår fråga. Detta blir tydligt då det ofta upplevs som lätt att ställa frågor 
kring ett område som man själv är intresserad av och insatt i, medan man, i andra sammanhang, 
där man är dåligt insatt har svårt att formulera sig. För vår del som forskningsintervjuare 
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innebär det att vi skall vara medvetna om hur vi ställer våra frågor, både när det gäller ordval 
och på vilket sätt vi uttrycker oss, detta för att påverka våra informanter så lite som möjligt.  
 
Sjöström (1994) förklarar kortfattat hur den hermeneutiska tolkningen fungerar: Hon tar ett 
exempel från en studie gjord på barn som vistats på barnhem under en tid. Forskaren ställer 
några år senare frågor till barnen om deras upplevelser och minnen från barnhemmet: 
 

Om man på traditionellt sätt kategoriserat och ställt samman barnens minnen kanske det 
visat sig att flera barn har positiva minnen av att man spelat fotboll. En del av 
forskningsresultatet kunde då ha blivit att fotbollsspel var något att satsa på. Den typen av 
slutsats och rekommendation kan man aldrig få som resultat av hermeneutisk forskning. I 
stället ser man att ett positivt minne av fotbollsspel kan få helt olika innebörd i olika 
sammanhang. För ett barn är kanske fotbollsspelet ett exempel bland många på roliga 
händelser under barnhemstiden, medan det för ett annat barn är den enda ljusglimten bland 
mörka och smärtsamma minnen (s 75). 

 
Den hermeneutiska tolkningen uppmärksammar enskilda människors handlingar och 
företeelser sedda i sina sammanhang (Sjöström, 1994). Genom att använda sig av ett 
tolkningsarbete som belyser både helheten och delarna av barnens upplevelser, som den 
hermeneutiska spiralen hänvisar till, får man fram en unik tolkning för varje barns upplevelse 
av barmhemmet. Sjöström (1994) förtydligar att det centrala i en hermeneutisk tolkning är att 
systematiskt ifrågasätta och pröva de tolkningar man kommer fram till och sedan ifrågasätta 
dem tills man har den mest rimliga slutsatsen. I vår studie är det därför av vikt att vi tar hänsyn 
till våra informanters unika upplevelser, förförståelser och erfarenheter då de är viktiga för den 
analys och tolkning vi sedan gör av deras svar. 
 
Ramfaktorteori 
På samma sätt som varje enskild lärare påverkas av den egna erfarenheten och förförståelsen 
är också det yttre sammanhanget (den miljö de vistas i) en faktor att ta hänsyn till när man vill 
förstå lärares handlingar. Lärare arbetar i stor utsträckning utifrån olika givna ramar. 
Skollagen och styrdokumenten är fasta ramar som är gemensamma för Sveriges alla skolor, 
den lokala skolans ekonomi och organisation är exempel på andra ramar som lärare inte direkt 
kan påverka men som de ändå måste ta hänsyn till. Varje kommun, skola och klass har sina 
egna specifika förutsättningar och hinder som läraren måste anpassa sig efter. I vår studie 
intresserar vi oss för de enskilda lärarnas erfarande av sådana ramfaktorer och hur de påverkar 
deras undervisning.  
 
Ramfaktorteorin växte fram på 60- och 70-talet och bygger på Ulf P. Lundgrens teorier. 
Ramfaktorer är förhållanden som på olika sätt påverkar undervisningen, positivt eller negativt. 
Imsen (1999) beskriver ramfaktorer som förutsättningar eller förhållanden som inte 
nödvändigtvis direkt har något med undervisningen att göra men som ändå påverkar den på 
olika sätt.  
 

Ramfaktorteorin tar inte sikte på de formellt uppställda målen, utan på det som är praktiskt 
möjligt. Därigenom kommer man verkligheten en bit närmare när det gäller att förstå varför 
undervisningen blir som den blir (s 37).   

  
Enligt Imsen (1999) kan skolans ramfaktorer delas upp i fem olika grupper, vilka kortfattat 
redovisas nedan. Det finns dock inga vattentäta skott mellan de olika grupperna utan i vissa 
fall går de in i varandra, vilket leder till att en del ramfaktorer skulle kunna placeras i flera av 
grupperna. 
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1) De pedagogiska ramarna är gemensamma för alla lärare och handlar om lagar, 
förordningar och läroplaner som styr innehåll och arbetsformer.  
2) Skolans organisation, löner och avtal, schema och klasstorlekar ligger på en lokal nivå och 
tillhör de administrativa ramarna.  
3) Resursrelaterade ramar innefattar ekonomi och materiella resurser så som lokaler, 
inventarier, läromedel och fördelning av undervisningstimmar och resurser.  
4) Skolans övergripande kultur och klimat ingår i de organisationsrelaterade ramarna. Denna 
grupp påverkas främst av skolans ledning. 
 5) Den sista gruppen handlar om elevernas egna förutsättningar exempelvis deras kulturella 
bakgrund, skolmotivation och stödet från föräldrarna.  
 
Studiens fenomenologiska ansats gör lärarens upplevelse av situationen grundläggande. Det är 
intressant att undersöka inte bara vilka faktiska förutsättningar som läraren har att arbeta efter 
utan framförallt hur läraren upplever dessa förutsättningar. Vi har alla olika erfarenheter och 
skilda förförståelser vilket gör att vi uppfattar saker på olika sätt. Vad som kan tyckas som ett 
stort hinder för en lärare kan innebära en lockande utmaning för någon annan. 
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Metod 
 
Metodval.  
Både Trost (1997) och Kvale (1997) påtalar att valet av metod bör tänkas över noga och sättas 
i relation till det syfte man har med sin studie och inte bara väljas slentrianmässigt eller 
utifrån vad ”alla andra gör”. Trost (1997) menar förenklat att kvantitativa studier lämpar sig 
bäst då en studie handlar om siffror och man vill kunna presentera frekvenser och 
procentantal. En kvalitativ studie passar däremot bäst när man är intresserad av att hitta olika 
handlingsmönster eller försöka förstå hur människor tänker och resonerar. 
 
Vår studie är inspirerad av fenomenologin, vilket gör att en kvalitativ studie lämpar sig bäst 
för oss. Den fenomenologiska vinklingen betyder att vi intresserar oss för hur den enskilda 
läraren erfar sin situation. Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuers syfte är att upptäcka 
egenskaper hos något fenomen och att som han uttrycker det ”fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld”(s 70). Studien handlar om hur lärare 
individanpassar sin undervisning så att alla elever i klassen innefattas. Vi är inte ute efter att 
mäta hur många lärare som gör si eller så utan vårt mål är att försöka förstå hur lärare handlar 
och tänker när de organiserar sin undervisning utifrån deras unika förutsättningar.  
 
För att samla in data till vår analys valde vi att använda oss av halvstrukturerade intervjuer (se 
bilaga 1). Under själva intervjutillfället var vi inte bundna till frågeställningarnas ordning eller 
vid vissa formuleringar utan hade möjligheten att hålla intervjusamtalet mer levande. 
Meningen var att intervjun skulle utformas så att den intervjuade fick möjlighet att svara så 
personligt, omfattande och förutsättningslöst som möjligt. Den halvstrukturerade intervjuns 
syfte är enligt Kvale (1997) att ”erhålla beskrivningar av de intervjuades livsvärld i avsikt att 
tolka de beskrivna fenomenens mening”. (s.13) För att underlätta vårt efterarbete spelades 
intervjuerna in med hjälp av en bandspelare. Kihlström (2007) påpekar att det är i stort sett 
omöjligt att få med allt som sägs i en intervju med hjälp av anteckningar. Konsekvensen blir 
att under tolkningen och analysen av materialet bearbetas det som kommit med i våra 
anteckningar och inte nödvändigtvis det som faktiskt sades. Vi valde att båda två delta i 
samtliga intervjuer för att båda skulle ha en uppfattning också om på vilket sätt saker sades 
och inte enbart vad som sades. Gester och kroppsspråk säger en hel del som inte registreras på 
en ljudupptagning. Trost (1997) framhåller att när två forskare deltar i en intervju kan de 
under bearbetningsfasen av den framkomna datan komplettera varandra och på så sätt öka 
intervjuns insamlade informationsmängd då de kanske uppfattar olika saker och sedan kan 
resonera kring resultatet.  
 
Under planeringsstadiet övervägde vi att använda oss av flerpartsintervjuer med två lärare på 
samma gång för att få formen av ett avspänt samtal mer än en stel intervju. Efter noggrant 
övervägande beslöt vi att enbart intervjua en lärare åt gången. Under en intervju med flera 
deltagare finns risken att en av informanterna tar över talutrymmet och att den andra 
intervjupersonen bara håller med. Resultatet blir då att vi endast får tag i en informants tankar 
och idéer. Vid intervjuer med fler än en informant samtidigt finns också risken att samtalet 
mer kommer att handla om hur man egentligen borde göra än om vad informanterna faktiskt 
gör. För att minimera risken att få allmängiltiga svar kring hur lärarna skulle vilja göra bad vi 
dem under hela intervjun att ge praktiska exempel ur den egna undervisningen. 
 
Trost (2001) påtalar vikten av att använda så vanliga ord och fraser som möjligt för att 
minimera risken för missuppfattningar. Vi använder därför ordet förutsättningar i vår uppsats 
när vi skriver om olika ramfaktorers påverkan på lärare och deras verksamhet, då det är det 
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mer vanliga, vardagliga uttrycket för vad vi menar med ramfaktorer. Under våra intervjuer 
använde vi också ordet förutsättningar för att undvika risken att informanterna skulle fundera 
över vad det var vi menade istället för att svara spontant på våra frågor.  
 
