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Sammanfattning/Abstrakt 
 
Dagens svenska samhälle kräver en individualisering på alla plan. Skolan är här ett av de 
viktigaste områdena för denna individualisering och i Lpo 94 står att läsa att man ska utgå 
från alla elevers erfarenheter, förutsättningar och behov. Syftet med denna uppsats är att 
analysera begreppet individualisering i ett skolsammanhang, hur det upplevs, tolkas och 
realiseras. Jag har i undersökningen intervjuat sju lärare och tre rektorer från skolan och läst 
om individualisering i litteratur och styrdokument. Resultaten av mina intervjuer visar att 
individualisering är ett väldigt vitt begrepp och att innebörden varierar. Man väljer olika 
undervisningsmetoder beroende på var man lägger fokus. Tendensen verkar peka på att vi är 
på väg mot en förändring från att fokus ligger på att lärarna ger eleverna uppgifter och sätter 
målen till att eleverna själva sätter sina mål och väljer arbetssätt, metoder och tid för 
genomförande. 
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”Skolan är ingen förberedelse för livet – 
skolan är livet – för barn och unga” 

(Thomas Nordahl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Något av det viktigaste barn och unga lär 
sig i skolan är vad de lär sig om sig själv, 

det glömmer de inte” 
(Thomas Nordahl) 
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INLEDNING 
 
Vi lever idag i ett samhälle som ständigt förändras och där vi ställs inför många val. Det kan 
röra sig om allt möjligt som till exempel, vad man skall äta eller vad man ska ha på sig, av det 
stora urval som finns i dagens samhälle. Vi kan få tillgång till över 100 TV-kanaler som vi 
måste välja mellan. Vi måste ta ställning till var vi ska placera våra pengar, eventuella 
vidareutbildningar med mera. Ännu mer är den information från all media som strömmar över 
oss i dagens samhälle. Nästan alla människor har idag tillgång till internet och en mängd av 
information. Våra barn har tv-spel, dataspel och ett stort urval av musikstilar, filmer och så 
vidare att välja mellan. Det är idag ett samhälle som kräver att vi måste vara starka individer 
och framhäva oss själva för att inte bli åsidosatta. Vad man spelar för spel, vilken musik man 
lyssnar på, vilka program man ser på tv med mera, avgör vem man är och vem man umgås 
med. Nya subkulturer har utvecklats i vårt samhälle genom det nya stora urval som finns. Den 
ökade invandringen och flytten över statsgränserna har bidragit till att vi möter olika 
människor med olika kulturer och erfarenheter. Detta speglar även av sig i skolans värld där 
dessa olika kulturer, subkulturer och människor möts. Det är något som jag tycker är väldigt 
stimulerande och utmanande som blivande lärare. Samtidigt kräver det till viss del en 
annorlunda undervisning än när jag själv gick i skolan. Vi måste fostra våra barn till att 
kritiskt granska och sortera all information de får. Allt detta gör till exempel att vi alla måste 
bli säkrare på oss själva, oblyga, ha bra självförtroende och veta vad som är bäst för sig själv 
som individ. Förr pratade man om att man vill för mycket, idag handlar det mer om att man 
uppnår för lite. Individualisering skapar idag nya prestationskrav hos alla individer. 
 
Individualisering är inget nytt begrepp i svensk pedagogik, men det känns som att det är mer 
aktuellt nu än någonsin. I Lpo-94 står det att läsa att ”undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov”. 1 Denna mening känns som en utgångspunkt för mig när 
man pratar om individualisering. Vid de tillfällen under min utbildning då jag har kommit i 
kontakt med begreppet så är det oftast kopplat till just det att utgå från varje elevs 
erfarenheter, förutsättningar och behov. Jag har känslan av att begreppet individualisering 
diskuteras mer intensivt idag än under tidigare läroplaner. Det kan ha att göra med att jag i 
min utbildning på lärarprogrammet har kommit i kontakt med begreppet på ett annat sätt än 
tidigare. Jag skulle även kunna tro att det är mer aktuellt på grund av att vi idag lever i ett 
informationssamhälle där information och kunskap kommer från en mängd olika medier.  
 
Under min utbildning på lärarprogrammet har jag ofta stött på ordet individualisering i många 
olika sammanhang och av ett flertal lärare. Jag tror mig vara relativt införstådd med 
innebörden av ordet i pedagogiska sammanhang, men känner att det kan uppstå ett flertal 
olika tolkningar beroende på vem man pratar med eller vem som skriver. Olika ordböcker 
definierar ordet individualisering. I Bonniers svenska ordbok kan man till exempel läsa: 
”Individualisera: särprägla; anpassa efter eller utforma för den enskilde2.” I pedagogisk 
uppslagsbok står det: ”Individualisering: dvs att undervisningen skall anpassas till varje 
enskild elev3.” Jag vet inte om det är samhället som kräver att vi ska individualisera för våra 
elever eller vad det är som styr, och jag kommer inte att göra en samhällsanalys. Min avsikt är 
att främst att undersöka om mitt påstående att begreppet idag är mer aktuellt än tidigare får 
gehör i litteratur och styrdokument samt även undersöka vad lärare och rektorer anser i 
frågan. Jag undrar också om rektorerna på skolor har begreppet individualisering i åtanke när 

                                                 
1  Lpo 94 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Utbildningsdepartementet: Stockholm 1994), s.,6. 
2  Bonniers Svenska ordbok, 1998. 
3  Pedagogisk uppslagsbok, 1996. 
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de planerar för sin skola. Jag kommer även att undersöka, i litteratur och hos lärarna och 
rektorerna, vilka för- och nackdelar man uppfattar att det finns med att bedriva en 
individualiserad undervisning. 
 
En kommentar man ofta får när man nämner ordet individualisering till studenter och 
pedagoger är att det låter bra men att det kan vara svårt att realisera. Då kan man undra om det 
är ett svårtolkat begrepp eller om det är ett mål som är för högt satt och svårt att uppnå. Jag 
tror att det kan vara svårt att utgå från alla elever erfarenheter, förutsättningar och behov om 
man har en klass på cirka tjugofem elever. Jag skulle vilja gå in lite djupare i begreppet och 
reda ut hur det uppfattas och realiseras. Jag har för avsikt att undersöka vilka föreställningar 
det finns om individualiserad undervisning i litteratur och hos lärare och rektorer.  
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera begreppet individualisering i ett skolsammanhang. 
Jag kommer att undersöka hur lärarna och rektorerna uppfattar begreppet individualisering 
och hur de realiserar och upplever en individualiserad undervisning. Jag kommer även att 
undersöka vilka teorier som ligger bakom styrdokumenten, och hur dessa teorier menar att 
man ska bedriva en individualiserad undervisning.  
 
 
 
Frågeställningar 
 

 
• Vad menar lärarna med individualiserad undervisning? 

- Varför ska man individualisera/varför ska man inte individualisera? 
- Är det enligt lärarna mer aktuellt att individualisera i skolan idag än tidigare? 
- Vilka direktiv från rektorer finns angående individualisering på skolan? 

 
• Hur realiserar lärarna en individualiserad undervisning? 

- Bedriver lärarna individualiserad undervisning? Varför/varför inte? 
- Hur individualiserar lärarna? 
- Använder lärarna några speciella metoder för att eftersträva individualisering? 

 
• Vad menar rektorer med en individualiserad undervisning? 

- Varför ska man individualisera/varför skall man inte individualisera? 
- Hur tycker rektorerna att man skall individualisera? 
- Är individualisering något rektorerna förespråkar på sin skola? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Examensarbetets fortsatta uppläggning 
Normalt har man i en studie som den här med ett avsnitt om tidigare forskning. Det finns dock 
ingen som har studerat begreppet individualisering som sitt huvudsyfte, vilket har gjort att jag 
inte anser det vara tjänligt att ha med ett specifikt avsnitt om detta. Jag kommer istället att 
behandla relevant litteratur i litteraturgenomgången där det framgår vad som står om 
individualisering i skolsammanhang. Den litteratur jag valt att använda mig av utgör källor till 
min studie. Jag började med att se vad olika inlärningsteorier säger om anpassad undervisning 
och hur våra läroplaner har sett ut genom åren. Jag utgår från mina två huvudfrågor som är 
kopplade till litteraturen och har med vissa underrubriker till dessa som belyser 
individualiserad undervisning som den kommer till uttryck i pedagogiska texter. Resultatdelen 
är ett resultat från mina intervjuer och är upplagt i rubriker efter mina frågeställningar. I 
slutsatser och diskussion sammanställer jag de två områdena litteratur och intervjuer och 
diskuterar frågeställningarna.        
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METOD 
 
Jag valde att utföra min undersökning med en kvalitativ metod med intervjuer för att på ett 
djupare plan få reda på vad mina undersökningspersoner menar med att använda sig av 
individualisering i skolan. Jag valde också en kvalitativ metod för att jag ville kunna få en 
dialog med mina intervjupersoner. Jag anser även att jag hade större möjligheter att få ett mer 
djupgående svar på de frågeställningar jag hade. Mina samtal med lärarna har jag gjort genom 
riktade öppna intervjuer.4 ”Genom den öppna intervjun är det möjligt att fånga respondentens 
uppfattning och upplevelse av för denne betydelsefulla kvaliteter”.5 Holme och Solvang 
menar att den kvalitativa metoden kännetecknas av en social närhet och en grund för 
ömsesidig tillit.6  Vidare menar de att man försöker skapa en djupare och mer fullständig 
uppfattning av den företeelse och de undersökningsenheter man studerar. 
 
