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Abstract 

The aim of this study is to explore how three English teachers in Swedish compulsory school work 

towards fulfilling the task of meeting every single student’s individual needs when it comes to learning. 

By interviewing these teachers, the study aims to answer the following questions: What does 

individualised teaching mean to the three interviewed teachers? What kinds of challenges do they face 

when it comes to meeting the needs of all the students and how do they work with individualised 

teaching? One of the biggest challenges the teachers face when they attempt to individualise teaching is 

that it takes a lot of time to analyse every single student’s individual needs and it is not always obvious 

what kind of need the teacher has to take into account when trying to individualise the lesson for the 

learner. Bigger classes result in the fact that teachers are not always able to meet the requirement found in 

Lgr 11 that teachers must meet every single student’s individual needs. 
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1 Inledning 

I dagens läroplan Lgr 11 (reviderad 2016) ställs stora krav på lärare när det kommer till 

att anpassa undervisningen utifrån eleven och dennes förutsättningar. I kapitel 2 

Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 hittas riktlinjer för hur lärare ska arbeta och i 

detta kapitel står det tydligt att lärare ska ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande” och det står även att lärare ska ”organisera 

och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (2016, s. 14). Att anpassa all 

undervisning för samtliga elever och deras förutsättningar och behov är alltså ett krav 

som ställs på lärare i Lgr 11.  

 

Att anpassa och genomföra undervisningen på ett sätt som är anpassat efter alla elever 

och deras enskilda förutsättningar innebär att läraren måste ha en god kännedom om 

varje elev och förstå hur de fungerar och lär sig. Förutom att se att elever har ett behov 

av att få undervisningen individualiserad efter sina förutsättningar krävs det även att 

läraren förstår vilken förutsättning och vilket behov som undervisningen bör anpassas 

efter. Denna uppgift som lärare ställs inför blir inte lättare av att klasser idag ofta består 

av 25 till 30 elever. Efter fyra år på lärarutbildningen har jag tagit del av tre 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder och något som framgått under dessa perioder 

är att en återkommande utmaning för lärare alltid har varit hur arbetet kan läggas upp så 

att det passar samtliga elever. I denna studie berättar en lärare att det i hennes 

sjundeklass finns en elev som ligger ”på en nias nivå” samtidigt som det finns en elev 

som ”inte kan läsa eller skriva”. Det är uppenbart att det inte är det lättaste att lägga upp 

undervisningen på ett sätt som passar alla elever, men samtidigt ställer läroplanen Lgr 

11 kravet på lärare att undervisning ska anpassas efter samtliga elevers behov och 

förutsättningar. 

 

Att anpassa undervisningen, eller att individualisera undervisningen, efter samtliga 

elevers förutsättningar är ett krav som ställs på alla lärare. Men vad innebär egentligen 

begreppet individualisering för lärare? Hur arbetar de för att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov och vilka svårigheter och utmaningar ser de med att bedriva en 

individualiserad undervisning? Denna studie undersöker hur tre lärare på högstadiet från 

en och samma skola tolkar, arbetar med och ser på att individualisera 

engelskundervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att belysa vad begreppet individualisering betyder 

för engelsklärare på högstadiet samt att åskådliggöra hur de arbetar med 

individualisering i engelskundervisningen. Vidare är syftet att ta reda på vilka 
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svårigheter och utmaningar lärarna ser med att bedriva en individualiserad 

undervisning. För att ta reda på detta kommer jag att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vad betyder begreppet individualisering för de tre intervjuade engelsklärarna? 

• Vilka svårigheter och utmaningar ser de tre intervjuade lärarna med att bedriva 

en individualiserande engelskundervisning för samtliga elever? 

• Hur arbetarna de tre intervjuade lärarna med individualisering för att bemöta 

elevernas behov i engelskundervisningen? 
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2 Definitioner av begrepp 

Detta avsnitt behandlar de centrala begrepp som används i denna studie. 

2.1 Definitioner av individualisering 

Individualisering, eller individualiserad undervisning, är när läraren anpassar 

undervisningen efter varje elev och dennes behov och förutsättningar. ”Det avgörande 

är hur innehållet kan hanteras av varje enskild elev” (Pedagogisk Uppslagsbok 1996, s. 

271).  

 

Begreppet individualisering så som det kommer till uttryck i läroplaner och forskning är 

ett diffust begrepp som kan betyda olika saker beroende på hur begreppet tolkas. Enligt 

Skolverket (2009, s. 30) så finns det två tydliga tolkningar av begreppet där en tolkning 

är att individualisering sker genom individuellt eller eget arbete och den andra 

tolkningen är att individualisering sker genom att individanpassa arbetet. Att 

individualisera genom individuellt arbete betyder att elever får jobba i sin egen takt och 

ta ökat eget ansvar för sin inlärning och Skolverket (2009, s. 30) menar att ”eleven 

lämnas mer åt sig själv”. Individualisering som sker genom individanpassning bygger 

på att läraren anpassar undervisningen ”med elevens individuella förutsättningar och 

behov i centrum” (Skolverket 2009, s. 30). 

 

Denna studie utgår från tolkningen av begreppet individualisering i den mening att 

undervisningen individanpassas efter eleven och dennes behov och förutsättningar, men 

fokus kommer att ligga på hur lärare arbetar för att individanpassa arbetsformen eget 

arbete. 

 

2.2 Definition av differentiering 

Ett begrepp som ligger nära individualisering är differentiering. Enligt Boo, Forslund 

Frykedal och Thorsten (2017, s. 27) är detta begrepp vanligare inom internationell 

forskning (differentiation), men det används även inom svensk forskning. Boo, Forslund 

Frykedal och Thorsten (2017, s. 27) definierar differentiering på följande sätt: 

”Begreppet fokuserar inte bara på individen, utan på hur undervisningen kan organiseras 

och struktureras för att möta olika individer.” 

 

I denna studie används differentiering med samma betydelse som individualisering och 

avser alltså anpassning av undervisning för att bemöta elevers behov och 

förutsättningar.  
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3 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel tas det först upp vad tidigare forskning säger om varför en 

individualiserande forskning ska bedrivas. Detta följs sedan av en genomgång av vad de 

tidigare läroplanerna säger om individualisering. Kapitlet avslutas med att ta upp vilka 

svårigheter lärare kan ställas inför när det kommer till att bedriva en individualiserande 

undervisning. 

3.1 Individualisering i undervisning och dess effekter 

I en kunskapsöversikt gjord av Skolverket (2009, s. 33) bekräftas att det finns stöd för 

att individualisering, i den mening att undervisningen anpassas efter individen, får 

positiva följder för elevernas prestationer. Denna syn på individualisering återfinns även 

i forskningsöversikten Framgång i undervisningen av Skolinspektionen (2010, s. 10) 

där det lyfts fram att lärare som har ”en förmåga att variera och anpassa 

undervisningens form och innehåll till […] elevernas olika förutsättningar […]” har en 

positiv effekt på elevernas resultat. Ytterligare en rapport av Skolinspektionen (2014, s. 

8) beskriver hur en undervisning som inte anpassas efter elevernas förutsättningar och 

behov resulterar i ”en undervisning som inte passar tillräckligt många elever”. 

 

Även enligt Hatties analys Visible learning (2009) har individualiserande undervisning 

utifrån elevernas förutsättningar och behov en positiv effekt på elevernas lärande. 

Thomas (1992, s. 72) forskning visar också att individualisering har en positiv effekt för 

elevers lärande. Han beskriver hur lärare, genom att undervisa på samma sätt för 

samtliga elever, hjälper elever att prestera på en basnivå. Om undervisningen istället 

individualiseras så ges eleverna en större möjlighet till att nå så långt som möjligt. 

 

Ytterligare forskning om individualisering har gjorts av Rock, Gregg, Ellis och Gable 

(2008) som har skapat en modell i fem steg för hur lärare ska arbeta med differentiering 

i undervisningen. Modellen kallas REACH och varje bokstav representerar ett steg av 

modellen. Den första bokstaven R representerar det första steget ”Reflect on will and 

skill”, E står för ”Evaluate the curriculum” och A står för ”Analyze the learners”. 

Bokstaven C representerar det fjärde steget ”Craft research-based lessons” och H står 

för ”Home in on the data”. Det tredje steget ”Analyze the learners” är det som är mest 

relevant för denna studie och Rock et al. (2008, s. 35) menar att det är viktigt att lärare 

analyserar elevernas ”readiness, interests, preferences, strenghts, and needs” för att 

forma undervisningen. 

 

Grosin (2004, s. 9) tar upp utmärkande faktorer för framgångsrika skolor i början på 90-

talet i sin forskningsrapport om skolklimat och anpassningar. Två av dessa faktorer 

handlar om individualisering: ”flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder” 

samt ”interaktiv klassrumsundervisning tillsammans med individualisering där hänsyn 

tas till elevers ursprung och kunskapsnivå.” 
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Forskning av Ames (1992) samt Ryan och Deci (2000) visar även att elevernas 

motivation till att arbeta ökar om en individualiserande undervisning bedrivs av läraren. 

Att ge elever en ökad känsla av kontroll och val kan enligt Ames (1992, s. 266) öka 

elevernas engagemang och intresse för innehållet eller uppgiften. Ryan och Deci (2000, 

s. 59) fortsätter i samma riktning och menar att elevers inre motivation ökar om de ges 

möjligheten att själva välja hur en uppgift ska lösas. 

 

Det finns även forskning som visar att lärare som har bra uppfattningar av 

undervisningens innehåll samt kan analysera elevers behov ofta skapar egna 

förväntningar av eleverna. Detta istället för att låta tidigare betyg eller stämplar som 

lärare satt styra förväntningarna på eleverna. En tillräckligt erfaren lärare kan sätta mål 

lämpade för eleven och detta har ”positiva och önskvärda förväntanseffekter på eleverna 

och särskilt de svagpresterande” (Brophy och Good 1974, refererad i Jenner 2004, s. 

75). 

 

3.2 Individualisering genom eget arbete 

Individualisering genom att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov, intressen 

och förutsättningar får, enligt tidigare forskning, positiva effekter på elevernas lärande. 

Vinterek (2006, s. 11) lyfter dock fram i sin forskningsöversikt att många forskare pekar 

på att individualisering genom att låta eleverna arbeta självständigt i sin egen takt har 

lett till sämre studieresultat. Skolverket (2009, s. 30) delar denna uppfattning och de 

argumenterar för att det är viktigt att läraren spelar en aktiv roll i klassrummet för 

elevernas lärande. Även i Hatties rapport (2009) framgår det tydligt att till exempel 

kommunikativ undervisning, där han då syftar på en sorts dialog mellan lärare och 

elever, spelar en stor roll för elevernas lärande. 

 

Vinterek (2006, s. 120) menar att mängden individuellt arbete som förekommer i 

klassrummet har ökat i Sverige, och framförallt har det skett en ökning av 

ansvarsindividualisering i undervisningen där eleverna själva förväntas veta vad som är 

bäst för dem. Vinterek (2006, s. 121) skriver även att många lärare försöker möta kravet 

på att individualisera genom att använda sig av arbetsformen eget arbete där eleverna 

får ta eget ansvar och jobba i egen takt. Att enbart individualisera genom att låta 

eleverna jobba självständigt och ta eget ansvar är alltså inte att uppfylla kravet på 

individualisering på ett tillfredsställande sätt, istället så måste det egna arbetet 

individualiseras på fler sätt. 