Under rubriken Resultat presenterar vi kort varje lärare som deltagit i vår studie och redogör 
för hur hon/han uppfattar sina förutsättningar. Vidare sammanställer och analyserar vi 
studiens resultat utifrån de tre områden vi valt att fokusera på; arbetssätt, lokaler och tid. Då 
vi valt en halvstrukturerad intervju som metod har informanterna själva till viss del påverkat 
vad vi talat om och framför allt vilka områden som det fokuserades på under våra intervjuer. 
Detta har lett till att alla intervjuområden inte alltid berörts lika mycket och att ett stort fokus 
har hamnat på vilka olika arbetssätt lärarna använder sig av.  
 
De lärare som ställde upp i vår studie gav oss ett förtroende när de lät oss ta del av deras 
tankar och handlingar kring sin undervisning. Det kan tyckas lätt att sitta i efterhand och ha 
åsikter om de beslut som lärarna måste ta ”i stridens hetta” men vi vill tydliggöra att det inte 
är vår avsikt att sätta oss till doms över deras tänkande och handlande. I vår diskussionsdel 
ägnar vi oss åt att kritiskt granska den data vi fått fram i förhållande till läroplaner, forskning 
och litteratur. Vi är dock medvetna om att hur en lärare planerar sin undervisning och vad som 
sedan sker i klassrummet kan vara helt olika saker beroende på omständigheter som kan ligga 
mer eller mindre bortom lärarens kontroll (Imsen, 1999). 
 
Urval.  
I vår studie inriktar vi oss på lärare som arbetar inom vårt framtida yrkesfält, de tidiga 
skolåren. Då vår tanke var att om möjligt upptäcka likheter eller skillnader utifrån vilket 
skolår läraren undervisar i valde vi att intervjua lärare verksamma i samtliga skolår från år 1-
6. Våra informanter består av tio stycken lärare, nio kvinnor och en man, från fem olika 
skolor. Vi är noga med att informanterna inte skall kunna identifieras och har därför valt att 
fingera namnen. Vi har utgått från ett system där lärare i skolår 1 har fått ett namn som börjar 
på bokstaven A. Lärare i skolår 2 har namn som börjar på bokstaven B, lärare skolår 3 börjar 
på bokstaven C, lärare i skolår 4, börjar på bokstaven D, lärare i skolår 5 börjar på bokstaven 
E och lärare i skolår 6 börjar på bokstaven F. (Närmare beskrivning av informanterna följer 
under rubriken Presentation av informanter.) För att finna lärare att intervjua gjorde vi ett 
bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas enligt Trost (1997) ungefär att man 
tager vad man haver. Vi valde att vända oss till lärare vi på något sätt har en relation till 
(tidigare kollegor, handledare och studiekamrater) för att vi ansåg att sannolikheten var störst 
att de ville ställa upp och bli intervjuade i vår studie.  
 
Patel och Davidsson (2003) påtalar att det finns falluckor att se upp med när man har en 
relation till de människor man skall intervjua. En risk kan vara att man väljer ut personer som 
man anser står för det egna idealet och hela studien kan på så sätt bli missvisande. Då vi på 
skilda sätt redan har någon form av relation till våra informanter kommer vi inte heller ifrån 
att vi också redan från start bär med oss vissa förutfattade meningar om dem och deras 
förutsättningar. Hur vi hanterar detta faktum så att det så lite som möjligt skall påverka vår 
analys tar vi upp under rubriken Bearbetning av data. 
 
Etiska överväganden.  
Det är viktigt att de villkor som satts upp av Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002) genomsyrar hela vår studie från början till slut. 
Principerna kan sammanfattas i fyra huvudpunkter: 
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Informationskrav, vilket innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta gjordes genom att vi i bekräftelsemailet till 
informanterna (bilaga 4) var tydliga med att informera om vårt syfte, samt muntligt vid 
intervjutillfällena.   
 
Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. Vi var noga med att informera informanterna att de när som helst under och 
innan intervjun fick bryta sin medverkan, då det enligt Kvale (1997) är av stor vikt att 
undersökningspersonerna är medvetna om att deras deltagande är frivilligt och de har rätt att 
dra sig ur när som helst.   
 
Konfidentialitetkravet; I samband med studier och forskning är det viktigt att uppgifter om 
alla ingående personer i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Informanterna fick information om att det inspelade materialet enbart skulle användas till 
denna studie och att den även skulle avidentifieras på våra lagringsplatser. Vi har därför precis 
som Hansen (1999) fingerat namnen genom att använda oss av siffror istället för namn på 
våra informanter i alla utskrivna intervjuer och ljudfiler. När vi redovisar våra resultat i denna 
studie har vi, för att underlätta för läsaren, använt oss av fingerade namn. Vi har även varit 
noga med att i studien använda oss av allmän information som ej går att leda till respektive 
informant.    
 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål. Vi kommer endast att använda de insamlade data till den aktuella 
studien. Den färdiga studien kommer inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk. 
        
Genomförande.  
Vi började med att via mail få tillåtelse från rektorer att fråga deras personal på olika skolor 
om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju i vår studie (se bilaga 2). När vi fått 
tillstånd från rektorerna kontaktade och tillfrågade vi de aktuella lärarna (se bilaga 3). Till de 
lärare som kände sig manade att ställa upp mailade vi ut en bekräftelse på tid och plats (se 
bilaga 4).  
 
Vi är medvetna om att informantens upplevelse av intervjusituationen kan påverka det resultat 
vi får. Vi eftersträvade en lugn och trygg atmosfär, vårt mål var att lärarna skulle känna att de 
kunde tala fritt om de frågorna vi tog upp. För att miljön skulle kännas bekväm för lärarna 
fick de själva välja tid och lokal för intervjun. Vi har i denna studie intervjuat lärare i 
klassrum, personalrum, grupprum och hemma hos dem. Precis som det framgår av 
intervjubilagan (bilaga 1) så består vår intervju av två olika delar, den första delen kartlägger 
vilka förutsättningar (ramfaktorer) den aktuella läraren upplever att han/hon har. Den andra 
delen handlar om hur läraren organiserar sin verksamhet. Vi har valt att lägga en hel del fokus 
på lärarnas upplevelse av sina förutsättningar eftersom att vi anser att den, sett med våra 
fenomenologiska glasögon, är av betydelse för hur de sedan väljer att lägga upp sin 
undervisning. Vår tanke med att börja varje intervju med en kartläggning av dessa 
förutsättningar var också att inleda med ett ganska neutralt ämne. Att redovisa ramarna och 
den egna upplevelsen av dem är en mindre brännande fråga än hur du faktiskt gör för att 
anpassa undervisningen till alla elever.   
 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt för studiens validitet att hela tiden försäkra sig om att 
intervjun handlar om det som var tänkt från början. Meningen med den halvstrukturerade 
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intervjun är att informanten skall kunna fokusera på, och utveckla, det som är viktigt för just 
honom eller henne men det är det vår uppgift som forskare att styra samtalet. Det är lätt att 
informanten ”driver iväg” med sina svar och att intervjun snart handlar om något helt annat än 
det som var planerat. Då är det viktigt att vi tydligt och smidigt leder tillbaka samtalet till våra 
utgångsfrågor. För att underlätta denna styrning valde vi att tillverka tankekartor där vi 
formulerat våra huvudområden (se bilaga 5). Dessa tankekartor lade vi på bordet framför oss 
under intervjuerna. Kartorna hjälpte både oss och våra informanter att hålla den röda tråden.  
 
Bearbetning av data.  
Var och en av våra tio intervjuer var 40-50 minuter långa. För att börja bearbetningen av 
materialet skrev vi ut samtliga intervjuer i sin helhet ord för ord, just som det sägs på 
ljudupptagningen. Precis som vi nämner i våra etiska överväganden var det först i den färdiga 
rapporten som informanternas citat skrevs om från talspråk till skriftspråk. Anledningen till 
detta var att vi vill hålla alla citat så rena från våra egna tolkningar som möjligt medan vi 
bearbetade materialet.  
 
Då vi har valt att använda oss av ett fenomenologiskt synsätt under denna studie föll valet 
ganska enkelt på att försöka oss på en hermeneutisk tolkning i analysen av våra insamlade 
data. Som vi beskrivit i tidigare avsnitt handlar det om att studera saker både på detaljnivå 
och i sitt sammanhang. Malmqvist (2007) påtalar att ”det du vinner i överblick förlorar du 
emellertid i konkretion” (s 128). Helhetsperspektivet ger oss en överblick av vårt totala 
material och sätter i saker i sina sammanhang. Men – vi måste också bryta ned varje intervju 
i sina betståndsdelar för att komma åt enskilda svar. Det är nödvändigt att hela tiden pendla 
mellan helhet och delar för att komma fram till den mest fullständiga, realistiska tolkningen.  
 
När vi skulle starta arbetet med att analysera och tolka materialet stod vi inför det faktum att 
någon av oss redan under intervjutillfället hade en relation och en förförståelse för våra 
informanter. Vi började vårt analysarbete med att vi båda två individuellt gick igenom hela 
den samlade datamängden och tog ut det väsentliga som framkommit om vår studies 
huvudfrågor. Sedan jämförde och diskuterade vi våra resultat utifrån likheter och skillnader 
och vår helhetsuppfattning om varje intervju. Under denna jämförelse diskuterade vi huruvida 
olika tolkningar kunde bero på att en av oss ägde en annan förförståelse. Eftersom vår 
forskningsfråga är formulerad som ”Hur säger lärare att de gör för att anpassa sin 
undervisning till alla elever?” var vi noga med att skilja på det vi visste om undervisningen 
(då vi i vissa fall varit delaktiga i den) och på vad läraren faktiskt säger i vår intervju.  
 