Den litteratur jag valde att använda mig av är allt från avhandlingar, studentlitteratur och 
styrdokument (se mer i urval). Jag ville undersöka om det finns olika sätt att se på 
individualisering i skolan. När det gäller styrdokumenten så är det viktigt att analysera vad 
som sägs om lärarens uppgift att förmedla till sina elever i ämnet. Jag ville se vilka teorier 
som ligger bakom styrdokumenten och hur dessa teorier menar att man ska bedriva en 
individualiserad undervisning.  
 
När det gäller teorier så har jag i analysen lutat mig mot delar av en ”helhetsanalys” som 
innebär att man ser till helheten av intervjuerna och sedan sätter in det man tycker passar till 
rätt frågeställning.7 En annan metodteori som jag tittat på är ”Grounded” theory som 
introducerades 1967 av sociologerna Barney Glaser och Anselm Strauss.8 En del av den teorin 
är att man använder sig av så pass många intervjuer man anser sig behöva för att kunna belysa 
sina frågor. När Glaser och Strauss använde sig av sin teori så använde de sig av intervjuer 
med återbesök till sina intervjupersoner. De intervjuade till dess att de ansåg att de hade fått 
en ”mättnad” i sin undersökning. Med mättnad menar de att man känner att man har fått ut så 
mycket av sina intervjuer att man kan komma fram med en generaliserbar teori.9 Man kan 
dock inte generalisera utifrån en så liten kvalitativ undersökning som jag genomfört men jag 
menar att undersökningsresultaten ändå kan visa på olika sätt att förhålla sig till 
individualisering och ger en bild av individualiseringen i ett skolsammanhang, vilket också 
varit syftet med min undersökning. 
 
Urval 
Jag vill i min undersökning se vad som menas med individualisering av teoretiska (sådana 
som i första hand tänkt kring individualisering) och praktiserande (lärare, rektorer) 
pedagogarbetare och har därför valt att undersöka både vad som skrivs i litteratur och vad som 
sägs av de pedagoger som jobbar ute i skolan. 
 
Den litteratur jag har använt mig av i min forskning har jag hittat genom olika metoder. Viss 
litteratur har jag frågat mig till bland de lärare jag haft på universitetet. Det var en bra källa att 
fråga vilken litteratur dessa lärare hade kommit i kontakt med om individualisering i skolan. 
Andra källor för att hitta litteratur är via Umeå biblioteks sökmotor, LIBRIS, samt via 
                                                 
4  Lantz, Annika, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993) s., 19. 
5  Ibid., 19. 
6  Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, B K. Forskningsmetodik.  (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
7  Ibid. 
8  Pia Langemar, Grounded Theory (www.psychology.su.se). 
9  Ibid. 
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sökmotorn Google på Internet. Mitt sökord har i de flesta fall varit just individualisering eller 
olika böjningsformer av det samt vissa stödord som skola och undervisning. Jag har även sökt 
efter barns erfarenheter, förutsättningar och behov. Som nämndes i inledningen så förknippar 
jag individualisering med just detta begrepp från läroplanen. Jag har använt mig mycket av de 
referenser som de författarna jag läst använt sig av och gått vidare därifrån.  
 
När det gällde intervjuerna valde jag i mitt arbeta att intervjua 10 personer som alla är aktiva i 
pedagogisk verksamhet på främst låg- och mellanstadiet men även från högstadiet. Jag valde 
att undersöka alla stadier för att se på eventuella skillnader. Av de jag intervjuade var tre 
rektorer och sju lärare. Pia Langemar skriver om Grounded theory att: ”antal och typ av 
deltagare bestäms då alltså inte på förhand, utan datainsamlingen fortsätter tills mättnad 
(saturation) uppnåtts”.10 Efter tio intervjuer ansåg jag att jag hade tillräckligt för min 
undersökning.  Jag hade även för avsikt att större delen av mina intervjupersoner skulle vara 
lärare och bara vissa rektorer. Det finns fler lärare än rektorer på en skola och jag tyckte att 
det även kunde vara intressant att undersöka eventuella olikheter i svaren. 
 
Jag bokade in mina intervjuer dels genom telefonkontakt samt genom de kontakter jag fått 
under mina praktiker. De lärare och rektorer jag har lärt känna tog jag kontakt med under min 
slutliga praktik i september, oktober 2004 och de övriga har jag ringt till eller besökt på plats 
hos olika skolor. Jag använde mig av personer jag kände sedan tidigare för att jag var insatt i 
deras sätt att arbeta. Jag känner att jag har lätt att förstå vad de menar när de hänvisar till sin 
undervisning och hur de arbetar. Jag valde även att ha dessa intervjuerna tidigt så jag skulle 
känna mig lite tryggare i detta nya arbetssätt som intervjuer är för mig.  
 
Jag valde mina intervjupersoner från fem olika skolor utifall vissa skolor har mer arbete 
anpassat till individualisering än andra. Jag försökte få en så stor variationsbredd, i olika 
stadier, som möjligt på de få intervjuer jag gjorde. Jag hade inte några förkunskapskrav från 
de jag intervjuade förutom en pedagogisk utbildning. En del i undersökningen var och se om 
kunskapen om begreppet finns och hur det uppfattas. Jag genomförde sex intervjuer i Umeå 
och fyra i Visby. 
 
Datainsamling och registrering 
Jag valde först ut ett tema eller problemområde som jag ville studera, i mitt fall 
individualisering i skolan. Utifrån det formulerade jag mina frågeställningar som jag ville 
arbeta med i fortsättningen. Därefter valde jag mina intervjupersoner och utarbetade en 
intervjumanual (bilaga 1) som underlag till intervjuerna. Mina intervjuer lades upp utifrån 
mina frågeställningar. Jag skickade ut ett mail till intervjupersonerna där de fick reda på hur 
intervjun skulle gå till och vilket ämne i stort det handlade om. Jag ville dock inte att de skulle 
förbereda sig, så jag berättade där enbart att det skulle handla om individualisering. Jag 
uppskattade att mina intervjuer skulle ta ungefär 30-40 minuter men bad dem att avvara en 
timma för säkerhets skull.  
 
Intervjuerna var upplagda som ett samtal och jag upplevde att det blev bekvämare för både 
mig och intervjupersonerna och jag kunde lättare ställa följdfrågor. Innan mina frågor hade 
jag en kort introduktion där jag berättade varför jag ville göra intervjun, i vilket sammanhang 
den skulle användas och hur jag lagt upp intervjun. Vissa följdfrågor kom efter hand när jag 
intervjuade som var relevanta för min undersökning. Kom det ett svar som inte var direkt 
kopplat till min undersökning men ändå var relevant till ämnet så övervägde jag då om jag 

                                                 
10  Ibid. 
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skulle ta med det i resultatet och intervjumanualen. Om jag gjorde en sådan bedömning 
reviderade jag i så fall min manual så att den frågan togs upp även vid nästa intervju. Det är 
på det sättet som man använder sig av intervjuer i Grounded theory. Jag hade också redan 
tidigt frågat mina intervjupersoner om jag kunde återkomma om jag skulle behöva ett 
komplement. ”I kvalitativa undersökningar måste vi kunna ändra på uppläggningen under 
själva genomförandet av undersökningen”.11 Kvalitativa studier präglas av flexibilitet. Jag har 
försökt att vara tydlig i mina frågor och förklarat dessa om de skulle missuppfattas. Enligt 
Kvale bör intervjufrågor vara korta och enkla vilket jag haft i åtanke när jag gjorde 
intervjumanualen.12

 
Jag hade spelade jag in intervjuerna på band för att kunna gå igenom senare och använda mig 
av citat. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum så det inte skulle störas av annat runt 
omkring. När det gäller datainsamlingen i Grounded theory så sker den successivt under 
analysprocessen och fokusering i insamlingen sker efter hand man gör sina intervjuer.13 Det är 
med utgångspunkt i det som jag har gått tillväga och lagt upp mitt arbete. 
 
Databearbetning och analys 
Efter att intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom banden igen och skrev ner det som 
belyste mina frågeställningar i undersökningen och jag använde mig även av citat som belyste 
frågorna väl. Enligt Holme och Solvang bör rapporter med kvalitativ metod innehålla direkta 
citat som visar på individernas egna uttryckssätt.14

 
När det gällde analysen så sammanställde jag den utifrån helhetsanalysen.15 Fördelen med det 
är att man ser till helheten av den insamlade informationen och det underlättar att placera in 
materialet under rätt frågeställning. Jag analyserade de delar som var relevanta för min 
undersökning. En nackdel med analysmetoden är att den information som man får fram men 
som inte passar de frågeställningar som undersökningen avser, inte tas med i resultatet men 
som ändå kan vara intressant material.  
 