 

Skolverkets kunskapsöversikt (2009, s. 252) över av vad som påverkar resultaten i 

svensk grundskola avslutas med en sammanfattning där det konstateras att det skett en 

ökning av arbetsformen eget arbete i undervisningen. Vidare konstateras det att 
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”forskning om resultatkonsekvenser i stor utsträckning saknas” när det kommer till 

individualisering genom eget arbete. Österlind (1998, s. 131) menar att eget arbete kan 

innebära ”olika saker för olika elever” och att ”innebörden för enskilda elever dessutom 

förändras över tid.” Många elever gynnas av eget arbete men samtidigt finns det grupper 

som missgynnas av för mycket eget arbete. Prestationsinriktade elever har enligt 

Österlind (1998, s. 131) en tendens att ställa väldigt höga krav på sig själva och detta 

blir ett problem när elever lämnas åt att själva ansvara för sitt eget arbete då de enligt 

Österlind är ”bekymrade över att inte räcka till.” Hallerström (1980, refererad i Vinterek 

2006, s. 111) menar att det finns elever som behöver mer hjälp och ledning av läraren än 

vad de får under eget arbete. Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017, s. 41) menar 

att eget arbete ställer stort ansvar på eleverna och att detta arbetssätt gynnar elever med 

hög förmåga och missgynnar elever som har behov av mer stöd i undervisningen. 

 

3.3 Olika former av individualisering av eget arbete 

Tidigare forskning pekar alltså mot att individualisering genom eget arbete har negativa 

effekter på elevernas studieresultat. Vinterek (2006, s. 121) menar att lärare främst 

använder eget arbete för att ansvars- och hastighetsindividualisera undervisningen men 

samtidigt så lyfter Vinterek (2006, s. 46) också fram fler former av individualisering 

som kan användas för att forma det egna arbetet. Genom att tolka tidigare läroplaner 

samt tidigare forskning så har Vinterek (2006, s. 46) utarbetat ett första försök till en 

typologi över hur individualisering kan gå till i undervisningen, det vill säga vilka 

former av individualisering som kan användas. Vintereks (2006, s. 46) typologi 

innehåller följande former av individualisering: Innehållsindividualisering, 

omfångsindividualisering, nivåindividualisering, metodindividualisering, 

miljöindividualisering, hastighetsindividualisering, värderingsindividualisering och 

materialindividualisering. Dessa olika typer av individualisering kommer att förklaras 

nedan. 

 

Innehållsindividualisering innebär att läraren anpassar innehåll eller uppgifter utifrån 

elevens olika behov. Innehållsindividualisering betyder alltså att läraren ger eleven ett 

innehåll som känns meningsfullt och möjligtvis ett innehåll som syftar till att hjälpa 

eleven med en viss kunskap. (Vinterek 2006, s. 46)  

 

Omfångsindividualisering och nivåindividualisering är snarlika i betydelse (Vinterek 

2006, s. 46). Att anpassa omfånget eller nivån på en uppgift kan innebära att eleven 

förväntas skriva mer, eller mindre, på till exempel en inlämningsuppgift. Det kan även 

innebära att mängden text eller antalet sidor som eleven ska läsa i en bok ökas eller 

minskas beroende på elevens förutsättningar. 
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Metodindividualisering handlar om hur elever ska lösa uppgifter och hur de ska ta sig 

an något för att nå ett mål. Vinterek (2006, s. 120) menar att de metoder som lärare 

använder sig av faktiskt har minskat snarare än ökat med åren, vilket är intressant då 

samtliga läroplaner tydligt slår fast att undervisningen ska anpassas efter elevernas 

behov och förutsättningar. Boström (2004, s. 17) menar att olika personer lär sig på 

olika sätt och med tanke på detta så är det intressant att de metoder lärare använder sig 

av har minskat med åren då de snarare borde ha ökat för att möta alla elevers behov. 

 

Hastighetsindividualisering är enligt Vinterek (2006, s. 120) den vanligaste formen av 

individualisering som förekommer i klassrummet. Hastighetsindividualisering var även 

ett av de exemplen som gavs i de två första läroplanerna Lgr 62 (1962) och Lgr 69 

(1969) om hur lärare skulle kunna individualisera undervisningen. 

Hastighetsindividualisering innebär att tiden som eleven har på sig att utföra en uppgift 

kan förlängas, men även förkortas. Vinterek (2006, s. 44) menar även att 

hastighetsindividualisering kan genomföras genom att förlänga eller förkorta elevens 

totala skoltid genom till exempel kvarsittning. Jahnke (2015, s. 6) berättar att elever kan 

starta skolan tidigare eller hoppa över skolår och detta är också olika typer av 

hastighetsindividualisering. 

 

Vinterek (2006, s. 120) berättar att det knappt finns någon forskning gällande material- 

och miljöindividualisering i undervisningen. Precis som det låter så betyder material- 

och miljöindividualisering att arbetsmiljön kan anpassas efter elevernas behov. 

Grupprum, bänkplatser och liknande kan då spela roll för elevernas lärande. 

 

Värderingsindividualisering innebär enligt Vinterek (2006, s. 45) att bedömningen och 

värderingen av elevernas arbeten anpassas efter individen. Bedömningen av elevens 

prestationer bör göras utifrån själva eleven och elevens tidigare prestationer istället för 

att jämföra elevens framgångar med andra elever eller mål. Värderingsindividualisering 

förespråkades redan i Lgr 62 (1962, s. 51) där lärare uppmuntrades att inte ställa samma 

krav på alla elever då alla har olika förutsättningar. 

 

3.4 Individualisering i läroplanerna 

I dagens läroplan, Lgr 11, framkommer det krav på att undervisningen ska 

individualiseras. I kapitel 2 i Lgr 11 (2016, s.14) ställs följande krav på att läraren ska: 

 

- organisera och genomföra arbetet så eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 

- ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
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Utöver dessa krav framgår det även att läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och 

elevens tillit till den egna förmågan” såväl som att ”stimulera, handleda och ge särskilt 

stöd till elever som har svårigheter” (Lgr 11, s.14). 

 

Det är tydligt att undervisningen ska anpassas efter eleverna och att individualisering är 

en central del av lärarnas uppgifter, men begreppet individualisering går inte att hitta 

utskrivet i den nuvarande läroplanen Lgr 11. En tillbakablick i de tidigare läroplanerna 

målar upp en helt annan bild kring arbetet med individualisering i undervisningen, men 

att alla elever har olika förutsättningar och att de lär sig på olika sätt har varit en central 

del i samtliga läroplaner. 

 

Redan i Lgr 62 (1962) finns individualisering med som ett eget kapitel i läroplanen. 

Förutom att bara beskriva vad som menas med en individualiserande undervisning så 

ges även en förklaring till varför lärare bör bedriva en individualiserande undervisning:  

 

En ensidig klassundervisning, avpassad efter »medelnivån», medför alltid betydande olägenheter 

och otillfredsställande resultat för både de svagaste och de duktigaste eleverna. (Lgr 62, s. 51) 

 

Det ges även tydliga exempel på hur undervisningen skulle kunna individualiseras 

genom ”yttre anordningar” som uppdelning av klassen i mindre grupper och genom 

”inre anordningar” som att inte ställa samma krav på alla elever men även att 

elevuppgifter skulle kunna varieras i svårighetsgrad och omfattning utifrån elevens 

förutsättningar. 

 

I Lgr 69 (1969) har individualisering i undervisningen fortfarande ett eget kapitel. 

Exempel ges även här, precis som i Lgr 62, på hur undervisningen kan individualiseras 

och det handlar fortfarande om att göra det genom yttre och inre anordningar. 

Beskrivningen av vad individualisering är och hur undervisning kan individualiseras är 

snarlik den beskrivning som ges i Lgr 62, men skillnaden är att Lgr 69 lägger större 

fokus på att undervisningen även bör individualiseras och anpassas efter elevernas 

intressen. Motivationen till detta är att om uppgifterna baseras på elevernas intressen 

ska de även kännas meningsfulla för dem, och ett meningsfullt arbete ska enligt 

läroplanen Lgr 69 främja elevernas inlärning.  

 

Lgr 80 (1980) är den första läroplanen där begreppet individualisering inte får sitt eget 

kapitel, istället har begreppet fått ta plats under rubriken arbetsformer och arbetssätt. 

Att individualisering inte fått sitt eget kapitel i denna läroplan innebär inte att begreppet 

minskat i betydelse utan det läggs fortfarande stort fokus på vad individualisering är och 

hur en individualiserande undervisning kan bedrivas.  

 

Lpo 94 (1994) är den första läroplanen där begreppet individualisering inte finns med. 

Beskrivningar på hur undervisning kan individualiseras har försvunnit och istället ställs 
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enbart krav på att läraren ska anpassa undervisningen efter elevernas behov, 

erfarenheter och förutsättningar.  

 

3.4.1 Sammanfattning av individualisering i läroplanerna 

Utifrån det som går att läsa om individualisering i samtliga läroplaner sedan 1962 

framgår det tydligt att individualisering, och individualiserad undervisning, handlar om 

sätt för läraren att anpassa undervisningen och materialet efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Detta genom att till exempel variera omfattning och svårigheter på 

uppgifter, basera arbetsuppgifter på elevernas intressen samt att inte ställa samma 

prestationskrav på alla elever. 

 

Individualisering fick i Lgr 62 och Lgr 69 stort utrymme med exempel på hur läraren 

kunde individualisera undervisning. I de senare läroplanerna har exemplen på hur 

läraren kan individualisera undervisningen försvunnit men kraven på att det ska göras 

finns fortfarande kvar.  

 

3.5 Svårigheter med att bedriva en individualiserande undervisning 

Såväl Giota (2013, s. 55) som Vinterek (2006, s. 9) menar att en av svårigheterna med 

att individualisera undervisning är att det inte framgår i läroplanen vad som egentligen 

menas med de behov som undervisningen ska anpassas efter. Vidare menar Vinterek 

(2006, s. 9) att det inte heller framgår hur dessa behov ska prioriteras. 

 

I en sammanfattande analys av de faktorer som påverkar resultaten i svensk grundskola 

(Skolverket 2009, s. 30) nämns det att en av förutsättningarna för att bedriva en 

individualiserande undervisning är att det finns en nära relation mellan läraren och 

eleverna. Läraren måste kunna läsa av vilka behov och förutsättningar som eleverna har 

och att göra detta kan vara en väldigt tidskrävande process (Rock et al. 2008, s. 35). 

 

Att utmana elever på rätt sätt är även en av de stora utmaningarna som lärare ställs 

inför. Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017, s. 157) menar att det är viktigt att 

lärare utmanar elever på rätt sätt. Om undervisningen inte är tillräckligt utmanande så 

tappar elever lätt koncentrationen och motivationen samtidigt som alldeles för 

utmanande undervisning kan leda till att elever skaffar sig strategier för att undvika de 

situationer som känns för svåra (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten 2017, s. 157-158).  