Under det individuella sorteringsarbetet använde vi oss av färger för att markera olika 
huvudområden i våra utskriva intervjuer. Allt som handlade om hur lärarna använder sig av 
lokalerna för att på olika sätt anpassa sin undervisning markerades med exempelvis blått i 
utskriften. Enligt Malmqvist (2007), som beskriver just detta förfarande med färgmarkeringar, 
är det nödvändigt att göra någon sorts grovsortering av den insamlade datamängden för att få 
en struktur att använda i den vidare analysen. I nästa steg upprättade vi ett översiktsschema 
över varje intervju där vi sammanfattningsvis skrev ned det som framkommit kring studiens 
huvudområden. Den översikt av innehållet i vårt material som trädde fram underlättade 
arbetet med att försöka hitta mönster, skillnader och likheter. Malmqvist (2007) betonar att 
arbetet med att få en överblick och ”lära känna” sitt material måste få ta tid.  
 
Generaliserbarhet.   
I vardagslivet innebär generalisering att vi utifrån våra tidigare erfarenheter när vi drar slutaster 
kring vad som kommer att hända i liknande situationer framöver, på samma sätt bygger vi upp 
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förväntningar när det gäller människor. I ett vetenskapligt sammanhang handlar 
generaliserbarheten om huruvida en studies resultat kan sägas gälla för en större allmänhet eller 
endast för den undersökta gruppen (Kvale, 1997). 
 
I vår studie har vi använt oss av intervjuer och har endast tio informanter. Med ett så begränsat 
underlag kan man hävda att vi inte alls kan generalisera resultaten, det enda vi kan påstå är att 
det resultat vi presenterar i studien gäller för de aktuella informanterna. Vad är det då för 
mening med att genomföra en sådan studie? Är det inte meningslöst då studien bara rör det 
speciella fallet? Enligt Hansen (1999) överlåts generaliserbarheten i kvalitativa studier ofta till 
läsaren. Även Kvale (1997) diskuterar huruvida det är läsaren eller forskaren som 
generaliserar. Kvale påtalar att det vanliga är att forskaren argumenterar för det generella i sina 
resultat men menar också att när forskaren presenterar en väl genomarbetad analys kan läsaren 
själv generalisera till andra fall. Nielsen (2005) påtalar att denna sorts generalisering hamnar på 
en metanivå, att det handlar om ett igenkännande, lära sig se saker ur ett annat perspektiv. 
Enligt Sjöström (1994) kan kunskap om enskilda unika människor hjälpa oss att förstå hur vi 
skall möta och förhålla oss till andra människor i samma situation: 
 

Det handlar då om den erfarenhet som växer fram ur ett möte med en människa, och som, 
om den hanteras systematiskt och underkastas kritisk prövning, kan ge en kunskap som 
ökar mina möjligheter att förstå. Hermeneutik handlar om hur sådana erfarenheter kan 
samlas in, analyseras och tolkas, och om hur tolkningarna måste prövas för att resultatet 
skall ge kunskap, inte godtyckliga slutsatser och fördomar (s 74.) 
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Resultat  
 
I vår studie redovisar vi några av de förutsättningar/ramfaktorer de studerade lärarna arbetar 
utifrån och som vi anser är av stor betydelse för möjligheterna att bedriva en anpassad 
undervisning. De förutsättningar som framkommit är; klasstorlek och sammansättning av 
elever, resurser kopplade till klassen, kollegialt samarbete, lokalernas utformning och material 
tillgång. Av våra tre fokuseringsområden, arbetssätt, lokaler och tid, fokuserade våra 
informanter under intervjuerna till övervägande del på området arbetssätt som därför får en 
dominerande roll i detta kapitel. 
 
Presentation av informanter 
Informant 1, Carin 
Klass: 18, 18, 21 elever, skolår 3, skola A 
Carin har tillsammans med sina kollegor ett gemensamt ansvar för tre klasser i årskurs tre. 
Hon har mentorsansvar för tjugo av eleverna, uppdelat på alla tre klasserna. 
Resurs/Samarbete: Hon ser en resursförstärkning från fritidspedagogerna vissa timmar i 
veckan, men dessa dras dock ofta in på grund av sjukdom osv. Hon anser att det speciella 
samarbetet över klassgränserna innebär att hon får ett nära stöd i sina kollegor och kan 
rådgöra med dem om hon stöter på problem.  
Lokaler: Carin ser lokalerna som gamla och trånga vilket inte ger några bra förutsättningar för 
att individualisera. Det finns inte tillgång till några grupprum. 
Material: Hon upplever att den begränsade tillgången på material ibland hindrar hennes 
undervisning.  
 
Informant: 2, Catarina 
Klass: 18, 18, 21 elever, skolår 3, skola A 
Catarina har tillsammans med sina kollegor ett gemensamt ansvar för tre klasser i årskurs tre. 
Hon har tjugo ansvarsbarn uppdelat i alla tre klasserna. 
Resurser/samarbete: Catarina anser att de har bra med resurser i varandra i arbetslaget genom 
stöttning och ett bra samarbete. Hon har även hjälp av en speciallärare som undervisar tre av 
barnen extra i matte och svenska fyra timmar i veckan. 
Lokaler: Hon anser att salar och korridorer är alldeles för små och trånga. Det finns inte heller 
tillgång till grupprum eller annat utrymme. Det som är bra är att det finns en flick- och en 
pojktoalett utanför varje klassrum. 
Material: Catarina anser att det material som finns hämmar den undervisning hon skulle vilja 
bedriva. Hon vill ha mer tillgång till varierat material och saknar datorer. 
 
Informant 3, Barbro 
Klass: 12 elever, skolår 2, skola B  
Barbro delar ogärna upp eleverna i kategorier som svaga och starka men uppger att det är 
ungefär 5-6 elever behöver extra stöd i olika omfattning. 
Resurs/Samarbete: Hon har ofta stöd i klassrummet av en fritidspedagog. På grund av att hon 
har en elev som behöver extra stöd får hon och fritidspedagogen pedagogisk handledning av 
en psykolog vilket hon anser vara en stor tillgång. 
Lokaler: Barbro tycker att klassrummet känns stort på grund av att de inte är så många till 
antalet. Klassen har också tillgång till flera andra utrymmen, bland annat intilliggande 
grupprum. 
Material: Hon anser att hon har tillgång till mycket bra material eftersom skolan och 
fritidshemmet har en gemensam budget och förråd för allt material. 
 

 18



 

Informant 4, Anna 
Klass: 18 elever, skolår 1, skola A  
Anna upplever att det finns två svaga elever och tre eller fyra elever som blir färdiga med 
allting först.  
Resurs/Samarbete: Hon har en fritidspedagog som tar halva klassen fyra eftermiddagar i 
veckan, vilket ger henne möjlighet att ha halvklassundervisning.  
Lokaler: Hon är mycket nöjd med lokalerna, både utformning och storlek. Hon har tillgång till 
ett stort grupprum i anslutning till klassrummet. 
Material: Anna anser att det är dåligt ställt med förbrukningsmaterial. 
 
Informant: 5, Annika 
Klass: 12 elever, skolår 1, skola B  
I klassen finns ett barn har diagnos som inte är självgående utan resurs. Annika anser att tre av 
eleverna behöver extra mycket hjälp av henne och tre är självgående.  
Resurs/samarbete: Pojken med diagnos har en resurs på 50%. Hon ser även ett stort stöd i hela 
personalgruppen som jobbar tätt ihop. På fri tid och samling jobbar hon tillsammans med 
förskoleklassen och har då möjlighet att gå in och hjälpa till i fyran. 
Lokaler: Annika anser att klassrummet är väldigt litet, vilket beror på att det är ett före detta 
bibliotek. Hon saknar grupprum.  
Material: Hon anser att hon har tillgång till det material som hon behöver. 
 
Informant 6, Erik 
Klass: 17 elever, skolår 5, skola C.  
Erik ser en stor kunskapsmässig spridning bland eleverna vilket beror på att eleverna har en 
stor etnisk och nationell spridning. I klassen finns det mellan fem och tio nationaliteter. Erik 
uppskattar ett en tredje del till hälften behöver mycket extra stöd. 
Resurs/Samarbete: Erik har stöd av en resurslärare som är kopplad till en elev, tre lektioner i 
veckan. Några elever får stöd av modersmållärare en gång i veckan. 
Lokaler: Han anser att lokalerna är storleksmässigt tillfredställande men störs av höga 
fläktljud. Han har tillgång till intilliggande grupprum med glasruta in mot klassrummet.  
Material: Erik anser att materialet på skolan är eftersatt beroende på att en ny skola håller på 
att byggas. Han hämtar material på nätet och saknar datorer. 
 
Informant: 7, Boel 
Klass: 13 elever, skolår 2, skola C. 
Boel anser att klassen är homogen rent åldersmässig. Alla elever har invandrarbakgrund, 
varav åtta är födda i Sverige. Resterande är flyktingar. 
Resurs/samarbete: Hon har inte tillgång till någon extra resurs. Beroende på en 
omorganisation så har samarbetet mellan kollegor kommit i skymundan, men hon jobbar nära 
ett par av kollegorna. 
Lokaler: Boel anser att lokalen är handikappande, men har ändå hittat bra lösningar. 
Material: Hon anser att hon har tillgång till det material hon behöver. 
 
Informant: 8, Frida 
Klass: 20 elever, skolår 6, skola D. 
Frida upplever att det finns fyra till fem i klassen som är väldigt duktiga i de flesta ämnen. 
Hon misstänker även att det finns tre med diagnos. Annars anser hon att klassen är komplex. 
Resurs/samarbete: Hon har tillgång till en speciallärare på 50% som hon delar med den andra 
sexan. De elever som har tillgång till resursen är de som inte klarade de nationella proven i 
årskurs fem. Hon samarbetar även tillsammans med den andra sexan i några ämnen. 
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Lokaler: Hon har tillgång till grupprum men beroende på att det ej ligger i anslutning till 
klassrummet så utnyttjas det inte. 
Material: Hon anser att materialet som finns är väldigt begränsat och är inte nöjd. Det som är 
bra är att det finns bildkanoner i alla klassrum. 
 