När det gäller litteraturen så läste jag så många texter som möjligt som handlade om 
individualisering i skolan för att hitta sådant som var relevant för undersökningen. Jag utgick 
från mitt syfte och mina frågeställningar när jag läste litteraturen. Jag har refererat vad 
författarna lyft fram samt använde mig av citat för att få med författarens egna ord på särskilt 
intressanta områden. Jag har delat upp databearbetningen och har redovisat intervjuerna och 
litteraturen var för sig för att sedan koppla ihop de båda delarna i diskussionsdelen. 
 
Validitets- och reliabilitetsaspekter 
Det är inte enkelt att visa att det man mäter är det man avser att mäta och att resultatet 
kommer att bli samma om någon annan upprepar undersökningen.  
”Tillförlitligheten (reliabiliteten) beror således på intervjuarens förmåga att betrakta 
fenomenet ur respondentens perspektiv och på empatisk väg fånga den mening 
intervjupersonen ger fenomenet”.16 Det gällde att få de personer som jag intervjuade att känna 
sig förstådda och att min sammanfattning senare speglar deras tänkande. Jag frågade de jag 
intervjuade om jag kunde få återkomma om jag ville komplettera eller om något är oklart. När 
                                                 
11  Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang,B. K., Forskningsmetodik.  (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
12  Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
13  Pia Langemar Grounded Theory (www.psychology.su.se). 
14  Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang,B K.  Forskningsmetodik.  (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
15  Ibid. 
16  Lantz, Annika, Intervjumetodik (Lund: Studentlitteratur 1993) s., 74. 

 11



jag gick in i undersökningen hade jag en egen åsikt i ämnet och försökte vara medveten om 
det så att det i minsta möjliga mån skulle påverka undersökningen. 
 
Etik 
När jag bokade intervjuerna, och just innan jag startade dem, gjorde jag klart med 
intervjupersonerna att de kommer att vara anonyma i resultatet. ”Uppgifterna om alla i en 
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet.”17 I min 
sammanställning går det inte att utläsa vem som har sagt vad. När det gäller personuppgifter 
kommer det inte att behövas utlämnas för att jag skulle kunna genomföra min forskning. 
Jag informerade även till vilket sammanhang mitt material skulle användas till. ”Forskaren 
skall informera de av forskningen berörda om den aktuella uppgiftens syfte”.18 Jag berättade 
därför för de intervjuade vart de kan hitta mitt arbete när det är slutfört. ”Deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”.19 Därför gjorde jag det klart 
att det var frivilligt för dem att ställa upp. 
 
Metodkritik 
Jag utförde intervjuerna ensam vilket gör att det finns en risk att det i vissa fall kan bli 
subjektivt. Jag har även en egen uppfattning i ämnet men jag försökte tänka på hur jag 
formulerade frågorna och hur jag ledde intervjusamtalen. I en kvalitativ studie finns det ett 
problem med att ”forskarens upplevelse av situationen kan vara felaktig”.20 Man kanske inte 
fullt ut förstår intervjupersonens motiv eller de signaler de uttrycker. Som intervjuledare i det 
fallet måste man vara medveten om hur man själv fungerar och försöka ta hänsyn till detta. 
Det gäller att som intervjuare ha en god värderingsförmåga och att vara kunnig inom området 
för att analysera resultatet. När man använder sig av Grounded theory, menar jag att det är 
viktigt att fokuseringen och intervjuerna inte forceras fram till de svar man vill ha. 
 
Några av intervjupersonerna kände jag sedan tidigare vilket kan vara både positivt och 
negativt. Det positiva var att det blev en trygghet för mig i intervjusituationen. Jag tror dock 
att min dialog med de jag kände sedan tidigare kanske skiljde sig lite mot de jag inte kände 
sen tidigare. Jag känner bland annat till hur de agerar i olika pedagogiska situationer. Det kan 
väl ses som både positivt som negativt. Att jag känner till hur de arbetar hjälper mig att förstå 
deras resonemang om deras arbetssätt på ett annat sätt samtidigt som kan det vara negativt för 
att de själva inte behöver förklara vissa metoder i sin undervisning för mig.  

                                                 
17  http://www.vetenskapsradet.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0. 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
20  Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang,B K., Forskningsmetodik.  (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Teoribakgrund som anknyter till individualisering  
Jag börjar med att lyfta fram vad olika inlärningsteorier säger om individualisering eller 
anpassad undervisning för att komma in och tolka det som står i dagens läroplaner. Gun 
Imsens går igenom i sin bok Elevens värld vad inlärningsteorierna säger om anpassad 
undervisning som har med individualiserad undervisning att göra.21 Nedan följer en 
genomgång av en del av dessa teorier hon tar upp. 
 
Den behavioristiska teorin som bland annat Pavlov och Skinner tagit fram menar att alla 
elever kan lära sig vad som helst om tempot och stimuleringen är det bästa möjliga för den 
enskilde individen. Imsen menar att den behavioristiska synen på inlärning är för optimistisk 
och inriktningen på elevens förutsättningar mekanisk. 
 
Enligt Imsen så menar Piaget att anpassad undervisning måste vara svår. Om eleven 
upptäcker att det är något som inte stämmer kommer den bli tvungen att anstränga sig mer 
och på så sätt lära sig något nytt och utvecklas. Vi måste ge våra elever utmaningar. 
En liknande teori har tagits fram av Vygotsky och hans syn på utmaningar för eleven i sitt 
begrepp den proximala utvecklingszonen. Det innebär att för att eleven skall kunna lära sig 
någonting så måste man ligga i kanten av vad eleven kan för att den skall utnyttja sina 
möjligheter på bästa sätt och få möjlighet att utvecklas. Jag tolkar det som att vad eleven 
klarar idag med hjälp, klarar den själv i morgon. Språket är ett viktigt redskap för Vygotsky 
och elevens mognadsnivå utgör en begränsning. Enligt Imsen är Vygotsky inte 
individorienterad, utan han är optimistisk, samspels- och framtidsorienterad. Enligt Dysthe 
som kallar Vygotskys begrepp för ”den närmaste utvecklingszonen” så har den här synen 
bildat ett betydelsefullt teoretiskt underlag för socialt medierat, individuellt lärande. Med 
socialt medierat menas att tonvikten läggs på den sociala och kulturella gemenskapen och inte 
så mycket på individen.22

 
En annan teori som förs fram i boken av Imsen är Bakhtin och hans tänkande om det 
dialogiska samspelet. Bakhtin menar att det är svårt att se vad som är elevens förutsättningar 
och vad som är lärarens del i det som eleven gör och säger. Han menar att man inte bara kan 
fokusera på eleven när vi ska anpassa undervisningen. Man måste också bedöma det samspel i 
vilken eleven deltar i och se hur det spelar in på undervisningen. 
 
Det är i de sociologiskt orienterade teorierna som betydelsen av kontext kommer in i bilden. 
De menar på att man inte bara kan se till elevens kunskapskompetens utan man måste även se 
till elevens språk, värderingar, sätt att vara och dennes kulturella bakgrund. Dysthe skriver i 
sin bok Dialog, samspel och lärande om en sociokulturell teori och menar att det är viktigt att 
läraren har en pedagogisk grundsyn som balanserar mellan det individinriktade och det 
sociala.23  
 
  Sociokulturell teori bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men 

lägger avgörande vikt vid att kunskap konstrueras genom socialt arbete 
i en kulturell kontext och inte primärt genom individuella processer,  
vilket kognitivismen lägger vikt på.24

                                                 
21  Gun Imsen, Elevens värld (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 243-246. 
22  Olga Dysthe, Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003) s., 51. 
23  Ibid s., 324. 
24  Ibid s., 325. 
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Dysthe menar dock att det är viktigt att påpeka att det inte finns någon entydig ”sociokulturell 
inlärningsteori”, utan det handlar om att närma sig ett lärande med gemensamma 
referensramar.25 ”Det sociokulturella perspektivet på lärande uppstod som en reaktion på en 
ensidig individfokusering inom kognitiv inlärningsforskning”.26  
 
Vi kan idag säga att i dagens läroplan Lpo 94 är det en mer sociokulturell och 
fenomenografisk syn på inlärning, och även på individualisering, jämfört med Lgr 80 som 
hade en kognitivistisk syn på inlärning och individualisering. Idag menar läroplanen att vi 
skall individualisera tillsammans med andra jämfört med tidigare då det mer var 
individualisering enskilt. Läroplanen säger däremot inte hur man individualiserar tillsammans, 
det är upp till den som tolkar läroplanen att avgöra. Fenomenografi är ett forskningsområde 
som studerar olika sätt att förstå eller uppfatta fenomen i omvärlden.27 Enligt Marton kan man 
se det ur två perspektiv, individens eller fenomenets. Man kan säga att individer ser eller 
förstår ett fenomen på ett visst sätt eller att fenomenet ser ut eller ter sig olika för olika 
personer. Marton menar att det inte finns någon teknik för hur man kan lära alla allt, men 
genom att studera hur eleverna tänker om vissa fenomen kommer man som lärare bättre 
rustade i undervisningen om dessa fenomen. Hur man lär sig om fenomen avgörs av hur man 
förstår fenomenet.28

 
Imsen skriver dock fortsatt att det inte finns någon inlärningsteori som visar hur vi skall 
genomföra anpassad undervisning och utgå från elevernas förutsättningar och behov men att 
de teorier som finns kan hjälpa oss ”att se eleven”.29 Med det menar hon att teorierna hjälper 
oss att se elevernas förutsättningar och behov. 
  