 

Nottingham (2013, s. 68) menar också att det är viktigt att utmana elever på rätt sätt och 

han har utarbetat en modell (se figur 1) för hur lärare kan arbeta med detta. Nottingham 

(2013, s. 68) beskriver hur det bästa sättet att utmana elever är att hitta en sorts balans 

mellan inlärnings- och övningszonen där eleven tillåts att göra uppgifter och övningar 
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på sin egen nivå samtidigt som den även ges möjligheter att utmanas enligt elevens 

potentiella förmåga. 
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4 Material och metod 

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av ett kvalitativt 

förhållningssätt. Enligt Stukát (2011, s. 36) används detta förhållningssätt för att ”tolka 

och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga”. 

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer som är en form av 

djupintervjuer. Stukát menar att djupintervjun är ett bra verktyg att använda vid ett 

kvalitativt förhållningssätt (2011, s. 36). Genom användningen av detta förhållningssätt 

kan jag skapa en grundligare och djupare förståelse för vad individualisering betyder för 

lärarna samt skapa en bättre bild av hur just dessa lärare arbetar med individualisering i 

engelskundervisningen på högstadiet. 

 

Detta avsnitt avslutas med en genomgång av den analysmetod jag valt att använda för 

att genomföra studien och studiens tillförlitlighet diskuteras även. 

 

4.1 Intervjuer 

Jag använder mig av intervjuer för att belysa hur lärare ser på individualisering samt hur 

de arbetar med individualisering i engelskundervisningen på högstadiet. Genom att 

använda halvstrukturerade intervjuer skapas en bättre förståelse för hur de lärarna som 

deltar i studien tänker kring individualisering. Kvale och Brinkmann (2014, s. 172) 

beskriver hur en halvstrukturerad intervju kan genomföras med hjälp av en 

intervjuguide som består av en översikt av de ämnen som ska finnas med i intervjun och 

ett flertal intervjufrågor som fungerar som förslag på frågor att ställa till informanten. 

Stukát (2011, s. 44) beskriver också hur intervjuaren bör vara medveten om vad som 

ska behandlas i mer ostrukturerade intervjuer, men att intervjuaren ”ställer frågorna i 

den ordning situationen inbjuder till”. Med detta som bakgrund har jag valt att använda 

halvstrukturerade intervjuer i denna studie. Under intervjuerna utgick jag från 

huvudfrågorna i intervjuguiden (bilaga 1) men följde sedan upp med följdfrågor i hopp 

om mer komplexa och nyanserade svar från informanterna. Stukát (2011, s. 44) menar 

att denna metodik ”ger möjlighet att komma längre och nå djupare”. Genom 

halvstrukturerade intervjuer hade jag möjlighet att gå djupare i intervjun men ändå fanns 

det en intervjuguide att förhålla sig till, vilket kan vara bra för en oerfaren intervjuare. 

Då syftet med detta arbete är att belysa hur lärare ser på individualisering ansåg jag det 

viktigt att få utvecklade svar från informanterna, och genom att ställa följdfrågor så 

kunde jag uppnå detta på ett bättre sätt jämfört med om jag bara använt förbestämda 

intervjufrågor. 

 

Enligt Stukát (2011, s. 45) ska intervjun ske på en plats som är ostörd och som känns 

bekväm för informanten. Informanterna fick därför själva bestämma var de ville att 

intervjun skulle ta plats. Samtliga intervjuer ägde rum på den skola där lärarna vid 

tidpunkten arbetade och intervjuerna genomfördes individuellt. Varje lärare blev innan 
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intervjutillfället informerad om ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, detta för att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt vid intervjutillfället. 

 

Intervjuerna spelades in med informanternas samtyckte och detta gjordes med hjälp av 

en mobiltelefon. Samtliga intervjuer varade mellan 30 till 35 minuter och 

transkriberades sedan i nära anknytning till intervjutillfället. Jag transkriberade allt som 

samlades in under intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014, s. 228) skriver att det kan 

vara bra att dölja identiteten på informanten redan i transkriberingen om det finns risk 

att personer eller händelser i intervjun går att känna igen och jag har valt att ge 

informanterna de fiktiva namnen Greta, Bert och Rut. Dessa fiktiva namn användes 

redan i transkriberingsstadiet för att värna lärarnas anonymitet. 

 

4.2 Urval 

I denna studie begränsade jag mig till att intervjua tre engelsklärare från en och samma 

skola i en stad i norra Sverige med målet att undersöka skillnader och likheter mellan 

hur lärare från samma skola ser på individualisering i engelskundervisningen.  För att 

komma i kontakt med skickade jag mail och ringde runt till skolor i en kommun i norra 

Sverige. Jag kom i kontakt med fem lärare varav tre kunde ställa upp. Samtliga lärare 

som intervjuades är behöriga i ämnet engelska och undervisar elever på högstadiet. 

 

Stukát (2014, s. 71) nämner att ”en kvalitativ analys av halvstrukturerade intervjuer 

(djupintervjuer) är ett mycket mödosamt arbete” samt att ”har man alltför många 

intervjuer riskerar analysen att bli ytlig, framför allt av tidsbrist, vilket undergräver hela 

idén med arbetet.” Med detta i åtanke gjordes bedömningen att tre lärare var ett bra 

antal för att få tillräckligt med information för att besvara studiens frågeställningar. Som 

följd av det begränsade antalet lärare som deltog i studien samt att de lärare som ställde 

upp kommer från samma skola är det viktigt att påpeka att resultatet av denna studie 

inte är generaliserbart utan endast syftar till att undersöka hur synen på individualisering 

präglar just denna skola. 

 

4.3 Analysmetod 

Som tidigare nämnts syftar studien till att belysa skillnader och likheter mellan hur 

lärare ser på individualisering i engelskundervisningen. Grunden i själva analysen är att 

leta efter skillnader och likheter mellan svaren som gavs av dessa tre engelsklärare 

under intervjuerna och för att ta mig an detta använda jag mig av en metod som Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 246) kallar för meningskoncentrering. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 246) innebär denna metod att informanternas svar analyseras och 

kortas ner till enklare formuleringar där endast det väsentliga finns med. Stukát (2011, 

s. 46) hävdar dock att det inte finns några direkt fasta regler när det kommer till analys 
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av ostrukturerade intervjusvar men ”att det krävs många upprepade läsningar av 

intervjuutskrifterna.” 

 

Innan meningskoncentreringen genomfördes användes en metod som kallas 

kategorisering för att välja ut de svar som ansågs vara relevanta för studien. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 246) beskriver kategorisering som att ”meningen i långa 

intervjuuttalanden reduceras till några få enkla kategorier.” Vid analysen av intervjuerna 

skapade jag tio olika kategorier utifrån frågorna i intervjuguiden. Dessa tio kategorier 

motsvarade de områden som jag ansåg var av intresse för att besvara frågeställningarna 

i studien. De kategorier som skapades sattes sedan in som rubriker i en tabell där det 

väsentligaste av lärarnas svar sedan sattes in. Innan svaren från lärarna kunde sättas in i 

denna tabell krävdes dock en grundlig förståelse av lärarnas svar och detta skapade jag 

mig genom att lyssna igenom intervjuerna och läsa samtliga transkriberingar minst fem 

gånger. Efter att ha gått igenom informanternas svar analyserades materialet utifrån de 

teman/kategorier som skapats tidigare och det som ansågs vara relevant för varje 

kategori delades upp i separata dokument för att skapa en bättre översyn. Slutligen 

användes meningskoncentrering på de svar som passade in i de kategorier som nämns 

ovan och resultatet av meningskoncentreringen sattes sedan in i tabellen. Denna tabell 

gav sedan en lätt och överskådlig bild av lärarnas synpunkter på de olika kategorierna 

och utifrån denna tabell går det att jämföra och se skillnader mellan de tre 

engelsklärarnas syn på utmaningar, arbetssätt och fördelar samt nackdelar gällande 

individualisering i engelskundervisningen. 

 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Det är viktigt att bedöma en studies tillförlitlighet och trovärdighet, även när det handlar 

om kvalitativa studier. I kvalitativa studier går ofta reliabiliteten och validiteten hand i 

hand (Stukát 2011, s. 137) och därför kommer jag att noga gå igenom eventuella brister 

gällande studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

4.4.1 Reliabilitet och validitet 

Eftersom instrumentet som användes för att undersöka dessa tre lärares syn på 

individualisering var halvstrukturerade intervjuer blir tolkningen av informanternas svar 

en viktig del av studiens reliabilitet. Stukát (2011, s. 137) förklarar att ”reliabiliteten vid 

en kvalitativ studie kan uppskattas genom graden av överensstämmelse mellan olika 

bedömare”. Två andra lärarstudenter fått göra en kortare granskning av analysen för att 

se om de kom fram till liknande slutsatser utifrån informanternas svar och eventuella 

meningsskiljaktigheter har diskuterats. De två andra lärarstudenternas analyser, om än 

korta, stämde bra överens med min egen analys och den enda meningsskiljaktighet som 

diskuterades var Ruts inställning till att läsa av elevers förmågor. Det som diskuterades 

var om hon verkligen ansåg att det var svårt eller inte. Vi kom dock efter en kortare 
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diskussion överens om att min ursprungliga analys var korrekt. Trots att två andra 

lärarstudenter hjälpt till med analysen är det viktigt att påpeka att mina egna 

erfarenheter och åsikter gällande individualisering självklart har påverkat analysen av 

svaren, men jag har i största utsträckning försökt att hålla mig så neutral som möjligt. 

 

Utöver analysen av informanternas svar kan även själva intervjuerna vara en möjlig 

felkälla. Genom att använda halvstrukturerade intervjuer kan, som nämnts tidigare i 

detta avsnitt, intervjuaren få fram mer komplexa och nyanserade svar av informanten. 

Svårigheten här har dock varit att intervjufrågorna kom att variera från intervju till 

intervju, mycket på grund av att följdfrågorna som ställts grävt fram helt nya åsikter och 

vinklingar på de teman som diskuterats. Några av följdfrågorna antog även formen av 

ledande frågor, vilket ofta inte är önskvärt då intervjuaren kan påverka och influera 

informantens svar (Kvale och Brinkmann 2014, s. 295). Kvale och Brinkmann (2014, s. 

214) hävdar dock också att ledande frågor kan fungera bra som verktyg för att ”verifiera 

intervjuarens tolkningar”. För att stärka studiens reliabilitet så har de ledande frågorna 

noga diskuterats med andra lärarstudenter och även tolkningen av svaren har 

diskuterats. Resultatet av diskussionen om de ledande frågorna var att de inte ansågs ha 

negativa konsekvenser på studien, framför allt på grund av att de kom upp naturligt 

under intervjun som följdfrågor på lärarnas svar. 