Informant: 9, Diana 
Klass: 16 elever, skolår 4, skola E. 
Diana upplever att två av eleverna är svaga. En av dessa är svag både kunskapsmässigt, 
socialt och språkligt. Utvecklingsmässigt ligger han efter två år. Förutom dessa två anser hon 
att det är fyra till fem elever som är svaga. Hon anser att resterande är starka i olika ämnen, 
varav en är stark i alla ämnen.  
Resurser/samarbete: Hon har en resurs i sv 2 läraren och samarbetar tillsammans med läraren 
i den andra fyran i vissa ämnen. 
Lokaler: Diana anser sig ha ett traditionellt klassrum utan tillgång till grupprum.  
Material: Hon anser att hon har tillgång till det material som hon behöver. 
 
Informant 10, Fredrika 
Klass: 15 elever, skolår 5, skola D. 
Fredrika har en elev med mycket stort behov av stöd och ytterligare två elever som inte blivit 
godkända på det nationella provet i matematik. En av dessa elever har inte blivit godkänd på 
något av de nationella proven. Fredrika anser att det för övrigt är en ovanligt sammanhållen 
klass kunskapsmässigt. 
Resurs/Samarbete: Två elever som inte blivit godkända på det nationella matematikprovet får 
några timmars matematikstöd i veckan. 
Lokaler: Hon upplever att det finns gott om lokaler men hon utnyttjar dem inte på grund av att 
de ligger för långt från klassrummet. 
Material: Skolan har gjort satsningar på läromedel i svenska och matematik. Det Fredrika 
känner att hon saknar är material på en enklare nivå i engelska.  
 
Arbetssätt 
Klasstorlek 
Samtliga klasser som informanterna ansvarar för är relativt små till storleken. Antalet barn i 
klasserna ligger mellan 12 och 21 elever. Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi en 
föreställning om att klasstorlekarna skulle uppvisa en större variation. Vår allmänna 
uppfattning var att klasserna i de tidigaste skolåren skulle ha ett lågt elevantal men att 
klasstorlekarna successivt skulle öka högre upp i skolåren. Så är dock inte fallet i vår studie där 
medelklasstorleken minskar med en elev från skolår 1-3 (17st) och skolår 4-6 (16st). Några av 
informanterna uppger det låga antalet elever i klassen som en förutsättning för deras 
möjligheter att bedriva en anpassad undervisning.  
 

Erik: Här på denna skolan så har vi ju mindre klasser för vi ska kunna mer individanpassa. 
 
Frida: Vi har ju haft så att vi har haft små klasser, en utav orsakerna då om man inte ser 
enbart till det ekonomiska, fast det blir ju det också, men man säger att många små klasser 
då får vi inga andra resurser än dom små klasserna. 

 
Sammanfattande analys 
Idag bestäms skolors klasstorlekar lokalt av kommunen. Antalet elever per klass kan därför 
variera stort från kommun till kommun beroende på hur skolan prioriteras och den rådande 
ekonomin i den aktuella kommunen. Flera av våra informanter uppger att den aktuella skolan 
satsat sina resurser på mindre klasser för att underlätta för/möjliggöra den anpassade 
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undervisningen. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att enbart ett lågt elevantal i en 
klass inte säkerställer en individanpassad undervisning. Precis som Granström och Einarsson 
(1995) anser även Stensmo (1997) att små klasser ofta ses som en fördel av lärare, vilket även 
vår studie visade. Enligt Granström och Einarsson (1995) anser lärare att de små klasserna är 
mer lättarbetade då det gäller att öka möjligheterna för att hjälpa elever i svårigheter. Samtliga 
författare framhåller dock att det handlar mer om lärarens val av arbetssätt och 
förhållningssätt än ett litet elevantal i klassen för att undervisningen skall bli effektiv, att 
enbart ändra ramarna behöver inte ge någon effekt. Detta var något som ingen av våra 
informanter påpekade under intervjuerna. Stensmo (1997) påtalar att lärare anser att det ges 
större möjlighet att skapa ett personligt förhållande till eleverna om klasserna är mindre, 
vilket även lärare i vår studie uppger. 
 
Resurser och kollegor 
En faktor som är gemensam för nästan alla lärare i vår studie är att de har tillgång till någon 
form av resurs, det vill säga en extra person till stöd och hjälp i undervisningen. Dock skilde 
sig resursernas art och omfattning åt markant. Ibland var stödet riktat till en speciell elev, 
andra gånger var resursen mer allmänt kopplad till klassen. Några av våra informanter 
uttryckte en oro för att resurser skall dras in och hur det kommer att påverka verksamheten de 
bedriver.   
 

Barbro: Så länge han har resursen med så fungerar det bra, dom lektioner han inte har det är 
det ju väldigt jobbigt.  
 
Fredrika; Nä, jag har inte mycket resurser över huvudtaget. Jag har lite mattehjälp. 
 

Under våra intervjuer påtalade många informanter vikten av stöd till läraren. Flera av 
informanterna talade om kollegors stöd som en resurs när det gäller möjligheterna att anpassa 
undervisningen så att den innefattar alla eleverna. Hos kollegorna kan man få råd och stöd 
kring hur man skall organisera sin verksamhet och känna en styrka i att man inte är ensam.  

 
Carita: Samarbete är A och O när man ska jobba som lärare […] man kan hjälpa varandra 
när det är kris och nöd så kan du inte samarbeta och delge idéer, bolla svårigheter, utan 
även ge tips. Kan man inte samarbeta ska man inte vara lärare för det är jätteviktigt. 
 
Annika: Men sen är det ju väldigt bra här också med kollegiet […] känns som vi hjälps åt 
och är det nån som behöver extra så kan man alltid fråga och det finns alltid nån som har 
tips och idéer  
och..(…) I och med att det är en väldigt liten skola så är det tajt personalgrupp så känner all  
personal alla barn (…) som vår städerska är jätte-engagerad nu och tycker att det är roligt, 
alltså hon tar ju också ansvar på sitt sätt liksom för grejor och det gör mycket för 
arbetslaget, man känner att alla ger för det som vi gör. 

 
En av våra informanter uppger att hon och den fritidspedagog som till stor del är kopplad till 
hennes klass får stöd i form av handledning av psykolog kring hur de skall lägga upp 
undervisningen i klassen.  
 

Barbro: Det är för oss som jobbar i klassen … och det är ju suveränt! Alla borde få ha det!  
[…] …man får prata och någon kan se det ur en annan synvinkel. […] Oftast svarar man ju 
på frågorna själv men att man får bekräftat […] och lyfter tankarna.  

 
En del informanter uppger att de samarbetar med lärare i parallellklasser för att nivågruppera 
lektioner i vissa ämnen. Detta skriver vi mer om under rubriken Nivågruppering.  
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Sammanfattande analys  
Trots att samtliga klasser är relativt små uppger flertalet lärare att de har extra resurser 
kopplade till klassen i någon form. Våra tidigare erfarenheter säger oss att det ofta är antingen 
eller, har skolan satsat på små klasser finns det i allmänhet mindre resurser att tillgå. Liksom 
klasstorlekar är resursfördelning en ramfaktor som styrs lokalt av kommunen och skolledaren. 
En av informanterna talar om vikten av att rektor är insatt i klassituationen så att resurserna 
blir rätt fördelade. Det är viktigt att rektorn är medveten om det arbete som görs för att 
resurserna skall få behållas annars blir det lätt så att resursen tas bort när verksamheten väl 
börjat fungera, poängterar hon.  
 
I Forskningsbakgrunden diskuterade vi att vi ibland upplevt att lärares arbetslag enbart 
fungerar som en organisatorisk form där lite eller inget verkligt samarbete förkommit. I 
studien var resultaten de motsatta.  Förutom resurser kopplade till elever eller klassen i någon 
form uppgavs ofta kollegorna som ett ovärderligt stöd av våra informanter, vilket enligt 
Rönnerman (i Ahlberg, 1999) beror på att lärarna har samma syn på undervisningen och 
arbetar mot samma mål. Lärarna påtalar att kollegor inte bara är ett bollplank för tips och 
idéer som gäller själva undervisningen utan även utgör ett viktigt socialt stöd. Det är ofta hos 
kollegorna man finner styrka och inspiration när det känns tungt, vilket enligt Wahlstöm 
(1995) är vanligt idag bland många lärare. Den individanpassade undervisningen gynnas av 
pedagogiska diskussioner mellan lärarna. Flera av informanterna uppger att det är värdefullt 
att få någon annans perspektiv på en situation där man själv kört fast och har slut på egna 
idéer. Ett bra exempel på det är den psykologiska handledning som en av våra informanter har 
tillgång till.  
 
Relationer, trygghet och struktur 
När vi frågade informanterna om hur de rent praktiskt bedriver den dagliga verksamheten med 
individanpassning framkommer det att det finns en del gemensamma drag i lärarnas arbetssätt 
men att det inte går att koppla till skolår eller den skola de arbetar på. Ungefär hälften av 
lärarna påtalar vikten av att ha en tydlig struktur både när det gäller rutiner i klassrummet och 
kring arbetsuppgifter. Ett par av informanterna talar även om att relation och trygghet har 
betydelse för undervisningen, en av dem anser att det också gynnar den anpassade 
undervisningen. 
 