Individualisering i läroplanerna 
Jag vill här klargöra lite om hur begreppet individualisering har tagits upp i våra läroplaner 
och vad det har inneburit rent konkret i dessa. 
  
Individtänkande och individualisering har alltid varit ett begrepp så länge vi har haft skola i 
Sverige. Innebörden har dock ändrats under tiden. Så länge som vi har haft skola i Sverige 
kan man enligt Nils-Erik Nilsson säga att det har funnits fyra olika ”läroplanskoder”.30 Den 
första läroplanskoden sträcker sig fram till 1800-talets början och kallas för den klassiska 
läroplanskoden. Fram till 1900-talets början kom den moraliska/realistiska läroplanskoden. 
Dessa två kan ses som en uppfostringsprocess, där man inpräntade kärlek till fäderneslandet 
och förmedlande av kunskaper i kristendom genom Luthers katekes som lärobok. Kyrkan 
hade en stor del i den tidens undervisning som inte alla hade tillgång eller möjlighet till. 
Tanken var att det fanns ett för alla gemensamt innehåll som individen skulle utvecklas ifrån. 
I samband med industrialiseringen och urbaniseringen på 1800-talet började tanken om en ny 
läroplanskod ta form. Det var den rationella läroplanskoden som dominerade fram till andra 
världskriget. Under denna tid öppnades också de allmänna läroverken för flickor 1927. Den 
rationella läroplanskoden kännetecknas av ett pragmatiskt synsätt och individcentrering blev 
viktigt. ”Läroplanen kom att ge uttryck för kunskaper som både den enskilde och samhället 

                                                 
25  Ibid.  
26  Olga Dysthe, ”Om förhållandet mellan individ och grupp i portföljprocessen” i  Att bedöma eller döma      
     (Skolverket, 2002) s., 97. 
27  Ference Marton, Mot en medvetandets pedagogik. I Didaktik – teori, reflektion och praktik av Michael Uljens  
     (Lund: Studentlitteratur, 1997) s., 101. 
28  Ibid s., 114. 
29  Gun Imsen, Elevens värld (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 246. 
30  Nils-Erik Nilsson Skriv med egna ord. Avhandling för doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, 2002) 
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har behov av”.31 Kunskaper som betonades var sådana som individen skulle kunna ha nytta av 
i samhällslivet. Man införde mer praktiska ämnen som hemkunskap och barnkunskap. Den 
fjärde perioden som sträckte sig fram till 1970-talet kan sägas vara en utveckling av den 
rationella läroplanskoden. På grund av befolkningsstrukturen och det ökade antalet barn i 
Sverige blev det individuella behovet än större. Till det lades behovet av att skapa en 
demokratisk skola. ”I stort sett kan man säga att skolan fram till 1970-talet har kännetecknats 
av en successivt ökad centralisering”.32

 
Individualisering är inget nytt begrepp. Däremot har det förändrats för att passa vårt samhälle 
idag. Bertil Ydèn skriver i sin bok Individualisering i undervisningen – en arbetsmodell från 
1966 att i Lgr 62 står det att läraren skall bilda sig en allsidig uppfattning om varje elev och 
att det är lätt i fysiska egenskaper och intelligens. Däremot är det svårare för skolan att göra 
noggranna bedömningar och iakttagelser om elevernas intressen, deras sociala egenskaper, 
deras tekniska, manuella och konstnärliga anlag.33 Han säger vidare att ”vid 
klassrumsundervisning och gruppundervisning ges endast begränsade möjligheter till 
individualisering”.34 Lindkvist skriver att tidsindividualisering introducerades i Lgr 62 vilket 
innebär att eleverna arbetar självständigt med samma sorts uppgifter på olika nivåer i olika 
takt.35 Kring Lgr 69 pratade man om tempoindividualisering, fördjupningsindividualisering 
och intresseindividualisering.36 De två första handlade mycket om material och att ge extra 
uppgifter till de som ville och behövde. Man gav materialproducenterna ett stort ansvar att 
observera spridningen i skolan. Intresseindividualisering byggde mer på elevernas 
erfarenheter, varförfrågan och konkretion. Varje barn har själv möjlighet att påverka 
innehållet och arbetssättet hon ska arbeta med under dagen och när det skall ske.37 Man 
pratade mycket då om M.A.K.I.S. (Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering, 
Samarbete).38

 
I de första läroplanerna för grundskolan, Lgr 62 och Lgr 69, var individualiseringbegreppet 
mycket starkt begrepp och läromedel för egenstudier samt en kraftigt ökad 
specialundervisning var viktiga aspekter i undervisningen. Det står bland annat att: ”Skolan 
skall ge individuell fostran… Skolan måste… också ge social fostran”.39 Läroplanen ger även 
vissa anvisningar över hur detta skall gå till. Man ville försöka lösa de eventuella problem 
som uppstod i de heterogent sammansatta klasserna med individualisering via 
utbildningmaterialet. Det står i läroplanen om vad som är grundkurs och vad som kan vara 
överkurs. Individualiseringen blir effektivare om läraren har tillgång till diagnostiska prov och 
svårighetsgraderade övningsuppgifter i form av arbetsblad, arbetshäften och 
instruktionskort.40 ”De byggde på en behavioristisk grund och var upplagda med i förväg fasta 
inlärningsgångar som varje enskild elev kunde följa i sin egen takt.”41  Nilsson skriver fortsatt 
att i den läroplan som kom 1980 (Lgr 80) går det tydligt att utläsa att skolan mer och mer 

                                                 
31  Ibid. 
32  Ibid. 
33  Bertil Ydèn, Individualisering i undervisningen – en arbetsmodell. (SÖ Förlaget, 1966) s., 4. 
34  Ibid s., 9. 
35  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling, (Linköpings  
     Universitet, 2003) s., 18. 
36  Karin Hörberg, Martin Knutsson, Vägar till individualiseringen. (Stockholm, 1970) s., 15. 
37  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling, (Linköpings  
     Universitet, 2003) s., 18. 
38  Karin Hörberg, Martin Knutsson, Vägar till individualiseringen. (Stockholm, 1970) s., 15. 
39  Lgr 69, läroplanen för grundskolan 1969, Skolöverstyrelsen  (Stockholm, 1969) s., 13. 
40  Bertil Ydèn, Individualisering i undervisningen – en arbetsmodell  (SÖ Förlaget, 1966) s., 8. 
41  Nils-Erik Nilsson. Skriv med egna ord. Avhandling för doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, 2002). 
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decentraliseras och att den lämnar mer utrymme till skolor och lärare att göra egna tolkningar 
och ta egna initiativ. Utgångspunkt i Lgr 80 är ett progressivt synsätt. En förespråkare för den 
progressiva läran var Dewey och hans problemmetod. Dewey satte eleven i centrum och 
problemen skulle lösas utifrån elevens eller samhällets intresse. Arbetssättet var mycket 
baserat på teman och projekt och man ”skulle utgå från problem, som eleverna själva 
ställer”.42 Man pratar i Lgr 80 om en så kallad intresseindividualisering.43 Den innebär en 
anpassning av stoffet till olika elever men också att det tar olika lång tid för elever att lära sig 
något. Lgr 80 förespråkar även samarbete och samverkan i undervisningen. ”Just genom att 
arbetssätt och uppgifter individualiseras kan eleven lära sig inse samarbetets värde”.44

 
Enligt Nilsson så skiljer sig Lpo 94 (Lpfö 98) från tidigare läroplaner på så sätt att den är 
entydigt mål- och resultatstyrd. Lpo 94 anger inte längre vilka vägar lärare och skolor ska 
välja för att nå målen.45 I Lpfö 98 står det att läsa: ”Däremot anger inte läroplanen hur målen 
skall nås.” ”Detta är en fråga främst för de professionella som arbetar i förskolan”.46 Nilsson 
menar att i Lgr 80 så låg individualiseringen till största del på lärarens ansvar medan man i 
Lpo 94 lagt över ansvaret till eleverna själva. En nationell läroplan, som kräver mycket 
gemensamt lärostoff som alla elever skall klara, ligger sämre till för anpassad undervisning än 
en läroplan som ger skolan och lärarna stort spelrum att själva välja inlärningsuppgifter för 
eleverna.47 I Lpo 94 står det att läsa under ”En likvärdig utbildning”: ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov… Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar”. ”Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har 
svårigheter”…48   I avsnittet ”God miljö för lärande”: ”Eleven skall i skolan möta respekt för 
sin person och arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter”.49 Avsnittet ”Saklighet och allsidighet”: ”Skolan skall vara öppen för 
skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av 
personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana”.50

De nationella läroplanerna har två viktiga funktioner: 
- ”Att ge uttryck för vad samhället ser som värdefullt och önskvärt, och 
- Att förmedla grundläggande kulturella normer och värderingar i samhället”.51 

 
Motiv för att individualisera som den kommer till uttryck i pedagogiska 
texter 
 
Jag har här för avsikt att undersöka vad som sägs i pedagogiska texter om varför vi ska 
individualisera och även se om det är mer aktuellt att individualisera idag än under tidigare 
läroplaner.  
 