 

Studiens reliabilitet och validitet skulle kunnat stärkas genom att komplettera 

intervjuerna med observationer. Genom att bara använda intervjuer så lyfts endast 

lärarnas egen syn på individualisering fram. Klassrumsobservationer kunde ha fungerat 

som en sorts bekräftelse av det som sades under intervjuerna och på så sätt kunnat stärkt 

studiens resultat. Klassrumsobservationer användes dock inte i denna studie, mycket på 

grund av tiden som skulle krävas för att genomföra detta. Dessutom så ansvarade 

lärarna vid tillfället för denna studie över elever mellan åldrarna 12–14 år vilket innebär 

att målsmans tillstånd skulle krävas för samtliga elever och detta ledde till att 

observationer uteslöts från denna studie. 

 

4.4.2 Generaliserbarhet 

Denna studie syftar inte till att skapa en bestämd förståelse för hur alla lärare i Sverige 

ser på individualisering och hur de arbetar med det, utan syftar istället till att belysa hur 

just dessa tre engelsklärare från samma skola ser på individualisering samt hur de jobbar 

med individualisering. Resultatet är alltså inte generaliserbart, utan syftar mer till att 

ligga till grund för hur lärare skulle kunna tänka kring individualisering. 

 

4.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) nämner att det finns ett individskyddskrav på forskningen 

och de delar upp detta krav i fyra mer konkreta delar: samtyckeskravet, 
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informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Stukát (2011, s. 139) 

nämner även dessa och han nämner även hur forskningen bör genomföras för att 

uppfylla dessa krav. 

 

Enligt Stukát (2011, s. 139) uppfylls informationskravet om de som är delaktiga i 

studien informeras om varför studien genomförs samt att det är frivilligt att ställa upp. 

Redan vid första kontakttillfälle informerades alla deltagare om vad studien handlar om, 

varför den genomförs samt att det var helt frivilligt att ställa upp. 

 

Samtyckeskravet innebär, enligt Stukát (2011, s. 139), att alla deltagare själva får 

bestämma över sitt deltagande i studien. Detta uppfylldes genom att alla lärare fick 

ställa upp helt frivilligt, samt att jag i så stor mån som möjligt undvikit att sätta press på 

dem att ställa upp i studien. Vidare frågade jag om deras tillstånd att spela in 

intervjuerna, och jag såg även till att berätta varför inspelningen var viktig för studien. 

 

Stukát (2011, s. 139) beskriver konfidentialitetskravet som ett krav på att deltagare i 

studien skall ha rätten att förbli anonyma. Deltagarna ska få det bekräftat för dem att 

alla uppgifter och all information som ges under till exempel intervjuerna ska lagras 

säkert och endast användas till studien. Dessutom ställs kravet att alla uppgifter skall 

behandlas på ett sätt som gör att det inte går att avslöja identiteterna på de deltagande i 

studien. För att uppgifter och identiteter skulle bevaras så säkert som möjligt så lagrades 

de på ett USB-minne och alla namn i dokumenten var anonymiserade. Jag talade 

tidigare i avsnittet om hur informanterna redan i transkriberingsfasen fick namnen 

Greta, Bert och Rut och jag anser att detta är ett bra sätt för att värna om deras 

anonymitet. Utöver detta ställdes inga för personliga frågor under intervjuerna som 

skulle kunna leda till att lärarnas identiteter skulle kunna avslöjas. 

 

Det sista kravet som Stukát (2011, s. 140) stället är nyttjandekravet som, i korthet, 

innebär att ”den information som samlats in får endast användas för 

forskningsändamål”. I all kontakt med informanterna var jag väldigt tydlig med att 

informationen endast skulle användas till just denna studie. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de tre engelsklärarnas tankar kring individualisering och 

individanpassning av undervisningen. Först ges en kortare presentation av lärarna, men 

lärarna är helt anonymiserade. Även platsnamn och liknande som möjligen skulle kunna 

avslöja lärarnas identiteter har tagits bort för att värna om lärarnas anonymitet. Efter 

presentation av lärarna behandlas deras svar på frågorna i intervjuerna som genomförts 

(se bilaga 1). Det insamlade materialet tas upp i en så logisk ordning som möjligt. 

Inledningsvis redovisas vad de tre engelsklärarna anser att individualisering innebär och 

sedan redovisas om de anser att det är viktigt att individualisera och om de ser några 

utmaningar med att bedriva en individualiserad undervisning. Slutligen så tas det upp 

hur dessa tre lärare jobbar med läsförståelse i engelskundervisning samt hur de 

individualiserar detta. 

 

5.1 De tre intervjuade engelsklärarna 

Tre engelsklärare från samma skola i en medelstor stad i norra Sverige ställde upp på att 

bli intervjuade om individualisering i engelskundervisning. Samtliga tre lärare arbetar 

som lärare i ämnet engelska och alla tre är behöriga att undervisa i minst ett språk till. 

Alla tre har varit behöriga lärare i ämnet engelska i minst tio år. 

 

Greta har arbetat som lärare i fjorton år. Hon är behörig i att undervisa svenska och 

engelska och är nöjd med denna ämneskombination. Greta har arbetat totalt tio av sina 

fjorton år som lärare på den skola som hon nu befinner sig på. 

 

Bert har arbetat två år längre som lärare än Greta, det vill säga sexton år. Han är behörig 

i att undervisa engelska så väl som svenska och tyska och har arbetat totalt åtta år på 

den nuvarande skolan. 

 

Rut har arbetat som lärare sedan 1995, alltså tjugotvå år. Utöver engelska så är hon även 

behörig i att undervisa svenska och samtliga samhällsvetenskapliga ämnen, det vill säga 

samhällskunskap, historia, religion och geografi. Hon har spenderat totalt nitton år på 

den skola där hon nu arbetar. 

 

5.2 Individualisering och dess betydelse för de tre engelsklärarna 

En av de första frågorna som ställdes under intervjuerna var om dessa tre lärare stött på 

begreppet individualisering tidigare. Samtliga svarade ja utan att ens behöva tänka efter. 

De tre lärarna fick sedan själva beskriva vad individualisering betyder för dem, med 

sina egna ord. 
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5.2.1 Greta om individualisering och dess betydelse 

Efter att blivit frågad om hon hört talas om individualisering i undervisning tidigare 

svarade Greta att ”Ja typ … mycket går ju ut på det, allt som man gör” och när hon blev 

uppmanad att beskriva med egna ord vad individualisering innebar sade hon följande: 

”Aa, det ä ju att utgå från elevens förkunskaper och så fortsätter man där för att forma 

… undervisningen”. Greta lade även till att hon tycker att individualisering är 

”jätteviktigt men jättesvårt”. Hon menar att individualisering är ”jättesvårt” på grund av 

att det kan vara ganska stora skillnader, rent kunskapsmässigt, mellan elever och hon 

beskrev sedan en situation som hon försöker handskas med just nu i en av hennes 

sjundeklasser: ”Ja ha ju en sjua nu där jag har en elev som ä på en nias nivå, och en elev 

som inte kan läsa eller skriva … i samma klass …” 

 

Hon blev sedan frågad varför hon tyckte att individualisering var så ”jätteviktigt” och 

där gjorde hon en parallell till att börja cykla utan stödhjul: 

 

Ja, asså det är ju inte så jätte komplicerat [varför individualisering är viktigt] utan det är ju svårt å 

hoppa på nånting … det är svårt att börja cykla utan stödhjul, asså det är ju svårt att hoppa på en 

cykel på en gång, man måste ju börja nånstans. (Greta) 

 

Hon berättar att det är viktigt att eleven får jobba på sin egen nivå och att det är svårt att 

genomföra något som inte är anpassat efter ens egna förutsättningar, därav parallellen 

till att cykla utan stödhjul. Hon menar att det är viktigt att lärare lägger uppgifter på en 

nivå som passar eleverna så att eleverna kan känna att uppgifterna faktiskt är 

genomförbara. 

 

5.2.2 Bert om individualisering och dess betydelse 

Bert går så långt som att säga att individualisering är en förutsättning för dagens 

undervisning. Bert beskriver individualisering på följande sätt: 

 

Individualisering det är för mig att hitta dom allra bästa förutsättningarna för varje enskild individ 

… så att de ska lära sig så mycket som möjligt på ett så effektfullt och effektivt sätt som möjligt. 

(Bert) 

 

Han fortsätter med att beskriva att dagens klasser är väldigt heterogena och därför är det 

oerhört viktigt att undervisningen individualiseras efter eleverna. 

 

Jag skulle vilja säga att det är en förutsättning för å lyckas i den skola vi har idag, vi har ju ett 

spektrum i en klass från den som knappt kan, eller inte når ett godkänt betyg till dom som är 

väldigt högpresterande som kanske ligger på en mycket högre nivå. (Bert) 
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Han berättar sedan om hur individualisering, enligt honom, blivit mer relevant och att 

större vikt läggs på individualisering idag: 

 

Ja, under mina år som lärare har det ändrats radikalt skulle jag vilja säga, under dom här sista tio 

åren. När man började undervisa så tyckte jag att grupperna var ganska homogena och man kunde 

bedriva en relativt gemensam undervisning. Det va nån enstaka i varje klass som man fick göra 

specialupplägg för, åt det ena eller andra hållet, oavsett om de var högpresterande eller 

svagpresterande. Idag så är det ju spektrat större. (Bert) 

 

Han beskriver även hur det är viktigt att ge eleverna rätt utmaningar, och 

individualisering är ett sätt att uppnå detta. Han menar att eleverna ska känna att det är 

en liten utmaning men samtidigt att läraren tror på dem och att de kan klara av 

uppgifterna. 

 

5.2.3 Rut om individualisering och dess betydelse 

Individualisering beskrivs på följande sätt av Rut: 

 

Jag tänk att man titta på eleven, var dom befinner sig å så… liksom va dom behöver för å 

utvecklas. Och sen så kan jag tänka, många kan ju hänga med den stora massan än fast dom ä på 

olika ställen, fast sen så kan man ju ha andra som behöv olika material för att till exempel träna 

vissa förmågor mer med eller va det nu kan vara. (Rut) 

 

Hon berättar även att hon anser att individualisering är en central del av yrket men hon 

menar till skillnad från Bert att individualisering varken blivit mer eller mindre relevant 

för undervisning utan att det alltid varit en lika central del av jobbet som lärare. 

 

5.3 Svårigheter och utmaningar med att bedriva en 

individualiserande engelskundervisning 

Efter att de tre lärarna berättat om sina egna tankar kring vad individualisering är och 

om det är viktigt för undervisningen diskuterades svårigheter och utmaningar med att 

bedriva en individualiserande undervisning. Nedan följer deras egna beskrivningar om 

vad de tycker är svårt med att individualisera och individanpassa 

engelskundervisningen. 