Boel: Och det är ju så här att de här barnen är ju väldigt otrygga. Saknar oftast vuxna, 
saknar normer så att det barnen här ofta behöver är en trygg, fast lugn och samma. Det vill 
säga att kommer du hit och sprätter till det och gör något väldigt, jättekul då är det väldigt 
många av våra elever dom fixa inte det för det finns liksom ingenting. Då tar det ju en två 
dar att ta ner dom på jorden igen, va. Du kan inte ha kul en stund så där och så sen. Så bäst 
är det om det är lite fyrkantigt och samma. 
 
Fredrika: …funkar ganska bra att dom hjälper varandra och resonerar sig fram många 
gånger till lösningar. Det tycker jag är bra, det fungerar. Men det är ju klart, det behövs ju 
ett bra klimat i klassen för det. 

 
Erik: Det som kanske också är viktigt med den sociala biten som jag har, vissa elever 
kommer ju hit före skoltid och sitter med innan skolan börjar, en del kanske läser högt och 
andra vill bara sitta och vara med. […] För då har jag märkt att dom eleverna är mycket 
lugnare sen hela skoldagen om dom får sitta lite med mig och diskutera gårdagen eller läsa i 
sin läsebok eller, […] så man har igen det på hela dan sen, eller kanske hela veckan till och 
med. Den här eleven som har svårt och koncentrera sig känner sig kanske lite extra utvald 
om han får komma och sitta en stund innan då.  
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Sammanfattande analys  
Precis som Wahlström (1993) trycker flera av informanterna på vikten av att skapa en nära 
relation med eleverna för att öka möjligheterna att anpassa undervisningen på bästa sätt. Då det 
är färre elever i klassen menar informanterna att det finns mer enskild tid till varje elev. Genom 
att ha en mindre grupp uppger Wahlström (1993) att det är lättare för eleverna att uppleva 
trygghet. Dock påtalar informanterna att tiden inte alltid fördelas jämt över eleverna utan vissa 
elever tilldelas mer uppmärksamhet än andra. I motsats till Colnerud (i Granström och 
Einarsson, 1995) uppger informanterna att de elever som prioriteras vanligtvis är de som 
behöver mer stöd och vägledning, kunskapsmässigt eller socialt.  
 
Två av våra informanter använder sig av mer strukturerade arbetssätt för att skapa struktur. En 
lärare i skolår två arbetar systematiskt med symbolbilder och har utarbetat ett arbetssätt som 
bygger på att symbolbilder används som stöd för att eleverna skall veta vad de skall göra. Detta 
är viktigt enligt Persson (i Ahlberg, 1999) för de elever som behöver extra stöd. Den aktuella 
läraren arbetar regelbundet med arbetspass där eleverna har eget arbete, eleverna har då vissa 
givna arbetsuppgifter att genomföra. För att eleverna bättre skall komma ihåg vad de skall göra 
skriver hon upp uppgifterna på tavlan och har kopplat varje uppgift till en bild, samma bild 
finns på det arbetsmaterial som skall användas. På det arbetsschema där barnen planerar sitt 
arbete finns samma symboler återgivna (se bilaga 6). En annan informant arbetar till viss del 
med Seriesamtal. Seriesamtal är ett pedagogiskt arbetssätt utarbetat för att underlätta för 
personer som exempelvis har svårt att förstå den verbala kommunikationen, behöver få regler 
och strategier nedskrivna för att komma ihåg dem och/eller behöver få flera sinnen stimulerade 
för att förstå. Seriesamtalen strävar efter att förtydliga våra oskrivna regler, sociala mönster och 
sociala normer. Detta görs genom att man ritar bilder eller skriver texter som förklarar olika 
situationer, Andersson (2001). Båda dessa arbetssätt visar på exempel där en anpassning till det 
enskilda barns behov kommer hela gruppen till nytta. Troligen finns det fler elever i båda 
klasserna som drar nytta av lärarens sätt att organisera undervisningen. 
 
Nivågruppering 
Några av informanterna gav varierande former av nivågruppering som exempel på anpassad 
individualiserad undervisning. Matematiken är det ämne där lärarna nivågrupperar i störst 
utsträckning. Några lärare uppger att de tillsammans med en eller flera parallellklasser 
grupperar eleverna kunskapsmässigt i olika nivåer. Skolverket (2003) poängterar att det vid 
nivågruppering skall finnas möjlighet att byta grupp under läsåret.  
 

Carita: Att vi lägger dom på olika nivåer, det är fult att säga nivågruppering. För vi 
använder inte det ordet då men vi är på det ställe vi är. Ja, du ska jobba med barnet där det 
är. Sen har vi barn som har varit jättesvaga från början och jobbat upp sig och kanske 
hamnat i mellangruppen också. 

 
Carin: …däremot började vi i våren i tvåan att gruppera dem i matte för då märker man att 
man har ett gäng som inte har taluppfattningen klar. Då gjorde vi en stor diagnos för alla 
tvåorna, då såg vi vilka barn som fortfarande inte hade klart taluppfattningen också 
plockade vi över dem och de är också klara med sista matte boken nu. Så att de har haft 
nytta av det. Då kan man ju säga att det har gett resurser men vi har ju inte fått mer till 
arbetslaget, utan de som har lätt för sig sitter i en 27grupp, det är det de kostar. 

 
Diana: Vi anpassar det för den nivån. Och jag har ju mina, dom barnen som kan så pass och 
då kanske vi kör ett lite högre tempo. 
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Andra lärare är inte lika positiva till nivågruppering. Någon uttrycker att nivågruppering 
ibland kan ställa till det mer än det underlättar och påpekar att vissa elever blir oroliga av de 
lokal- och kamratbyten som medföljer. 
 

Anna:  Man kan göra det (individanpassa undervisningen) inom klassens ram, jag tycker att 
så pass mycket skall man kunna som pedagog så att man skall veta att dom skall ha det och 
dom skall ha det. 

 
Några lärare påtalar att det är lättare att individanpassa elevernas arbetsuppgifter i ämnen som 
svenska och No/So. När eleverna själva textproducerar sker en automatisk individanpassning 
påpekar flera informanter. Eleverna har stora möjligheter att skriva om saker som intresserar 
dem och de använder då de ord och skriftspråksregler de behärskar. 
 
Sammanfattande analys  
Flera av lärarna i vår studie uppger att det är svårt att hinna med att individanpassa 
undervisningen till den enskilde eleven. Istället blir det i många fall någon form av 
nivågruppering inom klassen. Detta anser Järbur (1992) och Imsen (1999) är ett arbetssätt 
som lärare tillämpar för att försöka utjämna skillnaderna mellan elevernas varierande 
kunskap. Detta stämmer dåligt överens med det som står i läroplanen, som säger att 
undervisningen skall ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. s.4, Lpo 94 
(2006). Dock säger våra tidigare erfarenheter av lärares individualiseringssträvanden att det 
ofta är så det går till.  
 
Det ämne lärarna oftast nivågrupperar eleverna i är matematiken. Vår tolkning är att 
matematikundervisningen i de flesta fall bedrivs ganska traditionellt med genomgångar 
framme vid tavlan. En sådan undervisning underlättas om eleverna i lokalen är på ungefär 
samma kunskapsnivå och därför blir det smidigare att fördela eleverna lokalmässigt utifrån 
var de befinner sig kunskapsmässigt. Även materialmässigt kan det vara en fördel att dela 
upp eleverna efter det matematiska område de för tillfället arbetar med. Eleverna kan på så 
sätt få tillgång till all skolans laborativa material inom ett visst matematiskt område. Järbur 
(1992) påtalar dock att trots försök till individualisering genom nivågruppering misslyckas 
detta då man som lärare ställer samma krav på eleverna i den befintliga gruppen. Inom 
ämnen som svenska, No och So uppger informanterna att det är lättare att individanpassa i 
samma klassrum då man i dessa ämnen på ett annat sätt utgår från elevernas egna förmågor i 
exempelvis läsning, skrivning och förförståelse.  Individanpassningen handlar då om att 
eleverna själva till viss del väljer arbetsuppgifter efter intresse och kunskapsnivå. När 
eleverna själva textproducerar sker en automatisk individanpassning påpekar flera 
informanter, eleverna använder då de ord och skriftspråksregler de behärskar. 
 
Planering av elevernas arbeten 
Några av informanterna uppger att de arbetar med veckoplanering, loggböcker eller 
individuella mappar för att individanpassa undervisningen.  

 
Erik: Det har ju vi satt där framme (pekar mot ett schema uppsatt på tavlan) som ni ser och 
det blåmarkerade fälten där har dom då eget arbete. Där har dom möjlighet att välja svenska 
eller matte, engelska eller om vi har något grupparbete eller läsning eller lite såna grejor då. 
Det är ju ganska så fritt ändå många lektioner.  
Intervjuare: Planerar dom det utifrån sina IUP (Individuell utvecklingsplan)? 
Erik: Ja, mycket det att nu ska vi fokusera mycket på matte, för varje vecka gör vi en 
veckoplanering, då. Eleverna får välja själva också tittar jag på vad jag tycker sen då. Vad 
ska vi göra under veckan? Och det är ju dom här delarna som dom gör på egen tiden sen då. 
Då ska dom hinna med det dom har planerat på dom här dagarna (de blåa) och sen ska dom 
då…det här hann jag med.. och hur gick det? 
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Diana: I loggboken så vet jag, det är individuellt. Där har jag kört att där vet jag vilka som 
är snabba. Då har jag gjort lite extra uppgifter som jag skriver, dom som tar god tid på sig 
eller som jag vet inte hinner med, gör två-tre mindre saker. Då tar jag dom viktigaste som 
jag tycker att dom behöver. Så får dom på måndagar också klistrar dom in det. Så har vi den 
under veckan och jobbar med den under tiden, ibland tar jag det jättenoga och ibland lite 
mindre.  