                                                 
42  Lgr 80. Läroplan för grundskolan 1980. Skolöverstyrelsen (Stockholm, 1980), s., 48. 
43  Ibid, s., 50. 
44  Ibid, s., 50. 
45  Nils-Erik Nilsson. Skriv med egna ord. Avhandling för doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, 2002) 
46  Lpfö 98. Läroplan för förskola 1998. Utbildningsdepartementet (Stockholm, 1998), s., 3. 
47  Gun Imsen, Elevens värld. (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 244. 
48  Lpo 94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. (Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1994) 
     s., 6. 
49  Ibid s., 8. 
50  Ibid s., 6. 
51  Thomas Nordahl, ”Individuellt läroplansarbete”.  Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk (Scandinavian  
     University Press, 1994: nr4) s.,  201. 
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 Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av 
 lärokurser och timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, 
 behov och intressen. Individualisering har ofta gällt elever med handikapp  
 eller inlärningssvårigheter, t ex. specialundervisning i mindre grupper 
 eller enskilt, men även elever med särskilda förutsättningar, t ex. i musik, 
 konst och idrott. 1900-talets skolreformer med alltmer enhetligt skolväsende 
 har påtagligt ökat behovet av individualisering, därmed också kraven på små 
 undervisningsgrupper.52

 
Som sagt är individualisering ett centralt tema även i dagens läroplaner och litteratur. 
Undervisningen skall utgå från varje enskild elevs erfarenheter, förutsättningar, behov och 
tänkande. Enligt Järbur kännetecknas den individanpassade skolan av: ”Rätt arbetsuppgifter”, 
utifrån elevens förutsättningar så att man skapar nytta och glädje. ”Tid att lyckas”, var och en 
skall få bestämma omfattning och tid för att uppleva arbetsglädje. ”Rätt lärsätt”, låta varje 
elev bli varse om vilket sätt som för honom/henne är det bästa sättet för att lära sig.53 Enligt 
Stensmo kan individualisering innebära: variation av tiden eleverna behöver för att lösa en 
uppgift, variation av innehåll, variation av arbetssätt och lärostilar, samt variation av uppgifter 
till personer med behov av särskilt stöd.54 Stensmo pratar om att man skall individualisera på 
grund av den individuella variation som finns hos alla elever.55 Det handlar om variation i 
intelligens exempelvis förmågan att ta till sig kunskap, färdigheter och lösa problem. Intresse 
exempelvis vad eleven engageras av, dras till, sysselsätts av, val och uppmärksamhet. 
Lärstilar exempelvis genom att lyssna, se, känna, göra och på grund av fysisk miljö, 
emotionella- , sociala-, fysiska- och psykologiska faktorer. Individualisering av tid svarar på 
frågorna ”hur länge”? Och ”när”? Det motsvarar hur lång tid en elev kan tänkas behöva för att 
klara av en uppgift. Stensmo skriver vidare om innehållsanpassad undervisning och menar att 
den passar in i Lpo 94`s krav på att läraren skall utgå från varje elevs förutsättningar, behov, 
erfarenheter och tänkande.56 Innehållsanpassad undervisning enligt Stensmo svarar på 
frågorna ”vad”? Och ”på vilken nivå”? Det innebär att eleven själv kan påverka vilka 
arbetssätt och uppgifter eleven skall använda sig av i ett visst område. Individuellt arbetssätt 
svara på frågorna ”hur”? Och ”med vilka material”? Det avser den lärstil som eleven bäst 
anser sig kunna ta till sig kunskap på utifrån dennes förutsättningar.57  
 
Förutsättningar och behov 
Vad är elevens förutsättningar och behov? Det viktigaste behovet som en elev har är trygghet. 
En elev som inte har sina grundläggande behov av trygghet tillfredsställda kommer att vara 
orolig, ängslig och framförallt skydda sig själv, menar Maslow i sin behovsteori.58 Det här 
behovet av trygghet kommer fram vid situationer där eleven måste göra egna val och handla 
utifrån dem (individualisering?). Därför menar Maslow att lärarens viktigaste uppgift är att 
arbeta för att komma behoven tillmötes och inte skapa dem. ”Another indication of the child`s 
need for safety is his preference for some kind of undisrupted routine or rhythm”.59 Maslow 
menar att orättvisor och inkonsekvent handlande får ett barn att känna oro och osäkerhet. 
Imsen poängterar att undervisningen skall utgå från alla elevers förutsättningar och behov, 
eller anpassad undervisning som hon använder sig av i boken. Det är dock viktigt att se till 
alla elever och inte, som det kanske är lätt att göra, endast till de svagare eleverna. Det är lika 

                                                 
52  Nationalencyklopedin. (bokförlaget Bra Böcker, 1992). 
53  Håkan Järbur, Individanpassad skola. (Solna: Ekelunds Förlag AB, 1992). 
54  Christer Stensmo, Ledarstilar i klassrummet. (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 11. 
55  Christer Stensmo, Ledarskap i klassrummet. (Lund: Studentlitteratur, 1997) s., 174-194. 
56  Ibid s., 197. 
57  Ibid s., 200. 
58  Abraham H, Maslow, , Motivation and personality, second edition. (New York, 1970) s., 66. 
59  Ibid. s., 40. 
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viktigt att ge de duktiga eleverna chans att utvecklas också. Enligt Imsen har det svenska 
samhället en tendens till att ha en jämlik kultur där ingen får sticka ut.60 Hon menar att vi på 
grund av det inte har någon tradition med speciellt utvecklade undervisningsprogram för de 
begåvade eleverna. I exempelvis USA menar hon att det är mycket mer fokus på de begåvade 
eleverna och att ge dem utmaningar. När det gäller förutsättningar skriver Skaalvik att 
förutsättningar kommer från den självbild som eleverna har med sig från sin familj och den 
övriga uppväxtmiljön.61 Det tillsammans med samspelet med andra människor skapar 
förutsättningarna för hur vi uppfattar oss själva. Lärare har en uppfattning om sina studenter 
som duktiga, stökiga, flitiga, pratsamma och så vidare, menar Kveli.62 Det är viktigt att skilja 
på verklighet och fördomar i dessa bedömningar. Det måste ske genom observationer och 
samtal med eleven, skolan, föräldrar och genom undersökningar av olika slag. Skolan har här 
en viktig roll i barnets utveckling som skapare eller förstärkare av goda eller onda cirklar i 
elevernas utveckling. Därför anser Kveli att det är viktigt att se till varje individ och lägga stor 
betoning på samspel för bästa utveckling av eleven.  
 
Individualiseringens aktualitet 
Nils-Erik Nilsson menar att begreppet individualisering har fått en förnyad aktualitet på grund 
av att heterogeniteten inte ser likadan ut som när grundskolan infördes på grund av invandring 
och politiska flyktingar. Enligt Lyttkens har Sverige varit ett homogent samhälle utan några 
större sociala, religiösa, ideologiska, språkliga och etniska spänningar.63 Vi i Sverige har 
skapat en ”svensk” mentalitet som han ifrågasätter. Lyttkens menar att den svenska 
utbildningspolitiken måste ”avnationaliseras”. Han menar att de decennier som är framför oss 
leder individualiseringen till en destabilisering av det rådande utbildningssystemet. Om 
utbildningssystemet inte förmår att anpassa sig till sin omvärld kommer det att fungera allt 
sämre. Man måste enligt Lyttkens definiera individen som kunskapssökare och därmed ge det 
personliga intresset större utrymme, öppna skolan mot sin omvärld, definiera läraren som en 
person som leder undervisningen i syfte att eleven själv skall äga syftet med sin 
kompetensutveckling.64 Nilsson nämner ett annat skäl till individualiseringens  förnyade 
aktualitet, skolornas minskade ekonomiska resurser.65 Han menar att dagens sätt att arbeta i 
skolan skall utgå från att eleverna själva planerar sitt arbete och egna arbetsschema, eget 
arbete, fri forskning är idag medel för att nå den individualiseringen. 
 
Sammanfattning 
I Lpo 94 står det att läsa att undervisningen skall utgå från varje elevs förutsättningar och 
behov.66 Sättet på hur man ska individualisera utifrån det är öppen för tolkning. Skälet till att 
man ska individualisera är just att alla elever har olika förutsättningar och behov. 
Individualisering eller en individanpassad skola innebär enligt litteraturen variation av tid, 
innehåll, arbetssätt, uppgifter samt variation av uppgifter till personer i behov av särskilt stöd. 
Enligt litteraturen har individualisering har fått en förnyad aktualitet för att samhället ser ut 
som det gör och på grund av att Lpo 94 är så öppen för tolkningar. Det största behovet en elev 

                                                 
60  Gun Imsen, Elevens värld. (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 243. 
61  Einar M. Skaalvik, Barns oppveksmiljo (Engers biktrykkeri, Tano, 1986). 
62  Anne-Marie Kveli, Att vara lärare (Lund: Studentlitteratur, 1994) s., 89-93. 
63  Lorentz Lyttkens, Kompetens och individualisering – rapport nr8. (Utbildningsdepatementet: Nordstedts  
     Tryckeri AB, Stockholm, 1994) s., 29. 
64  Ibid s., 49-50. 
65  Nils-Erik Nilsson. Skriv med egna ord. Avhandling för doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, 2002). 
66  Lpo 94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. (Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1994) 
     s., 6. 
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har är enligt Maslow trygghet.67 Skolan uppgift är att skapa den behövliga tryggheten samt att 
skapa eller förstärka goda eller onda cirklar i elevernas utveckling. 
 