 

5.3.1 Greta om svårigheter och utmaningar med individualisering 

Greta, när frågan om hon tycker att det är svårt att individualisera undervisningen togs 

upp, berättar att hon inte tycker att det är speciellt svårt att hitta uppgifter att ge till 

eleverna. Problemet är istället att det är väldigt många som behöver få sin undervisning 

individanpassad och att hon inte känner att hon har tid att hjälpa alla i den mån som hon 
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önskar: ”De ä svårt att hinna med alla olika steg … att vara behjälplig för alla elever 

samtidigt.” Hon fortsätter sedan att berätta att hon har delat upp sin klass i två grupper 

när hon har engelskundervisning så att varje grupp består av tolv, tretton stycken istället 

för tjugofyra, tjugofem stycken. Vidare berättar hon att ”de ä lika stor skillnad där, alltså 

när man i princip ska behöva sitta me en elev hela tiden så hjälper de ju inte om de är 

tjugofyra andra som sitter och inte vet va dom ska göra eller om de e tolv.” Hon påpekar 

även att ”dom här svaga eleverna som man ska individanpassa för, dom … dom är inte 

självgående ofta heller utan i och med att man gå därifrån så slutar dom jobba.” 

 

När klasstorleken togs upp i diskussionen och hon fick frågan om den hade någon 

betydelse för möjligheten att individualisera undervisningen menade hon att det är klart 

att klasstorleken har betydelse då det är lättare som lärare att få en överblick och ha koll 

på alla om gruppen endast består av tolv elever istället för det dubbla. 

 

Enligt Greta är bra kontakt med eleverna bland det viktigaste för att lyckas med 

individualisering och individanpassning: ”De första är att man måste ha en bra kontakt 

med eleverna, asså så är det ju i allt, och även där för å veta var dom ligger …” Hon 

berättar dessutom att det inte räcker att veta var eleverna ligger, utan nästa utmaning är 

att förstå varför de ligger där dem ligger. Hon menar att det kan bero på allt från synfel 

till motivation och att det är tidskrävande att läsa av alla elever och förstå deras 

situationer. 

 

Greta nämnde även under intervjun att det är ofta eleverna i mitten som lämnas bakom 

ibland, men kom senare under intervjun att ändra sig och säga att hon tror att de 

starkaste eleverna är de som glöms bort när det kommer till individualisering av 

undervisningen: 

 

Det är nog kanske dom starkaste skulle ja vilja säga, på det viset att … Ja, dom har inte alltid 

kommit till sin rätt, tappar kanske lite lusten för ämnet å, om dom inte blir utmanade. För dom i 

här i mitten, dom är ju ändå dom som man jobba me mest å håll sig till så dom klarar sig alltid på 

nått sätt. (Greta) 

 

Vidare så nämner hon även, när hon får frågan om vilka elever som gynnas mest av en 

individualiserande undervisning, att ”Jamen de är ju dom svagaste”. 

 

5.3.2 Bert om svårigheter och utmaningar med individualisering 

Bert anser att individualisering är ”jättesvårt i verkligheten”. Han pratar om att lärare på 

något sätt måste leda undervisningen, speciellt språkundervisning, för att eleverna ska 

förstå vad de ska göra och för att få dem att lära sig rätt saker. Han menar även att detta 

måste balanseras med att hitta ett upplägg för eleverna där de kan jobba själva. 
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Någonstans så har du ju en grupp eller en årskurs som du ska leda utifrån ett visst upplägg, när du 

sen har nån som sticker ut åt endera hållet gör ju att man måste fundera på hur man lägger upp det. 

För ska jag leda hela gruppen, hur ska dom då jobba? Samtidigt, hur ska dom [=eleverna] få sin 

genomgång på den nivå dom är på, å de, de är väl det stora dilemmat för oss lärare. (Bert) 

 

Enligt honom så är ett stort problem med individualisering att kunna lägga 

undervisningen på rätt nivå för alla elever, speciellt genomgångar. Han försöker att lösa 

det genom att göra korta insatser med elever som behöver det när de sitter och jobbar 

självständigt i klassen, men samtidigt så påpekar han även att ”man har ju inte tiden att 

sitta med dom högpresterande å ge dom extrema utmaningar och kanske genomgångar 

som är på en högre nivå” och han fortsätter med att säga ”jag tror att man kan få dom att 

gå så otroligt mycket längre [de högpresterande eleverna].” Tiden ses som ett stort 

problem av Bert när det kommer till att individualisera undervisningen för eleverna och 

han menar att ”sen så står det i alla styrdokument att alla elever ska utmanas och dom 

ska nå så långt som möjligt efter sin kapacitet, men det är ju en utopi som inte fungerar 

när man står där i klassrummet.” Bert berättar även att samtidigt som han inte kan sitta 

och ge de högpresterande eleverna de utmaningar de kanske behöver så klarar de ändå 

av engelskundervisningen bra och att han kan ”känna att de svagpresterande är dom 

som lider” då det är svårt att anpassa undervisningen för dessa elever utan att exkludera 

dem. Han ser ett problem med att anpassa undervisningen för dessa ”resurssvaga 

elever” och med hur han som lärare kan inkludera dem i de uppgifter som övriga arbetar 

med och ändå ligga på en nivå som de klarar av. 

 

När Bert blev frågad om klasstorleken var något som påverkade hans möjligheter till att 

individualisera så var svaret ett starkt ”ja”. 

 

Svar ja! Forskningen säger ju att antalet elever i en grupp ska inte ha betydelse, utan de är läraren 

som är de viktiga i klassrummet, absolut, läraren är viktig men tiden är minst lika viktig, och 

gruppstorleken. Har du en större grupp så har du mindre tid till varje enskild elev, ju större grupp 

du ha, för att få verksamheten att funka så måste du leda mer, i en mindre grupp så kan man gå 

runt å göra dom här punktinsatserna, de är stor skillnad att ha grupp på tjugo och trettio. (Bert) 

 

Precis som Greta bedriver Bert sin engelskundervisning i halvklass. Han berättar att det 

medför mer undervisningstid på schemat än vanligt, tid som kunde ha spenderats på 

annat egentligen. Han är dock noga med att påpeka att ”nånstans så är jag ju här för 

elevernas skull” och han säger även att när undervisningen bedrivs i halvklass så ”kan ja 

känna att jag ändå har förutsättningarna att lyckas med dom svaga”. Han förklarar även 

att det går väldigt snabbt att se vilka elever som har olika svårigheter som 

undervisningen måste anpassas efter, men att det som tar tid är att lära känna personen 

bakom och att man måste förstå eleverna och deras behov för att kunna göra de 

anpassningar som behövs. 
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Avslutningsvis för Bert när det gäller utmaningar och svårigheter med att 

individualisera så tar han upp att en av de största utmaningarna är att klasser och elever 

är så spretiga. Han berättar om allmän och särskild engelska för många år sedan då han 

själv läste på grundskolan och han tror att det skulle kunna vara en bra lösning i dagens 

skola. Han beskriver en situation där alla elever gick till sin grupp och att det inte var 

några konstigheter med det. Enligt honom var det bra att få gå till en grupp där eleverna 

kunde känna att de hörde hemma och att uppgifter och liknande var genomförbara och 

inte för svåra. Han är dock noga med att påpeka att det inte får gå till så idag och att det 

även finns fördelar och nackdelar med denna indelning. Han berättar sedan följande: 

 

Alla växer av att få lyckas, att få gå till engelskundervisningen tre gånger i veckan å känna att de 

här är över mitt huvud, även om jag sitter med anpassade uppgifter som är på min nivå, så hör jag 

och ser jag vad dom andra gör, och det tror jag kan stjälpa dom här eleverna på ett sätt, de knäcker 

dom litegrann, alltså ”varför är inte jag på den här nivån?” (Bert) 

 

Han tillägger dock att det även kan vara så att elever i denna situation omedvetet kan ta 

in saker från omgivningen då de utsätts för engelska på en högre nivå, det finns helt 

enkelt, enligt honom, fördelar och nackdelar med allting. 

 

 

5.3.3 Rut om svårigheter och utmaningar med individualisering 

Rut tycker inte att det är så svårt att individualisera i engelskundervisningen. Hon 

beskriver det på följande sätt: 

 

Jag tycker inte att det är jätte… hemskt [skratt] riktigt jobbigt utan det är bara en naturlig del av 

jobbet, egentligen är det inte så knöligt tycker jag. (Rut) 

 

Trots detta menar hon att det finns vissa utmaningar när det kommer till att 

individualisera undervisningen i ämnet engelska. Bland annat nämner hon att det är 

svårt att hitta och se alla elever som behöver extra individualisering i undervisningen. 

Att hitta och se deras förmågor och vad de behöver hjälp med tar, enligt henne, ibland 

längre tid än vad man kan önska. Hon fortsätter med att säga att det inte alltid är så 

uppenbart vad det är som hon som lärare ska anpassa efter och hon berättar om en elev i 

en av hennes klasser som har problem med att strukturera och planera sitt skrivande: 

 

Det har tagit tyvärr alldeles för lång tid å se vad hans svårighet är, att det inte är själva språket utan 

att det är i strukturen i själva uppgifterna och det är ju sånt där man önskar att man hade sett på en 

gång, så att han kanske inte ha behövt i två år tro att han kanske har svårt å fatta… nu har vi fattat 

det som tur är. (Rut) 

 

När frågan om klasstorlek togs upp och om hur den kan påverka individualisering så 

svarade hon ganska snabbt att klasstorleken påverkar, men att om man vill hitta 
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lösningar så går det. Hon berättar att hon undervisar engelska i en grupp som består av 

tjugonio elever men att hon ändå får det att fungera. Hon beskriver hur hon löser det 

genom att lägga in andra pass utöver den vanliga engelskundervisningen där hon 

tillsammans med eleven kan planera dennes engelskundervisning på ett sätt som passar 

just denna elev. Genom att hon gör en egen planering tillsammans med elever som 

kräver extra individualisering i undervisningen så vet dessa elever vad de ska göra 

under ordinarie engelskundervisning och på så sätt lyckas hon individualisera trots den 

stora gruppstorleken. 

 

Att vissa elever skulle gynnas mer eller mindre av individualisering trodde hon inte utan 

hon var av åsikten att alla elever gynnas lika mycket av en individualiserad 

engelskundervisning. Rut fick även frågan om hon trodde att det fanns elever i hennes 

klasser som inte fick undervisningen individualiserad i den mån som de skulle behöva 

så svarade hon att ”Ja, det är det säkert, det äre säkert… det kan ju vara någon som jag 

inte har sett” och vidare att ”ja, det är säkert så att, att jag inte har sett nån som jag 

önskar att jag hade sett på ett annat sätt, och det är väl beklagligt men det finns inget ont 

uppsåt med det utan det bara är så.” Hon fortsätter med att berätta att om hon upplever 

att någon elev har ett behov av att få undervisningen individualiserad så försöker hon 

bemöta det behovet och individualisera så gott det går för den eleven. 

 

Rut tror att nyckeln till att lyckas med individualisering, och det viktigaste av allt, är att 

se alla elever som individer och att ”fokus liksom hela tiden är på att försöka se varje 

elev och hjälpa dom att växa, och göra så gott man kan utifrån det.” 