 
Barbro; Jaa, dom har ju flera mål, men jag tänker på målmappen den är från IUP:n. Då har 
jag gjort en lapp där det står deras mål också får dom skriva i hur dom ska träna.  

 
Helklassundervisning och lärargenomgångar framme vid tavlan blir ett ineffektivt sätt att 
bedriva undervisning på då eleverna befinner sig på väldigt skilda kunskapsnivåer. Erik 
påtalar dock att han då och då, trots mycket stor spridning på elevernas kunskapsnivåer, 
använder sig av gemensamma genomgångar framme vid tavlan under matematiklektionerna. 
Han ser det som en introduktion för de elever som ännu inte kommit till det avsnittet i 
matematikboken, en genomgång för de som är där just nu och som en repetition för de elever 
som redan lämnat det aktuella kapitlet. 

 
Erik:[…] men annars brukar jag ta det på tavlan också. För att dom andra kommer ju att 
komma dit förr eller senare och då har dom ju sett det en gång[…] dels var det repetition 
och dels introduktion. 

 
Sammanfattande analys  
Innan vi genomförde vår studie hade vi en uppfattning om att det successivt skulle bli 
vanligare att eleverna arbetade självständigt med eget arbete exempelvis utifrån deras IUP 
(Individuell utvecklingsplan) högre upp i åldrarna, men så visade sig inte vara fallet. Flera av 
informanterna i de yngre skolåren uppgav dock elevernas omognad som anledning till att ett 
sådant arbetssätt inte var aktuellt. Två av de informanter som uppgav att de arbetade till stor 
del med eget arbete har gemensamt att eleverna i deras klasser har en mycket stor 
kunskapsspridning. Möjligtvis kan det vara så att arbetssättet där elever bedriver eget arbete 
gynnas av att kunskapsspridningen i en klass är mycket stor. Flera av informanterna uppgav 
att eget arbete innebar att eleverna blir tilldelade stenciler eller andra arbetsuppgifter. Precis 
som Granström (2007), Järbur (1992) och Stensmo (1997) påtalar menar informanterna att det 
är viktigt att arbetsuppgifterna är väl anpassade till den kunskapsnivå eleverna befinner sig på.  
 
Individanpassning för alla? 
Våra informanter uttrycker samtliga ett stort engagemang när det gäller att utforma den egna 
undervisningen så att den anpassas för den enskilda eleven men precis som Ahlberg (1999) 
påpekar flertalet av våra informanter att de upplever svårigheter med att bedriva en 
individanpassad undervisning.   
 

Annika: …dom ligger på olika nivåer och dom ska anpassa efter det, det är jättetufft.  
 
Frida: Ja, det kanske låter bra när jag sitter här och berättar det men vissa dagar... ja, då 
fungerar det inte alls. 
 
Diana: Man gör så mycket och vill så väl för alla elever så men det går inte att få det 
individ.., hela tiden utan du måste baka ihop det och anpassa för hela gruppen.  

 
Carin: Det som funkar på den ene funkar inte på den andre […] man kan inte säga att det 
finns en metod som fungerar, så lätt är det inte. 

 
Under våra intervjuer kom det fram att många av informanterna lägger den extra lilla tid som 
finns till att stötta upp de elever som behöver någon form av extra stöd.  
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Frida: Vi gjorde lite grann av ett val då vi har satsat mest energi på dom som inte nådde 
målen i femman och inte gett lika mycket kanske till dom där man ser att kunskaperna finns 
[…]  Man måste göra ett val ibland även om det känns fruktansvärt. 

 
Samtidigt är lärarna dock medvetna om att man inte får glömma av de högpresterande 
eleverna och att de har samma rätt att bli stöttade i sin utveckling. 
 

Carita: Ja man får ju inte stoppa barn när dom är duktiga. Dom ska ju inte på bekostnad av 
andra barn få ta tillbaka sina kunskaper utan måste ju pushas på. Oftast glömmer man ju 
dom här duktiga barnen på bekostnad att de svaga barna att dom ska ha all hjälp. 

 
Frida:  Man kompenserar dom som inte kan. Sen skulle man vilja göra mer för dom andra, 
visst. Och då tänker vi kanske så utifrån hur dom ska klara sig sen, att några kommer att 
klarar detta väldigt bra ändå, fast dom inte har fått riktigt samma hjälp.  

 
Sammanfattande analys  
Vår studie gav oss uppfattningen att mycket av lärarnas arbete liksom organisationen av 
undervisningen utgår ifrån de svaga eleverna. Det gäller såväl anpassning av undervisning, 
placering av elever som möblering av klassrum. Det faktum att informanterna redogör till 
största delen för hur de organiserar sin undervisning för att passa elever som behöver extra 
stöd i någon form anser vi bero på, precis som en informant uttrycker det, att när resurserna 
inte räcker till måste man prioritera. Lärarna väljer i detta fall att prioritera de elever som inte 
nått upp till eller anses få svårt att nå upp till uppsatta minimikrav.  
 
Flertalet informanter uppger att de är medvetna om att de högpresterande eleverna inte alltid 
får den utmaning de behöver. Ett utbrett sätt att hålla dessa elever sysselsatta är att ge dem fler 
arbetsuppgifter (t.ex. extra stenciler) för att hålla dem aktiverade men det behöver inte betyda 
att de får den utmaning de behöver för att utvecklas. Risken med detta ser Wahlström (1995) i 
att eleverna blir uttråkade och ej får den stimulans de behöver för att kunna hantera motgångar 
senare i livet. 
 
Sammanfattning 
Det finns mycket som skall tas hänsyn till när man som lärare ska anpassa sin undervisning så 
att varje elev får det som just han eller hon behöver. Hur lärare utformar sitt arbete i 
klassrummet skiljer sig beroende på hur han eller hon tolkar begreppet ”individuellt”. Precis 
som Stensmo (1997) ser många av våra informanter det individuella innehållet i hur man som 
lärare anpassar uppgiftens/uppgifternas svårighetsgrad, storlek och hastighet efter elevernas 
kunskapsnivå. I studien kom det även fram att nivågruppering ansågs som ett sätt att 
individanpassa, då resurserna inte räcker till eller är begränsade. Detta är något Järbur (1992) 
inte anser som en lösning till att nå en individanpassning då arbetssätt, tid och krav är samma 
som när man ej nivågrupperar.  
 
Informanterna menar att relation, trygghet och struktur är viktigt i den dagliga verksamheten 
för att man som lärare ska kunna leda eleverna mot de mål som satts upp. Det vi uppfattade 
som det viktigaste stödet man kan få som lärare är det man får av sina kollegor. Även lärare 
har alltså behov av relationer, struktur och trygghet. 
 
En intressant tanke som dök upp under studiens gång var att de arbetssätt som utförs i dagens 
skola och undervisning genomsyras av alla läroplaner, gamla som nya. Det vi kan se är ett 
axplock från de gamla läroplanerna gällande temaarbeten, grupparbeten, katederundervisning, 
enskilt arbete och så vidare. Tolkningen vi gör är att dagens skola bär med sig av de arbetssätt 
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som tidigare styrt skolan och tillsammans med den nya läroplanen, Lpo 94, utgör det dagens 
undervisning.  
 
Lokaler    
Anpassade lokaler 
Att lokalerna man vistas i är anpassade för den verksamhet man bedriver underlättar betydligt. 
Vi har sett stor variation i vilka förutsättningar lokalerna ger.  På vissa skolor upplevs lokalerna 
erbjuda möjligheter till en varierad undervisning medan andra skolors lokaler mest ses som 
begränsningar. Några lärare är mycket nöjda med sina lokaler: 
 

 Anna: Just nu har jag världens bästa klassrum kan jag säga. Ja, det är fantastiskt alltså. Det 
är ett stort klassrum som egentligen inte är ett klassrum, det är en gammal slöjdsal som är 
ombyggd till klassrum  

 
Barbro: ...nu skulle vi ju egentligen suttit nere i klassrummet så klart men. Ja, nere i hörnet 
är det en bokhörna med alla böcker och lite spel. Också finns det ju ett grupprum som man 
kan stänga dörren till, och det är jättebra. Och sen ligger det ju nära köket också, […] om 
det skulle vara någon som vill sitta där de sitter och äter så kan dom ju sitta där också. 

 
Andra lärare anser att lokalerna påverkar deras verksamhet negativt: 
 

Carin: Vi har inte ett dugg. De här tre lokalerna är de äldsta och sämsta, de är inte 
ombyggda utan är från -63 när alla barn satt i ett fyrkantigt klassrum och alla gjorde lika. 
Korridoren är trång och salarna är trånga. Vi har absolut inga förutsättningar för att jobba 
på något sätt och individualisera. 

 
Lärarna anser att grupprummen bör ligga i direkt anslutning till klassrummet och vara 
utformade för den aktuella verksamheten annars blir de lätt outnyttjade. Flera av våra 
informanter uppger att elever inte klarar av att ta det ansvaret som behövs då de skall sitta och 
arbeta i ett annat rum en bit bort. Detta gäller såväl yngre som äldre elever.   
 

Barbro: …just att man har dörrar man kan stänga, det tycker jag är bra. Det är värdelöst att 
ha grupprum man inte kan stänga.  
 
Boel: Inte än, för där (i grupprummet) sitter dom liksom off. Jag kan ju tänka att kanske i 
trean om det är några lugna så får dom förtroendet att sitta där inne och jobba. 