Synen på hur man ska genomföra en individualiserad undervisning som 
den kommer till uttryck i pedagogiska texter 
 
Här kommer jag att redogöra för hur man enligt pedagogiska texter bör eller kan 
individualisera och även se vilka förslag till metoder det finns för att individualisera sin 
undervisning. 
 
Lindkvist menar att man kan se på individualisering ur två olika perspektiv.68 Dels genom ett 
individperspektiv där det ses som att individen bildar sig och utvidgar sin förståelse- och 
handlingsrepertoar. Man kan också se individualisering ur ett samhällsperspektiv vilket 
innebär att ”sådana reflekterande och bildande individer stärker samhällets förändrings- och 
utvecklingsförmåga”. Lindkvist menar dock inte att det ena perspektivet utesluter det andra. 
Hon skriver att en individualiserad människa karakteriseras (i hög grad) ”av att kunna se sig 
själv som autonomt subjekt samt en förmåga till medveten reflektion kring sin interaktion 
med omgivningen”. 
 
Järbur skiljer mellan individualisering och individanpassning69. Individualisering är för 
honom ett förlegat begrepp och innebär för honom att alla klassens elever arbetar mot samma 
slutmål. Han menar att elever hinner olika långt och att följden av individualisering blir 
konkurrens, ytinlärning, jämförelse mellan elever och därmed utslagning. Det avsåg i 
huvudsak tid och inte innehåll. Med individanpassning menar Järbur ”individens anpassning 
av sitt eget lärande efter sina förkunskaper och förutsättningar: intellektuella och sociala”. Det 
förutsätter tillit och ömsesidig respekt och avser innehåll, tid och sätt att lära sig på. 
 
Stensmo skiljer grovt på två typer av individualisering: uppgiftsorienterad och 
elevorienterad.70 I uppgiftsorienterad individualisering löser klassen samma typer av uppgifter 
och de snabba väntar in de mer långsamma genom extrauppgifter. I elevorienterad 
individualisering arbetar eleverna med individuella arbetsuppgifter i sin takt och på sitt eget 
sätt. Stensmo menar att det är två olika ledarstilar som finns i klassrummet. Monika Vinterek 
tar sin bok Åldersblandade klasser upp två andra synsätt på att individualisera i skolan.71 Hon 
ser två ytterligheter av pedagogiska val och skiljer mellan att se elevens egna individuella val 
som basen i individualiseringen eller att lärarens intresse och kunskap om den enskilda 
individen som grunden för den undervisning som sedan kan anpassas till varje elev. Om man 
ser från elevens egna individuella val så kan de gälla såväl innehåll som metoder och 
individualiseringen sköts av eleven själv. Med individuell anpassning är det läraren som söker 
material och arbetssätt för att det skall passa eleven. De sätt kan mycket väl också vara en 
anpassning till elevernas egna önskemål och intressen men det är läraren som bär 
huvudansvaret för individualiseringen. På vilket av dessa sätt man skall individualisera på 
skriver hon att: ”Valet av individualiseringsperspektiv måste enligt min mening alltid utgå 

                                                 
67  Abraham H, Maslow, , Motivation and personality, second edition. (New York, 1970) s., 66. 
68  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling, (Linköpings  
     Universitet, 2003) s., 68. 
69  Håkan Järbur, Lpo och Lpf i våra klassrum – och definitioner av ord och begrepp för lärande. ( Kalmar:   
     Ekelunds Förlag AB, 1996) s., 49-50. 
70  Christer Stensmo, Ledarskap i klassrummet. (Lund: Studentlitteratur, 1997) s., 209. 
71  Monika Vinterek, Åldersblandada klasser – lärares föreställningar och elevers erfarenheter. (Lund:  
     Studentlitteratur, 2003) s., 145. 
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från medvetenheten om skillnaderna i olika sätt att individualisera liksom från kunskap om 
konsekvenserna av den valda undervisningsstrategin i en undervisningspraktik”.72 I 
pedagogisk uppslagsbok står det att läsa att: ”En undervisningssituation är individualiserad för 
en enskild elev när vi kan ge skäl för att eleven befinner sig i en meningsfull 
inlärningssituation”.73

 
Ett bra sätt att arbeta med individualisering är enligt Thomas Nordahl att använda sig av 
individuella läroplaner.74 IL, som han kallar det, kräver att man vet något om den enskilda 
individen till skillnad från den traditionella tanken som bygger på utvecklings- och åldersnivå. 
Han menar att IL bidrar till att eleverna får tid och verktyg som gör att eleverna kommer med 
i gemenskapen bättre. Det befrämjar deltagandet i en social- och kulturell gemenskap och vi 
får en skola för alla. Skolan och IL är ”en fråga om livskvalitet: Höra samman med andra, 
trygghet, omsorg etcetera”. Det viktigaste med IL är att undervisningen är i samklang med 
elevers erfarenheter, färdigheter, kunskaper och förmåga och att den tar utgångspunkt i deras 
intressen, motivation och ålder. Man får aktiva barn, föräldrar och lärare genom detta sätt att 
arbeta.  
 
Ett annat liknande sätt att arbeta är att använda sig av individuella utvecklingsplaner. Det 
handlar enligt Agneta Zetterström om en kvalitetssäkring på individnivå utifrån målen i 
styrdokumenten. Den sätter fokus på just individen och dennes förutsättningar samt att den 
fungerar som ett redskap för att följa och se barnet. ”En individ som duger som han är, och 
som utifrån sina förutsättningar, ska ges möjlighet att utvecklas och nå förskolans och skolans 
mål. Det viktiga är att ge alla så goda förutsättningar som möjligt – både ämnesmässigt och 
socialt – inför vuxenlivet”.75

 
Andra metoder det talas om när man pratar om individualisering är portfoliometodik. 
I en artikel i Aftonbladet76, hösten 2004, skriver vår nya skolminister Ibrahim Baylan att 
redan nästa höst skall varje elev ha en egen individuell utvecklingsplan som lärare och 
föräldrar tar fram tillsammans med eleven. 
 
Eget arbete 
Eget arbete har kommit fram mer i dagens skola på grund av det ökade 
individualiseringsbehovet konstaterar Eva Österlind i sin studie Disciplinering via frihet. 
Elevers planering av sitt eget arbete.77 Hon förklarar det ökade individualiseringsbehovet 
med att: 
 Traditionerna försvagas och det finns inte längre några givna sätt att  
 leva. Istället ser vi en mångfald livs- och kulturmönster existera  
 parallellt. Individens möjligheter att välja livsbana är större än 
 någonsin – åtminstone formellt. Vi blir allt mindre rotade, och mindre 
 bundna, av familj, släkt och födelseort. Vårt vetande ökar ständigt,  
 men vår identitet blir allt mindre given.78

 

                                                 
72  Ibid s., 146. 
73  Pedagogisk uppslagsbok, 1996. 
74  Thomas Nordahl, ”Individuellt läroplansarbete”.  Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk (Scandinavian  
     University Press, 1994: nr4) s., 200. 
75  Agneta Zetterström, Att arbeta med IUP – individuella utvecklingsplaner och portfolio för förskolan och   
     skolan. Handboken.(Helsingborg: Förlagshuset Gothia AB, 2003) s., 5. 
76  Ibrahim Baylan ”Varje elev ska få en egen plan”, intervjuad av Malin Nord (Aftonbladet 2004-11-24) s., 18. 
77  Eva Österlind. Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. (Uppsala, 1998) s., 50. 
78  Ibid, s., 34. 
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Hon menar vidare att när vi i samhället har ett så stort behov att individualisera och själva 
forma våra liv så är elevens egen planering av sitt egna arbete av stor vikt. Att kunna planera 
för sig själv, sina studier, sina val i livet blir ett centralt inslag i vardagen i det samhälle vi 
lever i. Österlind jämför Bourdiues habitusbegrepp79 och fenomenografins tankar om hur vi 
uppfattar olika fenomen i livet. Hon menar att vi alla uppfattar saker olika och att det vi har 
med oss i vår ryggsäck, vår sociala bakgrund, påverkar ens förutsättningar att klara av den 
nödvändiga planeringen som krävs i dagens samhälle. Hon menar att både uppfattningar och 
habitus har sin grund i individens erfarenheter.  
 