 

Hon avslutar med följande ord gällande utmaningar och svårigheter med 

individualisering: 

 

Jag känner inte att jag har lust att säga ”ja, men vi har inte tid blablabla finns inte resurser” utan 

jag är min egen resurs och jag jobbar med det jag har, jag tror att jag är gammal och att det är de 

[skratt] Man slutar irritera sig på saker man inte kan påverka och då gör man så gott man kan av 

det man har framför sig liksom… så [skratt] det är så. (Rut) 

 

5.4 Hur de tre engelsklärarna arbetar med individualisering 

Under intervjuerna kom olika sätt som dessa tre engelsklärare arbetar med 

individualisering till ytan, men för att verkligen få en förståelse för hur de tänker kring 

individualisering så fick alla tre en konkret situation som de skulle försöka att 

individanpassa. Situationen såg ut på följande sätt: Det är lektion i ämnet engelska, 

eleverna ska träna läsförståelse, det vill säga läsa en text och på något sätt bearbeta den. 

Hur gör läraren för att individualisera en sådan situation? 
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5.4.1 Hur Greta arbetar med individualisering 

Greta arbetar mycket med elevdatorer för att individualisera undervisningen och hon ser 

elevdatorn som ett stort hjälpmedel i undervisningen. Hon berättar att det är lätt att 

anpassa till exempel läsning genom att hon läser in texterna så att de finns som en 

ljudfil och elever som vill kan sedan både lyssna och läsa texten. Hon förklarar även att 

hon anpassar frågor på det sättet att några frågor är så kallad ett-kryss-två frågor istället 

för att eleverna ska behöva svara med hela meningar, men att alla får samma frågor. 

Vidare säger hon att de duktigare eleverna ofta blir klar mycket snabbare trots att det 

finns möjlighet att svara väldigt utvecklat på vissa frågor och att eleverna då får jobba 

med extrauppgifter.  

 

Ytterligare ett sätt som hon individualiserar på är att låta eleverna ta mer eget ansvar. 

Detta gör hon genom att skriva upp ett antal uppgifter på tavlan som eleverna sedan 

själva får välja mellan, men att alla ”minst ska göra det här”. Greta menar även att det är 

viktigt att konkretisera vad eleverna ska kunna, speciellt för de ”svaga eleverna”. Detta 

brukar hon göra genom att skriva ut ett papper till elever som behöver det där det tydligt 

framgår vilka uppgifter eleverna ska fokusera på och hur långt de bör ha kommit i till 

exempel övningsboken. 

 

5.4.2 Hur Bert arbetar med individualisering 

Enligt Bert är det viktigt att ha en stomme att arbeta med, och att denna stomme senare 

kan anpassas efter de elever som behöver det. Han arbetar mycket med texter i 

elevernas läroböcker men påpekar även att han försöker att skapa en förförståelse av 

texten tillsammans med eleverna genom att prata om den samt att låta dem både lyssna 

och läsa den samtidigt. Vidare berättar han att trots att läromedlen är anpassade efter 

årskurser så är texterna ofta alldeles för svåra för vissa elever och för lätta för andra. 

Han löser detta problem genom att sätta sig med eleverna som känner att texten är lite 

för svår och arbeta igenom den tillsammans med dessa elever och det brukar ofta handla 

om att enbart översätta texterna tillsammans med eleverna. Gällande elever som anser 

att texten är för lätt så har han följande tankar: 

 

Dom högpresterande kan man ge samma uppgifter som den stora mängden, gör dom här 

uppgifterna först, svara på dom här frågorna, sen får man hitta en annan uppgift, att man till 

exempel ge dom en skrivuppgift eller muntlig uppgift. (Bert) 

 

Han ger även två exempel på sådana övningar, bland annat så brukar han låta eleverna 

sätta sig in i personerna i textens situation för att sedan låta dem förklara hur de hade 

agerat i en sådan situation. Bert berättar även att en vanlig extrauppgift är att beskriva 

vad som händer efter textens slut. Han bygger vidare och säger att han alltid brukar se 

till att de starka eleverna har en skönlitterär bok alternativt att han har ”nått batteri med 

texter i övningsboken som är lite svårare att jobba på”. 
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Vid frågan om det är viktigt att konkretisera undervisningen menar han att det är viktigt 

att hjälpa de elever som behöver det att sortera bort uppgifter och visa vilka som är 

viktigast. 

 

De riktigt svaga eleverna behöver ofta en checklista där dom, eh, vet att dom ska göra den här 

uppgiften, checkar av, göra den där uppgiften, checka av, och när du gjort de här har du gjort 

dagens arbete. (Bert) 

 

Slutligen så nämner han att det är viktigt att han som lärare alltid har kunskapskraven i 

huvudet och vilka förmågor det är som eleverna behöver träna på. På så sätt är det 

lättare att låta eleverna veta vilka övningar som är viktiga. 

 

5.4.3 Hur Rut arbetar med individualisering 

Rut ger en beskrivning av hur hon tacklar problem som uppstår när hon individualiserar 

undervisningen. När hon till exempel väljer en text för läsförståelse eller planerar en 

lektion så utgår hon från ”den stora klumpen”, så som hon själv uttrycker det, och 

anpassar sedan vid behov. Följande citat från Rut ger en bra inblick i hur hon jobbar 

med att anpassa undervisningen: 

 

Dom hära svagare, deras planering är som redan gjord för den gör jag tillsammans med dom, så 

dom kan man ju som sortera bort. Sen så äre ju så här, dom här duktigare… det brukar visa sig 

under arbetets gång, ”amen det här är ju för lätt”, amen okej, då löser vi det på det här sättet. (Rut) 

 

Det är tydlig att Rut försöker att ta problemen som de kommer och det är inget som hon 

försöker att planera undervisningen efter. Istället så har hon en planering men kan sedan 

i samråd med elever som har behov att få undervisningen individualiserad lösa problem 

under arbetets gång. 

 

Rut menar även att det är viktigt att eleverna själva får vara med och bestämma. Hon 

berättar att alla elever har olika vägar till målet och anser att språkundervisning är bra 

på det sättet att: 

 

Skit samma var dom lär sig någonstans, eller vilka övningar dom gör, bara dom lär sig 

färdigheterna… vissa lär sig skitmycket genom att spela spel till exempel. Det finns ju bara helt 

olika vägar till målet. (Rut) 

 

Enligt henne bör prioriteten ligga på att eleverna utvecklar de språkliga förmågorna, och 

att elever lär sig dessa förmågor på olika sätt. Genom att låta eleverna vara med och 

bestämma kan de själva påverka hur de når målet. Hon rundar av den tankegången med 

att säga att mycket handlar om just elevernas motivation till att vilja lära. 
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6 Resultatanalys 

I detta avsnitt redovisas en analys av resultatet utifrån forskningsbakgrunden. Lärarnas 

tankar och svar gällande individualisering jämförs med vad litteraturen och forskningen 

samt tidigare läroplaner säger om individualisering för att skapa en bättre förståelse för 

varför och hur dessa tre engelsklärare väljer att arbeta med individualisering.  

 

Avsnittet är indelat i två delar där den första handlar om de tre lärarnas syn på 

individualisering och där den andra utgör en analys av lärarnas arbetssätt med 

individualisering utifrån Vintereks typologi. 

 

6.1 Lärarnas syn på individualisering och hur det kopplas till 

läroplanen 

Det framgår tydligt under intervjuerna att samtliga lärare har en snarlik uppfattning av 

vad individualisering är. Alla tre lärare menar att individualisering är att på ett eller 

annat sätt utgå från elevernas behov och att se vad de behöver för att utvecklas för att 

sedan forma undervisning utifrån detta. Denna bild av individualisering stämmer väl 

överens med hur begreppet individualisering är definierat i boken Pedagogisk 

Uppslagsbok (1996, s. 271). Lärarnas beskrivning av individualisering möter dessutom 

de kravs som ställs på lärarna i kapitel 2 i den nuvarande läroplanen Lgr 11, det vill säga 

att lärarna skall: 

 

- organisera och genomföra arbetet så eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 

- ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

 

De tre lärarna som intervjuades var överens om att det är väldigt stora skillnader på 

eleverna idag rent kunskapsmässigt men även vad gäller deras bakgrund. Greta menade 

att det är viktigt att anpassa undervisningen efter elevernas nivåer då hon beskrev det 

som att det annars är som att lära sig att cykla utan stödhjul, och att anpassa 

undervisningen efter eleverna blir ännu viktigare när det kan finnas så stora 

kunskapsskillnader på elever i dagens skolklasser. Bert var av samma uppfattning, det 

vill säga att det är väldigt stora skillnader på elever och han ansåg att individualisering 

var en förutsättning för att kunna undervisa på ett bra sätt i de elevgrupper som han 

ansvarar för. Skolinspektionens rapport (2014, s. 8) belyser vikten av att anpassa 

undervisningen efter eleverna och detta stärker det som Bert säger om att 

individualisering är en förutsättning för att lyckas med undervisning i dagens skola. 

 

Rut har en liknande uppfattning av individualisering och dess roll i undervisningen men 

arbetar inte riktigt på samma sätt som de andra två lärarna. Hon planerar undervisningen 
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utifrån den stora majoriteten av elever som ligger på ungefär samma nivå och hon 

försöker sedan under lektionen läsa av vilka elever som har ett behov av att få 

undervisningen individualiserad. När Rut märker att någon elev har ett behov av att få 

undervisningen individualiserad tar hon det då. 

 

Alla tre lärare berättar att god kontakt med eleverna är det absolut viktigaste för att 

kunna anpassa och individualisera undervisningen. Greta beskriver vikten av att få bra 

kontakt med eleverna men även av att förstå eleven. Bert har en liknande syn och 

berättar att det går snabbt att se vilka elever som är i behov av att få undervisningen 

individualiserad men att det som tar tid är att förstå hur och för vad han ska anpassa 

undervisningen efter. Även Rut menar att en god kontakt med eleverna och en vilja att 

förstå hur eleverna fungerar är nyckeln till att få elever att lära sig så mycket som 

möjligt. Modellen REACH (Rock et al. 2008) beskriver hur lärare bör arbeta med 

differentiering och denna modell lägger stor vikt på att lärare bör analysera elever, såväl 

deras intressen som deras styrkor och svagheter, för att veta hur undervisning ska kunna 

anpassas. Denna modell stämmer väl överens med lärarnas tankar kring 

individualisering där just analysen av eleverna är bland det viktigaste för att få dem att 

lära sig så mycket som möjligt. Vikten av att analysera elever lyfts även fram av Brophy 

och Good (1974, refererad i Jenner 2004, s. 75) där det beskrivs som att ha en positiv 

effekt på framförallt de svagpresterande elevernas resultat. 

 

6.2 Svårigheter och utmaningar med att bedriva en 

individualiserande undervisning 

Såväl Giota (2013, s. 55) som Vinterek (2006, s. 9) anser att en av svårigheterna med att 

individualisera är att det inte riktigt framgår någonstans vilka behov det är som lärarna 

ska anpassa undervisning efter. Alla tre lärare som intervjuades gav dock intrycket av 

att de helt enkelt anpassar undervisningen oavsett behov, bara de anser att det behövs. 

Greta beskriver under intervjun att det kan vara allt från synfel till dålig motivation. 

Problemet enligt dessa tre lärare är istället att det kan ta en väldigt lång tid att läsa av 

eleverna och faktiskt förstå deras behov, oavsett vad det nu är för behov. Tidigare 

forskning av Rock et al. (2008, s. 35) bekräftar de tre lärarnas syn på att läsa av elevers 

behov då de konstaterar att detta kan vara en väldigt tidskrävande process. 