 
Sammanfattande analys  
I studien framkom det att hur väl lokalerna var anpassade efter den undervisning som läraren 
vill bedriva är viktigare än att lokalerna är stora eller nyrenoverade. Precis som Björklid (2005) 
upplever vi att informanternas syn på lokalerna grundar sig i hur väl de passar den 
undervisning läraren vill bedriva, men också att det handlar om vilka möjligheter läraren kan se 
i de lokaler som erbjuds. Några av informanterna ser små lokaler som ett hinder medan någon 
annan med liknande lokaler anser att de har gjort det bästa av situationen och upplever dem 
som fungerande. Få lärare ställde krav på större omorganiseringar av lokalerna för att anpassa 
dem till elevernas och undervisningens behov. Detta skulle kunna bero på det som Björklid 
(2005) tar upp att lokalerna ibland är så slitna att lärare mestadels fokuserar på den allmänna 
fräschheten istället för hur väl lokalerna svarar upp mot den pedagogiska tanken. Husserls, den 
naturliga inställningen, kan också vara en anledning till att så få röster höjs för 
ombyggnationer av skollokaler. Man är helt enkelt så van vid lokalerna att man inte reflekterar 
över dem, eller vad som skulle kunna vara istället, lokalerna tas för givna och man försöker 
göra det bästa av situationen. 
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Förhållandet mellan klassrum och grupprum togs upp som en viktig kvalitetsfaktor i den studie 
som gjordes av Svenska kommunförbundet (2003). Lärare i vår studie påtalar att ett grupprum 
helst skall ligga i direkt anslutning till klassrummet, ha en avskiljande dörr och gärna vara 
försett med fönster som underlättar lärarens uppsikt över de elever som befinner sig där. Precis 
som Jedeskog (2007) påtalar flera av de lärare som deltagit i vår studie att arbete i grupprum är 
något som ställer högre krav. För elevernas del handlar kraven om mognad att ta ansvar för det 
egna lärandet och att kunna fokusera och koncentrera sig. Kraven ökar även på läraren då det 
gäller att ha utformat arbetsuppgifter så att det är möjligt för elever att självständigt arbeta med 
dem, men också  att våga lita på eleverna och släppa på elevkontrollen för en stund. 
 
Elevers placering 
Flertalet informanter uppger att eleverna byter platser i klassrummet flera gånger under en 
termin. I några fall har eleverna en viss medbestämmanderätt i hur placeringen skall se ut, 
lärarna ser detta som en del i elevernas inflytande över verksamheten. De allra flesta lärarna 
påtalar dock att det är de som har sista ordet och att de har en medveten tanke med hur 
placeringen skall se ut. Barngruppens sammansättning styr mycket av placering och möblering 
i klassrummet. Hänsyn tas till de elever som behöver extra stöd i någon form. 
 

Annika: …killen med ADHD har ju fått sitt lilla hörn, han har ju fått en skärm så han har ju 
sin lilla del. 
 
Carin: Ja, det är ju det enda vi kan göra, de kan få sätta sig där de hittar ett hörn där dom 
trivs så att säga. Vi har en pojke han har suttit i samma hörn i tre år men där vill han vara. 
Han har faktiskt kommit lite längre nu. Han har kommit lite längre in i klassrummet nu, 
men är ändå i sitt lilla trygga hörn. 
 
Carita: …det du måste som lärare först ta hänsyn till är synskadade och hörselskadade. […] 
Då får vi hjälp från Vänerskolan som har hand om hörselskadade. Exakt placering för det 
handlar om ljus och förhållande till fröken och förhållande till barnen och dom ska ju avläsa 
på munnen och så. […] Samma med synskadade barn som har glasögon eller sitter och 
kisar, de måste ju också komma långt fram. Sen har du ju dom […] otrygga som du måste 
förklara för en gång till. Du förklarar för klassen att nu ska vi ha det, sätt igång och jobba. 
Alla fattar utan två som sitter där fram och har inte hört ett dugg av vad du har sagt, då får 
du ta ett individuellt prat med dom. Vad var det du skulle göra nu. ”Jag vet inte.” och då får 
man ju ta det igen tre gånger. Då är det ju bra att ha dom barnen lång fram. Så man kan 
hjälpa dom extra. […] …vi försöker placera ut snatterpellarna i var sitt hörn så att dom har 
lite kontroll över allting. Den som snabbt måste ut, det finns ju alltid dom barn som måste 
på toa tre gånger per timme, det är bra om dom sitter nära dörren. Med åren och med 
erfarenhet lär man sig nästan var man ska placera barnen.  

 
Sammanfattande analys  
När det gäller lärarnas egen anpassning av lokalerna för att bedriva en undervisning som 
innefattar alla elever uppgavs placeringen av barnen som det oftast förekommande sättet att 
forma lokalerna på. Precis som Jedeskog (2007) påtalar så fann även vi i vår studie att 
ungefär hälften av klassrummen var möblerade så att eleverna var vända framåt mot läraren. 
Att lärare upptäcker elevers behov vad gäller placering i klassrummet kan göra en stor 
skillnad i huruvida en undervisning där alla elever kan vara delaktiga kan komma till stånd. 
Det gäller placering såväl i förhållande läraren som till klasskamrater. Ibland behövs det så 
lite för att det skall fungera, kanske bara att eleven hamnar där den känner sig trygg för att 
minimera många orosmoment. Placeringen av eleverna användes också av flera informanter 
som en del i att låta eleverna få demokratiskt inflytande över verksamheten.  
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Tid 
Traditionellt schema 
En klar majoritet av lärarna säger sig utgå från ett traditionellt schema med fasta ramar. Med 
traditionellt schema menar vi ämnesuppdelade lektioner under exempelvis 40, 60 eller 90 
minuters pass åtskilda av raster eller lunch, till skillnad från långa arbetspass under exempelvis 
en hel för- eller eftermiddag där eleverna har större utrymme och möjlighet att själva påverka 
ämnesområde och när raster skall tas. Lärarna påtalar att det är svårt att flytta raster då 
rastvakter behövs. Flertalet lärare upplever sig dock fria att omorganisera ämnen och variera 
sin undervisning så att den passar elevgruppen inom det traditionella schemats ramar, det vill 
säga att byta eller flytta ämnen under dagen eller under veckan. Det är schemats form som i de 
flesta fall ligger fast med start- och sluttider, raster och luncher med mera. 
 

Anna: Det är ju så här att man har ett schema och det måste man ta hänsyn till för att andra 
är berörda av det […] Däremot det som står på schemat om det står svenska, matte, So och 
No där tittar jag nästan aldrig på. Jag bara vet att det är där och jag vet hur mycket timmar 
jag skall ha, om jag byter en So tid och tar svenska då vet jag att jag har gjort så och dom 
(eleverna) får sina lektioner. 

 
Carin: Vi har haft helt schemalöst och tog rast när det passar […] det berodde på att vi var 
mer personal så vi kunde liksom ta rast och någon kunde vakta dom. Nu är vi tre personer 
och vi måste ha samma schema, det funkar inte annars. 

 
Sammanfattande analys  
Att organisera sin undervisning utifrån ett traditionellt schema visade sig vara det absolut 
vanligaste i vår studie. Den vanligaste anpassningen av tid som uttrycktes av informanterna 
var byte av de ämnestimmar som ligger inskrivna i schemat. Lärarna kan exempelvis 
koncentrera undervisningen på ett visst ämne under en period, exempelvis inför de nationella 
proven.  
 
Schemat är något som inte bara berör den aktuella läraren och klassen utan påverkar även 
många andras scheman och ses därför som besvärligt att ändra i. Imsen (1999) skriver att 
problemet med att ändra ett fastlagt schema kan liknas vid att välta en dominobricka, en 
ändring ger följdeffekter på flera andra platser. Att ändra i schemat kräver en hel del 
planering och tiden till detta planeringsarbete ser vi som svårt att finna i dagens slimmade 
skolorganisationer vilket vi tror är anledningen till att tidsrutiner behålls som de alltid har 
varit. Några lärare påtalade att de någon gång per termin eller läsår lägger om schemat helt 
då hela eller delar av skolan samarbetar kring något temaarbete. Då anpassas exempelvis 
rast- och lunchtider, ofta delas också eleverna in i blandade åldrar under temaarbetet. Detta är 
dock en sällan-händelse och inget som praktiseras i den ordinarie undervisningen.  
 
En slutsats vi drar är att tiden och det traditionella schemat är så traditionsbundet inom 
skolans värld att den knappt ifrågasätts. Även här kan vi dra paralleller till Husserls naturliga 
inställning. Det tycks alltså som att tidsanvändningen i skolan i hög grad styrs av annat än 
pedagogiska överväganden. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Eftersom det här med forskningsarbete är nytt för oss båda lade vi initialt ner en hel del tid på 
att planera hur vi ville genomföra vår studie för att den skulle bli så bra som möjligt innan vi 
inledde arbetet. Vi upplever så här i efterhand att det var ett väldigt klokt beslut. Även om vi 
idag skulle ändra på vissa saker om vi fick göra om hela studien så undvek vi många fällor 
genom att tänka ”tanken ut” och försöka förstå konsekvenserna av våra beslut.  
 
Vi har fått mycket positiv respons på de tankekartor vi använt oss av under våra intervjuer. 
Informanter har uttryckt att de känt sig säkrare då de klart och tydligt kunde se vilka områden 
vi är intresserade av. För vår del innebar tankekartorna att vi inte behövde ställa så många 
styrande frågor för att hålla intervjun på rätt kurs, vilket gjorde att informanterna kunde 
resonera mer fritt runt våra huvudområden och själva lägga vikt på det som de upplevde som 
viktigast.  
 
Valet att vi båda deltog i samtliga intervjuer har vi haft god nytta av. Att vara två betydde att vi 
kunde ge varandra stöd och det kändes gott att veta att någon kontrollerade att allt väsentligt 
kom med under intervjun och kunde bryta in om den andra körde fast. Att vara två intervjuare 
underlättar det också att skapa goda förutsättningar för en bra intervju. Genom samspelet oss 
emellan kunde vi skapa en lättsam, trygg atmosfär där vi upplevde att informanter som var 
något nervösa i inledningen av intervjuerna, kunde slappna av och sedan svara avspänt på våra 
frågor.  
 