Österlind har genom empiriska studier sett hur ”eget arbete” och planering påverkar eleverna. 
Hennes slutsats beskriver hon som att ”eget arbete betyder olika för olika elever”.80 Det 
positiva man kan få ut av eget arbete enligt henne är att elevernas individuella inflytande ökar. 
Eleverna slipper jämföra sig med varandra och de har möjlighet att se sin egen utveckling. De 
prestationer som eleverna gör blir inte offentliga och hierarkin i klasserna kan minska. Ett väl 
fungerande eget arbete bidrar även till ordningen eftersom eleverna inte kan formera 
samordnat motstånd mot läraren. Vad man missar vid eget arbete är elevens roll i ett kollektiv. 
”Eget arbete kan betyda att eleverna blir tydligare som individer, både för sig själva och för 
läraren, men kanske otydligare för varandra”.81 Eget arbete ger läraren en bättre dialog med 
enskilda elever men diskussioner och debatter blir åsidosatta. Hon menar att det är beroende 
av hur eleverna ser på sin planeringsbok inför det egna arbetet som avgör om detta arbetssätt 
ger eleverna utveckling. Det är här som begreppen habitus och fenomenografi kommer in som 
viktiga förutsättningar. Om eleverna ser planeringsboken som ett redskap så tror Österlind att 
eget arbete kan ge positiva effekter. Om eleverna däremot ser sin planeringsbok på ett mer 
prestationsriktad sett kan det bli att eleverna ställer för höga krav på sig själva och kan leda 
till stress och oro. Österlind tror dock att de elever som har de förutsättningar som krävs för 
att utvecklas i ett eget arbete även är de elever som skulle göra bra ifrån sig i mer traditionell 
undervisning. Österlind och även de lärare hon besökt i sin studie, betonar dock vikten av att 
komplettera eget arbete med andra arbetsformer för att inte värderingsfrågor, arbete i lag och 
andra former av samarbeten inte blir åsidosatta. 
 
Lärarens uppgift i det egna arbetet är i stort sett att formulera uppgifter och fungera som en 
handledare. Läraren är fortsatt den som säger till eleverna vilka frågor eller problem de skall 
lösa och som fortsatt bestämmer innehållet. Elevens ansvar ligger mer på det administrativa 
där den får bestämma när och hur uppgifterna skall lösas. Österlind menar fortsatt att dagens 
ökade behov av individualisering är en bild över hur vårt samhälle ser ut idag. Vi ska utbilda 
våra elever att bli en medborgare i dagens samhälle. 
 
 Om skolan ska utgöra en länk mellan eleverna och arbetsmarknaden, 
 eller mer krasst uttryckt, tillgodose arbetsmarknadens behov av lämplig 
 arbetskraft, verkar det rimligt med en satsning på att uppamma ”tjänste- 
 mannakvalitèer” hos dagens elever. 
 Det är uppenbart att eget arbete, med sina krav på ansvar, bedömning, 
 planering och självdisciplin, byggd på förtroende (och en ide om framtida 
 belöningar) mer liknar tjänstemännens arbetsvillkor, medan traditionell  

                                                 
79  Habitus – (Bourdieu) Det liv människan har levt dittills styr deras föreställningar om den sociala världen. Vad  
     vi har med oss i ryggsäcken (min förklaring). Bourdieu förklarar Habitus som relationen mellan förmågan att 
     producera klassificerbara praktiker och produkter och smaken dvs förmågan att särskilja dessa praktiker och  
     produkter. Han menar att det är den position i det sociala rummet som utgör våra livsstilar. 
     Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter i urval av Donald Broady och Mikael Palme (Salamander, 1986) 
     s., 292. 
80  Eva Österlind. Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. (Uppsala, 1998)s., 131. 
81  Ibid, s., 131. 
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 helklassundervisning i högre grad påminner om villkoren för arbetaren.82

 
Eget arbete kan i grunden ses som ett steg i den individualisering som vi har idag. Österlinds 
kritik mot den här formen av individualisering är att vi kommer ifrån våra viktiga 
arbetarklassvärden som solidaritet och gemenskap och att vi blir mer egoistiska individer där 
allt handlar om en själv. Ingrid Carlgren skriver i sin bok Från klassrumsundervisning till eget 
arbete om eget arbete att: 
 

Om utvecklingen går mot att ”eget arbete” blir den dominerande  
arbetsformen finns en risk att klassrummet som socialt system  
reduceras till summan av enskilda individer som alla ”administrerar” 
sin egen inlärning. Genom att varje individ utgör en enhet för sig  
fragmenteras det sociala sammanhanget.83

 
Lindkvist menar att eget arbete har betraktats som nära nog liktydigt med ökad 
individualisering.84 Hon säger att det finns en stor risk för att individen blir isolerad, 
avskärmad och skild från sitt sociala sammanhang. Hon påpekar att individualisering måste 
ske i en kontext, ett socialt sammanhang. 
 
Samspel 
Margareta Lindkvist har i sin avhandling Individualisering – Att kliva ur och vara i 
gemenskap tagit fram en begreppsapparat för hur samspelet mellan lärare och elev kan se ut 
beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån.85 Man kan ha utgångspunkten i lärarens eller 
elevens perspektiv, det vill säga vem som avgör ”vad” eller ”hur” i undervisningen. I Lpo 94 
är samspel viktigt, precis som för Lindkvist när hon diskuterar individualisering. Hon har efter 
sin teoretiska genomgång utvecklat fyra olika samspelsformer. ”De fyra samspelsformerna  
visar vem som bestämmer ”vad” och ”hur” i elevens läroprocess och täcker såväl mötet 
mellan lärare och elev som mötet mellan läraren och elevgruppen”86. Till vänster i modellen 
står de fyra olika samspelsformerna och i cirkeln till höger står det till vilken typ av 
individualisering samspelsformerna leder till. Lindkvist menar att med ”olika grad av 
påverkan i den individualiserade praktiken så formas det kommunikativa samspelet”.87
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2  Ibid, s., 135. 
3  Ingrid Carlgren Från klassrumsundervisning till eget arbete – Den tröga skolan och pedagogiska modeflugor.  
    (Praxis: Nr2, 1994). 
4  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling  (Linköpings  
    Universitet, 2003) s., 133. 
5  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling  (Linköpings  
    Universitet, 2003) s., 96. 
6  Ibid, s., 96. 
7  Ibid, s., 96. 
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När läraren är expert och eleven novis så planerar enligt Lindkvist läraren den bästa lektionen 
utifrån elevens förmågor. Läraren visar och förklarar kunskaper som han/hon vill förmedla 
och fungerar som en god förebild som eleven kan imitera. När läraren är målsättare och 
eleven problemlösare bestämmer läraren innehållet i undervisningen och eleven får välja vilka 
vägar den ska ta för att nå målen. Läraren som vägledare och eleven som målsättare visar en 
samspelsform där eleven formulerar målen och läraren hjälper eleven att nå målen. Vägen dit 
bestäms av eleven utifrån intresse och förmågor. Om man ser läraren som utmanare och 
eleven som forskare så är det eleven som planerar, genomför och utvärderar. Lärarens roll blir 
att ställa utmanande och reflekterande frågor.88

    
Från att likheter har betonats i skolan då man ansåg att barn på samma nivå och med samma 
förutsättningar gynnar varandra börjar man idag mer och mer framhålla olikheterna i barns 
tankemässiga förmåga som en stor möjlighet.89 Barn lär sig kunskap genom samspel och då 
blir kommunikationen avgörande. Det är det som menas med det sociokulturella perspektivet 
som nämns i Lpo 94. Det är samspelet mellan kollektiv och individ och dess omvärld som är 
vägen till lärandet. Interaktion och kommunikation blir då viktiga verktyg för våra elever. 
Alla människor befinner sig i ett sammanhang, där lärandet inte kan skiljas från det 
sammanhang det utvecklas i.90

 
Samverkan har också ändrats med tiden. I boken Barns samlärande91 skriver de att man i Lgr 
69 har uppfattningen att samverkan kan ske i de ”roliga” ämnena men inte i de ”viktiga”. I 
Lgr 80 handlar det i första hand om lärarens samverkan för att kunna individualisera 
undervisningen. I dagens Lpo 94 handlar det om samarbete elever emellan. Enligt författarna 
är samverkan och samspelet mellan barnen en ovillkorlig nödvändighet för att utveckla den 
viktiga förståelsen för andra. 
 
En artikel från Montessoritidningen skriver att individualisering är en förutsättning för 
samarbete.92 De menar att det krävs att barnet har lärt känna sig självt och känner trygghet, 
som är förutsättningen, för att det skall fungera i ett samarbete. Och i detta samarbete kommer 
barns egenskaper och individuella drag tillsammans skapa resultat. 
 