 

Synen på hur klasstorleken påverkar möjligheterna till att individualisera skiljer sig 

mellan lärarna. Greta menar att klasstorleken har en betydelse då hon får mindre tid 

under lektionerna att hjälpa andra men att det samtidigt inte spelar någon roll om det är 

femton eller tjugofem elever för det finns alltid några få elever som tar upp majoriteten 

av tiden ändå. Bert menar istället att gruppstorleken har en väldigt stor betydelse för 

hans möjligheter till att individualisera undervisningen. Han berättar att fler elever leder 

till att han inte kan leda undervisningen på samma sätt samt att han inte får samma tid 
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till att göra små ”punktinsatser” där det behövs. Bert anser att det är en väldigt stor 

skillnad på att ha en klass på tjugo elever jämfört med en klass på trettio elever. Till 

skillnad från Greta och Bert så anser Rut att klasstorleken inte har så stor påverkan och 

att det alltid går att hitta lösningar för att anpassa undervisningen. Hon ger dock ett 

intryck av att hon inte vill lägga energi på att bry sig om saker som hon inte kan 

påverka, till exempel klasstorlek, och hon menar istället att det är hennes egen insats 

som är det viktiga och som spelar roll för att lyckas med att individualisera 

undervisningen. Greta och Bert har gått så långt som att dela upp sina befintliga klasser 

i två grupper för att undervisa engelska i halvklass, och genom att göra detta kan mer tid 

ägnas åt varje person. Lärarna offrar alltså egen tid som annars kunde ha använts till 

annat för att underlätta undervisningen. 

 

Greta och Bert hävdar att tiden är av betydelse för att kunna anpassa undervisningen, 

men detta handlar mycket om att en stor del i deras individualisering består av direkt 

hjälp i klassrummet till framförallt de svagpresterande eleverna. Rut känner inte att 

tiden är ett problem på samma sätt då hon gör separata planeringar tillsammans med de 

svagpresterande eleverna på annan tid än lektionstid och hon menar då att hon får mer 

tid till att anpassa och hjälpa andra elever tack vare detta. 

 

Både Greta och Bert anser att en av de svårare aspekterna av att individualisera 

undervisningen är att kunna utmana elever på rätt sätt. Greta nämner att det finns risk att 

högpresterande elever som inte utmanas på rätt sätt kan tappa motivationen och Bert 

menar att han inte alltid lyckas med att låta elever nå så långt som möjligt då det inte 

finns tid att ge de högpresterande eleverna utmaningar på rätt nivå. Forskningen stärker 

dessa två lärares tankar om att det är viktigt att utmana elever på rätt sätt. Såväl Boo, 

Forslund Frykedal och Thorsten (2017, s. 157) som Nottingham (2013, s. 68) påpekar 

att det är viktigt att utmana elever på rätt sätt. Nottingham (2013, s. 68) anser att elever 

måste utmanas för att ges möjlighet att nå deras potentiella förmåga och Boo, Forslund 

Frykedal och Thorsten (2016, s. 157) menar att elever som får för svåra utmaningar lätt 

skapar strategier för att undvika sådana situationer som de känner att de inte klarar av. 

 

 

6.3 Hur lärarna individualiserar undervisningen 

Vintereks typologi (2006, s. 46) över olika former av individualisering används här för 

att utröna vilka metoder som de tre engelsklärarna använder sig av när de 

individualiserar eller anpassar undervisningen. 

 

Greta beskriver hur elevdatorn fungerar som ett stort hjälpmedel när hon 

individanpassar undervisningen. Att låta vissa elever använda elevdatorer och lyssna på 

texten istället för att enbart läsa den i en bok kan ses som en form av 
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materialindividualisering. Vidare så menar Greta att elevdatorn används för att låta 

eleverna till exempel lyssna på en text istället för att läsa den, och detta kan enligt 

Vintereks typologi ses som en form av metodindividualisering. Utöver att bara anpassa 

metoden genom att låta välja om de vill lyssna på texter så berättar hon även om att hon 

alltid har med några lättare frågor till texter som oftast är av ett-kryss-två varianten men 

även frågor som kräver hela meningar. Att ha med lättare frågor kan ses som en form av 

nivåindividualisering och samtidigt så kan frågorna som kräver hela meningar ses som 

en form av omfångsindividualisering där eleverna själva kan bestämma hur mycket text 

som är lämpligt för att besvara frågan. 

 

Elever som tenderar att bli klara snabbare med uppgifter och övningar än andra får 

extrauppgifter av Greta. Extrauppgifter kan ses som en form av hastighets- och 

nivåindividualisering där vissa elever får mer tid på sig att göra klart uppgifter än andra, 

och de som blir klara snabbare får extrauppgifter som är av en svårare art och detta 

skulle då motsvara en form av nivåindividualisering. 

 

Greta låter eleverna själva välja mellan uppgifter på tavlan för att de ska få ta mer eget 

ansvar. Detta tas inte direkt upp i Vintereks typologi men argumentet kan göras att det 

är en form av innehållsindividualisering där eleven själv får vara med och bestämma 

själva innehållet. Att låta elever själva välja mellan olika uppgifter som anpassning 

stärks av forskning av både Ames (1992, s. 266) och av Ryan och Deci (2000, s. 59). De 

hävdar att en ökad känsla av kontroll och val kan leda till en ökad motivation för 

eleverna.  

 

Bert berättar att när han lägger upp sin undervisning så arbetar han alltid utifrån en 

stomme som motsvarar medelnivån i klassen. Läroboken som han använder erbjuder 

texter som är anpassade efter årskursen som boken används i, men dessa texter är ofta 

för svåra eller för lätta för en del av klassen. För att individualisera detta så har han två 

konkreta metoder som han tar upp. Elever som tycker att texten är för svår får mer hjälp 

av läraren och han lägger då tiden på att tillsammans med dessa elever enbart översätta 

texten. Att eleverna får fokusera på att läsa texten istället för att besvara frågor om 

texten är en form av metodindividualisering där eleverna som har det svårare får arbeta 

på ett annat sätt jämfört med de andra eleverna. Bert berättar även att de elever som 

tycker att texten är för lätt får en extra uppgift till den alternativt att dessa elever får läsa 

en bok som är anpassad efter deras nivå. Att låta eleverna jobba med extra uppgifter till 

texten stämmer väl in på nivå- och omfångsindividualisering. Genom att låta elever läsa 

en egen bok som de själva valt visar även på en form av innehållsindividualisering där 

eleverna själva får vara med och bestämma. 

 

Något som är viktigt enligt Bert är även att han som lärare konkretiserar uppgifterna för 

de svagare eleverna så att de ha full koll på vad som skall göras under lektionen. Detta 

tas inte direkt upp av Vinterek (2006) men jag vill påstå att det kan ses som en variant 
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av värderingsindividualisering. Läraren gör trots allt en värdering av eleven och väljer 

sedan ut det som är viktigt för den elevens förutsättningar och behov. 

 

Rut arbetar med individualisering på ett annat sätt än de två andra lärarna. Hon ger inga 

konkreta exempel på hur hon individualiserar utan berättar istället mer generellt om 

hennes syn på individualisering. Hon tar problemen som de kommer men lägger stor 

vikt på att eleverna själva ska få vara med och bestämma om undervisningens innehåll 

och detta är en form av innehållsindividualisering.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och de didaktiska lärdomar som kan dras av 

detta. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 

 

7.1 Klasstorlek och tid 

Studiens resultat visar att de tre engelsklärare som intervjuades har en liknande 

uppfattning av vad individualisering är, vilket tyder på att begreppet används i en viss 

utsträckning på den skola där lärarna arbetar. De tre lärarna lade stor vikt på hur viktig 

individualisering är. En av lärarna menade dessutom att det har blivit ännu viktigare i 

dagens skola med ”spretigare” klasser.  

 

Från vad dessa tre engelsklärare har att säga om att individualisera undervisningen kan 

slutsatsen dras att individualisering är oerhört viktigt för att hjälpa eleverna att nå så 

långt som möjligt, så som det kommer till uttryck i läroplanen. Vidare så ställer 

läroplanen stora krav på att lärare ska anpassa undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov och detta är en oerhört stor utmaning för lärare idag. De tre 

lärare som deltog i denna studie menar alla på ett eller annat sätt att detta inte alltid går 

att uppnå. Två av lärarna får det att framstå som att de måste göra ett aktivt val där de 

måste välja vilka elever som ska prioriteras i undervisningen då de känner att det helt 

enkelt inte finns tid till att hjälpa och anpassa undervisningen efter precis alla elever. 

Ofta planeras undervisningen efter medelnivån i klassen och vidare anpassningar görs 

sedan först och främst för de elever som upplever materialet och uppgifterna som för 

svåra. Greta och Bert nämner att de ”duktigare” eleverna ofta glöms bort och att det inte 

riktigt finns tid att utmana dessa elever på det sätt som de egentligen önskar att de skulle 

kunna utmanas på och Greta menar att detta ibland kan leda till att de nästan tappar 

motivationen för ämnet. 

 

På grund av att tiden inte alltid räcker till för dessa tre lärare så måste de göra aktiva val 

och prioritera mellan vilka elever som undervisningen ska anpassas efter. Detta pekar 

mot att kravet i läroplanen om att undervisningen ska anpassas efter alla elevers 

förutsättningar och behov inte riktigt uppfylls på ett önskvärt sätt som en konsekvens av 

att klasserna ofta är för stora. Alla tre lärare är överens om att storleken på klassen 

påverkar möjligheterna till att individualisera undervisningen men av olika anledningar. 

Det nämns bland annat att det tar mycket längre tid att få en överblick och att lära känna 

alla elever när klasserna är större och det nämns dessutom att det inte finns tid att hjälpa 

och utmana alla elever på bästa sätt när klasserna blir för stora. Bert nämner bland annat 

att han anser att det är en stor skillnad mellan en klass på tjugo elever och en klass på 

trettio elever. Två av lärarna har gått så långt som att dela upp sina klasser på två mindre 

grupper för att bland annat kunna hjälpa samtliga elever på bästa sätt och en av lärarna 

nämner att han fått använda sin egen planeringstid till att uppnå detta. Detta är ett 
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konkret exempel på att dessa lärare tycker att klasstorleken har en stor betydelse när det 

kommer till att undervisa eleverna och för de lärare som deltog i denna studie så är 

mindre klasser helt klart önskvärt. Rut nämner att hon har slutat att klaga på saker som 

klasstorlek och material då hon känner att det inte är någonting som hon kan påverka 

och hon menar att det går att lyckas med att individualisera undervisningen men utifrån 

hennes intervju ges intrycket att eleverna själva måste be om svårare uppgifter och detta 

kräver att eleverna har en väldigt god motivation och är relativt självgående, något som 

inte alla elever är. 