Arbetet med att analysera och tolka vårt material tog tid. Lindgren (1994) anser att 
fenomenologi som kvalitativ forskningsmetod handlar om en kreativ process och ett sätt att 
förhålla sig och tänka på vilket tar tid att tillägna sig. Det myckna arbetet med att på olika sätt 
gå igenom all data ledde till att vi till slut blev förtrogna med materialet vilket vi anser i 
förlängningen stärker vår analys/studies tillförlitlighet. Att tolka och analysera all rådata i en 
kvalitativ studie är en mödosam process som till slut övergår till en mer systematisk analys 
(Malmqvist, 2007). Då vi båda deltog i alla intervjuer kunde vi under bearbetningen av 
materialet bidra med våra olika perspektiv vilket minskade risken för ensidigt vinklade och 
snedvridna tolkningar och på så sätt ytterligare höja validiteten på studien (Kvale, 1997). 
 
Avslutande diskussion 
Vi drar slutsatsen att, i enlighet med Imsen (1999), så har lärarna mycket frihet vad gäller 
organisationen av undervisningen och att den formas mer utifrån lärarens eget förhållningssätt, 
och vad lärarna själva anser fungera, än utifrån de skolår eller den skola de för tillfället 
undervisar i.  
 
Vad gäller ramfaktorerna, som till stor del styr lärarnas arbete, är det bestående intrycket vi fått 
att lärarna accepterat de förutsättningar de har att arbeta utifrån även om det givetvis finns 
tankar och önskemål om att vissa saker behöver förändras. Denna attityd går att koppla till 
Husserls naturliga inställning. Många saker i vår livsvärld ter sig så självklara för oss att de i 
stort blir osynliga, vi tänker inte på dem eller att de skulle kunna förändras (Nielsen, 2005). 
Vår reflektion är att denna inställning både kan vara en förutsättning och problematisk. Om vi 
hela tiden skulle se och vara medvetna om allt som skulle gå att förbättra eller förändra skulle 
det nog snart bli olidligt att orka fortsätta. Den naturliga inställningens stora fara som vi ser det 
är att den hämmar utvecklingen, det vi inte kan se kan vi inte förändra eller utveckla. Trots att 
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vissa ramfaktorer och förutsättningar ser mycket olika ut på olika skolor har lärarna i de flesta 
fall hittat arbetssätt och lösningar som de tycker fungerar. Slutsatsen vi drar är att läraryrket är 
en profession där verksamhetens kvalitet till stor del beror på den egna kompetensen, 
uppfinningsrikedomen och förhållningssättet till de problem man ställs inför. Vi håller med 
Imsen (1999) som menar att lärarens kompetens bäst visar sig i hur han eller hon hittar 
lösningar på de problem som de ställs inför.  
 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur lärare organiserar och anpassar sin 
undervisning så att varje elev motiveras och stimuleras att inhämta kunskap. En av våra 
forskningsfrågor handlar om hur lärare säger att de gör för att anpassa sin undervisning till 
alla elever och det var också så vi formulerade våra frågor under intervjuerna. När vi 
sammanställde intervjusvaren från informanterna insåg vi att nästan ingen lärare nämnde hur 
de arbetar för att alla elever skall bli inkluderade i den undervisning de bedriver, vilket 
överraskade oss en del. Ordet inkludering innefattar så mycket mer än en intellektuell 
anpassning av exempelvis arbetssätt, det handlar inte bara om att eleven skall känna att 
arbetsuppgifterna är anpassade till honom eller henne utan också att han eller hon kan bidra 
med något till gemenskapen, att de deltar som fullvärdiga medlemmar. Exakt vad begreppet 
inkludering innefattar diskuteras bland olika forskare. Inkludering förklaras som en pågående 
process och handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande i undervisningen (Emanuelsson 
2007). Rätten att delta i en helhet (Möllås, 2006). Nilholm (2006) menar att helheten (skolans 
organisation) skall anpassas efter delarna (den enskilda eleven). Den anpassning av 
undervisningen som våra informanter ger utryck för handlar i stort sett bara om en 
anpassning till elevernas förutsättningar och behov med fokus på det intellektuella planet. En 
anledning skulle kunna vara att det är svårt att tänka i vidare banor när man sitter i en så 
konstlad situation som en intervju.  
 
Till sist vill vi bara konstatera att vi under vårt arbete med denna studie har blivit medvetna 
om att individanpassad undervisning är något som verkligen är en färskvara, den måste vara i 
ständig förändring, aldrig det samma från skola till skola, lärare till lärare eller från barn till 
barn, inte ens från en dag till en annan. I takt med elevernas utveckling måste lärarna 
utvecklas med dem för att kunna ge den undervisning varje enskild elev behöver. Det ligger 
mycket i det som vår informant Carin uttrycker angående individanpassad undervisning: 
 

Det som funkar på den ene funkar inte på den andre… 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Under resans gång kom det upp många frågor, funderingar och intressanta diskussioner kring 
studien och individualisering. Då vår forskning utgår från informanternas egna upplevelser av 
hur de arbetar i klassrummet, hade en intressant fortsättning varit att komplettera studien med 
observationer för att kunna jämföra lärarnas upplevelser med den faktiska undervisningen. 
Ofta upplever man sig själv göra på ett sätt medan andra upplever att man faktiskt gör något 
helt annat.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  
 
 
Vi vill att samtalet skall vara ganska fritt så att pedagogernas egna tankar kommer fram, men 
för att strukturera upp intervjun har vi valt några punkter som skall vara gemensamma för alla 
samtal. Frågorna ett till och med fyra handlar om tillgångar/förutsättningar. Frågorna fem till 
och med sju handlar om hur pedagogerna valt att anpassa sin undervisning utifrån rådande 
förutsättningar. Det vi valt att fokusera på är: 
 

1. Klassen 
- storlek 
- fördelningen svaga/starka elever. (Här definierar inte vi vad vi menar med 

starka/svaga elever. Vi vill veta hur många svaga/starka barn läraren upplever att det 
finns i klassen). 

 
2. Kollegor 
- fler pedagoger i klassen? (hel/halvklass?) 
- samarbete?  

 
3. Material 
- tillgång till olika sorters material?  
- undervisningsböcker? 

 
4. Miljö 
- anpassade lokaler? 
- grupprum? 

 
När lärarna redogjort för förutsättningarna ber vi dem att beskriva på vilket sätt de anpassar 
undervisningen. Vi kommer att be lärarna att förklara hur de konkret arbetar men även hur de 
tänker kring sin undervisning. 
 

5. Arbetssätt 
- olika arbetssätt 
- grupp/enskilt arbete 
- material (böcker, egentillverkat, laborativt) 

 
6. Hur används lokalerna? 
- möblering 
- vad finns på väggarna? Tankar kring det? 
- grupprum (vem använder dem?) 
- möjlighet till avskildhet? 

 
7. Schema/Tid 
- arbetspass och/eller traditionella ämnestimmar? 
- fasta eller flexibla raster? 
- planering? (lärare och/eller elever) 
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Bilaga 2 
Mail till rektorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande från Högskolan Väst som är mitt upp i vårt examensarbete. I vår 
studie planerar vi att intervjua lärare kring hur de anpassar sin undervisning så att den 
innefattar alla barn i klassen. Vi undrar om vi får lov att tillfråga personal på Er skola om de 
är intresserade av att delta i dessa intervjuer? 
 
Ring gärna om något är oklart! 
Tack på förhand!  
Camilla Vikingsson, XXXX-XXXXXX 
Linda Olsson, XXXX-XXXXXX 
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Bilaga 3 
Mail till informanter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej NN! 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst som är mitt uppe i vårt examensarbete. Vårt 
ämne handlar om hur lärare organiserar sin undervisning så att den innefattar alla elever i 
klassen utifrån olika förutsättningar. Vi undrar om Du skulle kunna tänka Dig att ställa upp på 
en intervju. Vi beräknar att den tar ca en timme och självklart är det frivilligt att ställa upp. 
 
Vi förstår att det är mycket att göra så här strax innan skolavslutningen men vi skulle vara 
tacksamma om du kunde tänka dig att medverka.  
Om det är något du undrar över så hör gärna av dig. 
 
     Tack på förhand! 
     Camilla Vikingsson: XXXX-XXXXXXX 
     Linda Olsson: XXXX-XXXXXXX 
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Bilaga 4 
Bekräftelse till informanter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej NN! 
 
Vi vill inleda med att tacka Dig för att Du ställer upp på att medverka i vår studie. Som vi 
tidigare informerat Dig om är vi intresserade av på vilket sätt Du väljer att organisera Din 
undervisning så att den innefattar alla elever. Vi beräknar att intervjun tar cirka en timme och 
för att underlätta vår bearbetning av materialet kommer vi att använda oss av en bandspelare.  
 
Vi vill även klargöra att: 
 

- Intervjun är helt frivillig. 
- Du kan välja att avbryta intervjun när Du vill. 
- Intervjun är helt anonym och inget av det som skrivs i uppsatsen kommer att 
kunna härledas till Dig av läsaren. 

 
Härmed vill vi även bekräfta att tiden för intervjun är XXXdagen den XX/X kl.XX.XX. Vid 
frågor så hör gärna av dig till oss! 
 
Tack på förhand! 
Linda Olsson XXXX-XXXXXX 
Camilla Vikingsson XXXX-XXXXXX 
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Bilaga 5 
Tankekartor till intervjusituationerna                                        1 av 2 
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Bilaga 5 
2 av 2 
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Bilaga 6 
Symbolbilder 

 

 42



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se

 43

http://www.hv.se/