 

Hur man än vrider och vänder på det så handlar individualisering enligt dessa lärare om 

att lära känna sina elever och förstå deras behov. Det räcker inte att se att en elev har ett 

behov av att få undervisningen individualiserad utan lärare måste även förstå vad 

behovet är som undervisningen ska anpassas efter. Att lära känna sina elever tar tid och 

större klasser innebär att lärare måste hålla koll på fler elever samtidigt. Greta nämner 

bland annat att det är väldigt tidskrävande att läsa av alla elever och förstå deras unika 

situationer. Även Rut nämner att det tagit henne nästan två år att förstå varför en elev 

upplevde så stora utmaningar i engelskundervisningen. Återigen återkommer vi till 

tiden och klasstorleken som de två största problemen. Slutsatsen kan dras att om dessa 

tre lärare som deltog i studien skall lyckas med individualisering på bästa sätt och uppnå 

de krav som ställs på dem i läroplanen så måste storleken på deras klasser minskas. 

 

7.2 Att individualisera engelskundervisning 

Ett centralt tema som är återkommande i denna studie är elevernas motivation och deras 

inställning till att studera. Greta menar att elever som inte utmanas på rätt sätt kan tappa 

”lusten för ämnet” och Bert menar att elever som känner att lektionen är alldeles för 

svår kan tappa sin motivation. Även Rut tar upp elevernas motivation till att lära som en 

viktig del av att få elever att lyckas i skolan. 

 

Tidigare forskning av Ames (1992) samt Ryan och Deci (2000) visar att ett bra sätt att 

öka elevers motivation till att lära är att ge eleverna möjligheter till att själva vara med 

och påverka undervisningen och välja uppgifter. Rut lyfter även detta under intervjun 

och hon menar att en stor del av hennes undervisning bygger på att elever själva får vara 

med och bestämma. Att låta elever vara med och själva bestämma och påverka 

undervisningen bör ses som ett viktigt instrument för att lyckas med att individualisera 

undervisningen. 

 

I denna studie framgår det även att de tre lärare som intervjuades använder sig av flera 

olika former av individualisering men hastighets- och nivåindividualisering är de 

vanligaste formerna som de använder. Valet av hur undervisningen ska anpassas och 

vilken form av individualisering som ska användas skiljer sig ständigt beroende på 
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vilken grupp och vilka elever som läraren har att arbeta med. Det går inte utifrån denna 

studie att se att någon specifik typ av individualisering som Vinterek (2006) tar upp 

skulle vara bättre än någon annan, utan det är snarare en kombination av olika former av 

individualisering som används i klassrummet och denna kombination beror helt på vilka 

behov och förutsättningar som eleverna i just den gruppen har. 

 

7.3 Lärarutbildningen 

Från egen erfarenhet under min tid på lärarutbildningen vet jag att begreppet 

individualisering inte får speciellt utrymme i utbildningen. Lärarutbildningen lyfter 

snarare fram exempel på hur undervisningen kan anpassas efter diagnoser som dyslexi 

och ADHD men sällan diskuteras det hur lärare ska anpassa undervisningen efter 

samtliga elevers behov och förutsättningar. Lärarutbildningen borde ge lärarstudenter 

större vägledning i hur lärare ska bemöta alla elever och deras olika förutsättningar och 

få dem att nå så långt som möjligt i skolan. Det framgår trots allt i Lgr 11 att läraren ska 

anpassa undervisningen efter alla elever. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

I denna studie framgick det tydligt att det finns lärare som anser att det är ett problem att 

kunna anpassa undervisningen efter elevers behov och förutsättningar och samtidigt att 

göra detta på ett sätt som inte får elever att känna sig annorlunda eller olikt behandlade. 

En viktig uppgift för framtida forskning är att skapa en bild över hur lärare tänker kring 

just detta problem, det vill säga hur individualisering och individanpassning kan 

genomföras på ett inkluderande sätt där ingen elev behöver känna sig annorlunda eller 

utanför. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Inledning/presentation 

- Påminn dem om vem jag är och varför jag gör denna intervju 

- Berätta att du som informant kommer att vara helt anonym 

- Fråga om det är okej att intervjun spelas in 

 

2. Lärarens bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vilka ämnen är du behörig att undervisa i? 

- Hur länge har du jobbat som lärare på just denna skola? 

 

3. Vad betyder individualisering 

- Håller du med om jag säger att alla elever har olika behov och förutsättningar i undervisningen? 

 

- Har du hört talas om begreppet individualisering? 

- Om ja, hur skulle du beskriva vad individualisering betyder? 

- Om nej, har du hört talas om individanpassningar i undervisningen? 

 

- Anser du att det är viktigt att bedriva en individualiserande undervisning? 

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför inte? 

 

4. Vilka utmaningar ser läraren med att bedriva en individualiserande undervisning 

- I läroplanen framgår det att undervisningen ska anpassas efter elevens behov och förutsättningar, tycker 

du att det är svårt? Varför? Varför inte? 

- Hur arbetar du för att skapa dig en förståelse för vilka förutsättningar och behov varje enskild elev har? 

 

 

- Tycker du att det är ett rimligt krav att undervisningen ska anpassas efter varje elevs enskilda behov?  

- Om ja, hur lyckas man med det som lärare? 

- Om nej, varför inte? 

 

 

5. Hur arbetar lärarna med individualisering i engelska undervisningen 

- Försöker du att individualisera din undervisning i engelska? 

- Vilka fördelar ser du med att individualisera engelska undervisningen? 

- Eleverna sitter och jobbar självständigt var för sig, hur gör du för att se till så att de högpresterande 

eleverna får en utmaning samtidigt som de lågpresterande klarar av innehållet de arbetar med? 

- Finns det några elever som gynnas extra mycket av en individualiserande undervisning? 

- Eleverna sitter och jobbar själva med läsförståelse, de har en text framför sig. Hur individualiserar du 

denna situation? (Hur väljer du vilken text, vilka frågor) 



 

Bilaga 2 – Tabell för analys av intervjusvar 

 

Kategorisering Greta Bert Rut 

Hört talas om individualisering 

tidigare 

Ja Ja Ja 

Vad betyder individualisering? Utgå från elevens 

förkunskaper för att 

forma undervisningen 

Att hitta de allra bästa 

förutsättningarna för 

varje enskild individ så att 

de ska lära sig så mycket 

som möjligt på ett så 

effektfullt och effektivt 

sätt som möjligt 

Att man tittar på 

eleven och vad den 

behöver för att 

utvecklas. Kanske 

annat material eller 

träna vissa 

förmågor. 

Är det viktigt att bedriva en 

individualiserande 

undervisning? 

Jätteviktigt men 

jättesvårt 

 

 

Det är inte bara viktigt, 

det är en förutsättning för 

att lyckas. 

Ja. Det är en central 

del av yrket. 

Varför är det viktigt att 

engelskundervisning 

individualiseras? 

”Svårt att börja cykla 

utan stödhjul” (tolkar 

detta som att det är 

svårt att göra något 

som inte är på rätt 

svårighetsnivå) 

 

Elever har väldigt 

olika förutsättningar 

och kan ligga på 

väldigt olika nivåer 

rent kunskapsmässigt 

För att kunna undervisa 

det stora spektrum av 

elever som finns i dagens 

skola. 

 

Ge rätt form av 

utmaningar för en vilja för 

fortsatt lärande 

Elever är olika, 

viktigt att lägga upp 

undervisningen på 

ett sätt som får varje 

elev att känna sig 

duktig. 

Vilka utmaningar finns det med 

att bedriva en 

individualiserande 

engelskundervisning? 

Stora skillnader rent 

kunskapsmässigt 

bland eleverna 

 

Tiden, några elever 

behöver mycket hjälp 

så det finns inte tid att 

pusha på där det 

behövs (motivera 

elever) 

 

Storleken på klassen 

har inte någon 

betydelse 

 

Tar tid att förstå efter 

vad man ska anpassa 

(allt från synfel till 

problem hemma) 

Stort elevspektrum 

 

Heterogena grupper, 

väldigt ”spretiga” 

 

Att hinna med alla elever 

och känslan av att behöva 

prioritera mellan eleverna 

 

Att bedriva en 

individualiserande 

engelskundervisning där 

elever känner sig 

inkluderade 

 

Storleken på klassen har 

stor betydelse 

Svårt att se alla 

elever i stora 

grupper, att läsa av 

allas förmågor och 

vad de behöver 

hjälp med 

 

Tidsmässigt tar det 

lång tid att läsa av 

elevernas förmågor 

för att sedan 

anpassa efter dessa 

förmågor 

Hur skapas en förståelse för 

elevers behov och 

förutsättningar? 

Genom en god relation 

till eleverna – ”det är 

allt” 

Genom att lära känner 

eleverna, inte bara att se 

vilka som har svårigheter 

eller är jätteduktiga utan 

även att lära känna 

personen bakom 

Genom att se alla 

elever. Fokus ska 

ligga på att försöka 

se varje elev och 

hjälpa dem att växa 



 

Är det ett rimligt krav att 

undervisningen ska anpassas 

efter varje elevs behov och 

förutsättningar? 

Både ja och nej, ja för 

att det ska vara så men 

nej för att det inte 

känns realistiskt att 

anpassa efter varje 

elev 

I teorin, ja… men i 

praktiken som det ser ut i 

verkligheten, nej. 

Ja. Jag tycker inte att 

det är så knöligt 

eller jobbigt utan 

bara en naturlig del 

av jobbet. ”Ta det 

som det kommer” 

Vilka fördelar ser du med att 

individualisera 

engelskundervisningen? 

”Svårt att börja cykla 

utan stödhjul” 

 

Att elever når så långt 

som möjligt 

 

Skapar en inkluderande 

klassrumsmiljö 

 

Anpassa undervisningen så 

att eleverna utmanas 

precis tillräckligt för att 

vilja lära 

 

Handlar om att få eleverna 

motiverade till att vilja 

jobba. 

Att eleverna får 

känna sig duktiga och 

att de kan känna sig 

nöjda med sitt jobb 

och sin situation 

Finns det elever som gynnas 

extra mycket av en 

individualiserad 

engelskundervisning? 

De svagaste eleverna, 

oftast dem som kräver 

mest tid av läraren. 

De svagare eleverna, men 

samtidigt finns det även 

negativa aspekter av att 

individualisera för dessa 

elever. Mycket handlar om 

hur man gör det på ett 

inkluderande sätt. 

Alla gynnas lika 

mycket 

Finns det elever som inte får 

undervisningen individualiserad 

i den mån som de egentligen 

skulle behöva? Varför? 

Dels ”den grå massan i 

mitten” 

 

Framför allt de 

starkaste eleverna, ”de 

har inte alltid kommit 

till sin rätt” – risk att de 

tappar lusten för ämnet 

och att de inte blir 

utmanade 

När det gäller eget arbete 

är det ofta lätt att hitta 

utmaningar och 

individualisera för de 

högpresterande. 

 

Det finns dock inte alltid tid 

att göra punktinsatser med 

dessa duktiga elever och ge 

dem extrema utmaningar 

så de blir ofta väldigt 

självgående 

”Ja, det är det säkert” 

Elever som kanske 

inte ses i den stora 

massan, men då är 

det helt enkelt för att 

jag som lärare inte 

ser dem, och då vet 

jag heller inte något 

om detta, men så är 

det säkert. 

 

 