Risker med individualisering 
En kritik till individualisering visar sig i form av funderingar på om skolans sociala 
fostrarfunktion är tillfredsställande. I den kritiken ligger också en risk att läraren blir mer 
individorienterad och inte på samma sätt anknyter till samhällsvärdena.93

 
Den allt mer utbredande spridningen i skolan skapar ett behov av individualisering, menar 
Ingrid Carlgren och Ference Marton i sin bok Lärare av i morgon.94 För att möta detta krävs 
det ett varierande utbud av metoder och att ta hänsyn till skillnader mellan såväl elever som 

                                                 
88  Ibid, s., 97. 
89  Pia Williams, Barn lär av varandra – samlärande i förskola och skola. Avhandling för doktorsexamen.     
     (Göteborg, 2001) s., 23. 
90  Ibid s., 39. 
91  Pia Williams, Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson, Barns samlärande – en forskningsöversikt.   
     (Skolverket: Lenanders tryckeri AB, Kalmar, 2000) s., 44-45. 
92  Montessoritidningen, Individualisering – samarbete (www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr399/art.asp). 
93  Gun Imsen, Elevens värld. (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 458. 
94  Ingrid Carlgren & Ference Marton, Lärare av i morgon. (Lärarförbundet: Kristianstad, 2002) s., 25. 
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situationer. Det kräver en flexibel lärare. Man måste hitta en balans mellan kollektiva och 
individuella genomgångar och instruktioner. De skriver vidare att:  
 

Skolan blir alltmer en institution för socialisering in i ett samhälle 
 där man inte kan luta sig mot traditionens självklara regler eller  
”sunda förnuft”. Ett sådant samhälle betonar autonoma individer 
 som inte blir offer för stora ledare eller tillfälliga moden – individer  
med en i sig själva förankrad moral och identitet.95

 
Enqvist säger att det är en risk med individualisering att man vänjer eleverna att lärarna 
fungerar som betjänter åt dem. Man vänjer dem med individuella genomgångar och 
individuellt valda uppgifter vilket kan leda till att eleverna tror att det alltid fungerar så och att 
det är den enda och bästa modellen. Hon menar även att ”dagens skolexperiment inte är till 
någon hjälp för elever från ett hem utan studievana”.96

 
Barn hetsas idag till att växa upp för tidigt och för snabbt, vilket gör barnen stressade menar 
Carl Hamilton i sin nyutkomna bok Det infantila samhället – barndomens slut.97 Han menar 
att det beror på emotionell och kunskapsmässig överbelastning. Hamilton menar att barn inte 
är mogna att ta emot all information och alla de kunskaper som samhället kräver. 
Samhällskraven ökar även på våra barn. Barn hetsas till att ”vara någon” och barnen hetsas i 
skolan. ”Barn får inte vara barn utan hetsas att bli vuxna.” 
 
Skolverket 
Jag nämnde i kapitlet om läroplanerna att Lpo 94 syn på individualisering inte är lika 
individcentrerad som Lgr 80. I skolverkets NU-rapport från hösten 04 visar det dock att det 
individuella arbetet inte följer de riktlinjer som skolverket menar står i Lpo 94. I rapporten 
framkom att målen är utformade på individnivå och återkommande ord är ”varje elev” men 
samtidigt uttrycks det att eleverna utvecklas i sampel med varandra. 
 
 Läro- och kursplanens ökade betoning av kommunikation tycks inte ha 
 slagit igenom i undervisningen. Istället framträder bilden av en allt mer  

isolerad och individualiserad undervisning där eleverna arbetar isolerat  
både från läraren och från de övriga studiekamraterna. Den i särklass  
vanligaste arbetsformen är att eleverna sitter och arbetar var för sig med 
lärobokens uppgifter. Enskilt arbete har blivit vanligare sedan 1992 och 
de gemensamma genomgångarna under lärarens ledning har minskat.  
Mönstret är detsamma både i årskurs 5 och 9. I båda årskurserna är det, 
Jämfört med 1992, vanligare nu att elever i samma klass arbetar med  
läromedel på olika svårighetsgrad. Läraren går runt i klassrummet och 
hjälper eleverna var för sig.98

 
Ett annat resultat från utvärderingen som har med individualisering att göra är att 
individcentreringen i klassrummet har ökat markant medan gemensamma läroprocesser och 
grupparbete har minskat. Även Imsen skriver att grupparbete används väldigt lite i skolan. 
Hon hänvisar dock till en norsk undersökning från 1996 där det framkommer att eleverna har 
blivit mer positiva till det arbetssättet än tidigare.99

 
                                                 
95  Ibid s., 227. 
96  Inger Enqvist, Dagens skola är inte till hjälp för elever från hem utan studievana, ur. Skolan – ett svenskt  
     högriskprojekt. (red:I.Enkvist. Gidlunda förlag, Hedemora, 2003) s., 35. 
97  Carl Hamilton, Det infantila samhället – barndomens slut. (Prisma, 2004) s., 277. 
98  NU 03. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Utgivningsår 2004. Skolverket. 
99  Gun Imsen, Elevens värld. (Lund: Studentlitteratur, 2000) s., 459. 
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Sammanfattning 
Individualisering kan ske på olika sätt beroende på vilket perspektiv man har. Enligt 
litteraturen kan det variera om man har sitt perspektiv på uppgifterna eller på eleverna. Utgår 
man från uppgifterna så är det mycket upp till lärarens intresse att hitta en passande uppgift 
till eleverna. Utgår man från eleverna så får eleven själv välja arbetssätt, tid och innehåll. 
Lindkvist säger att vilken typ av individualisering man får, har att göra med vilken typ av 
samspel man har mellan lärare och elev.100 De förslag på metoder som gynnar 
individualisering enligt litteraturen är individuella läro- och utvecklingsplaner, portfolio och 
eget arbete. Det som avgör vilken metod man väljer att använda beror på hur man tolkar 
läroplanerna. När det gäller eget arbete så kan även det göras på olika sätt och kan betyda 
olika för olika elever beroende på vilket perspektiv man har. Eget arbete framkommer som ett 
vanligt sätt att individualisera på grund det ökade individualiseringsbehovet och hur Lpo 94 
tolkas. Enligt en rapport från Skolverket så individualiserar vi i skolan idag inte som det är 
sagt i Lpo 94 att vi ska.101 Enligt rapporten så innebär individualisering för många att var och 
en sitter för sig själva och arbetar med egna arbeten i stället för att individualisera 
tillsammans.  

                                                 
100  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling  (Linköpings  
      Universitet, 2003) s., 133. 
101  NU 03. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Utgivningsår 2004. Skolverket. 
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RESULTAT & ANALYS 
 
Individualisering i ett lärarperspektiv 
 
Här följer en redovisning av vad som framkommit av intervjuerna. Det är relevant att dela upp 
lärarna för sig och rektorerna för sig för att kunna fastställa eventuella skillnader dem emellan 
när det gäller synen på individualisering. Det är enbart vad som sagts av intervjupersonerna 
under intervjuerna som redovisas i resultatet. 
 
Sammanställning av intervjuerna har jag gjort utifrån områden i min intervjumanual som jag 
utgick ifrån när jag utförde intervjuerna (se bilaga 1). 
 
Bakgrund 
Jag har intervjuat sju lärare i min studie. Lärarna skiljer sig åt när det gäller erfarenhet inom 
yrket samt på vilket stadium de arbetar på. Några av intervjupersonerna har arbetat som lärare 
i över 30 år medan några är relativt nya i lärarrollen. Av de jag intervjuat arbetar tre stycken 
på det som tidigare hette lågstadiet, två stycken på det tidigare mellanstadiet, en på det 
tidigare mellan- och högstadiet samt en på det som tidigare hette högstadiet.102  
 
Individualisering i undervisningen 
Samtliga lärare menade att individualisering är att anpassa eller möta, eleven/eleverna på den 
nivå eller mognad som eleverna är på. Någon nämner även att individualisering är att 
stimulera eleven till fortsatt skolarbete och att ta hänsyn till elevens personliga intresse. Ett 
mönster som framkom var att ungefär hälften av intervjupersonerna menade att man ska 
individualisera utifrån att varje enskild individ, eller att var och en, skall få hjälp på den nivå 
de är. De inriktar sig på eleven som enskild individ. Övriga intervjupersoner menade att man 
ska anpassa undervisningen mer i form av alla elever eller utifrån barns nivå. De ser mer 
barnet som en individ i ett kollektiv.  
 
Det var för alla en självklarhet att man måste individualisera undervisningen. En lärare sa: 
”Självklart, alla grupper består av olika individer som råkar hamna i en grupp”. Några menar 
att man kanske inte behöver individualisera i alla ämnen. Överlag menade de att man ska 
individualisera på grund av till exempel: ”Alla behöver olika vägar för att nå sitt mål”, ”att det 
är roligare för barnen”, ”att de ska förstå vad de gör”, ”känna att de duger”, ”behålla 
drivkraften” etcetera. Flertalet av lärarna utgår från den enskilda individen och dennes 
möjligheter att utvecklas. En av de intervjuade pratade om vikten av att fungera i en grupp 
och att bidra med vad man kan till den gruppen. Läraren uttrycker sig såhär: 
”Individualisering betyder inte att alla skall ha sina behov tillfredsställda på ögonblicket. Barn 
måste lära sig att stå tillbaka, vänta på sin tur, träna att fungera i en grupp.” 
Läraren menar att det är viktigast att arbeta med en kollektiv individualisering, att arbeta med 
att skapa någon form av kollektiv, att få individen att fungera i gruppen, klassgemenskap.  
 
Lärarna i undersökningen anser alla att de bedriver individualiserad undervisning. De tror inte 
på någon individualisering fullt ut, det vill säga i alla ämnen hela tiden. De menar att de 
                                                 
102 I formell mening används inte stadier som begrepp idag men de intervjuade lärarna använder sig fortfarande   
     av dessa begrepp. 
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individualiserar delvis och på vissa dagar. Ibland kanske det är för sällan, eller inte alltid, men 
att de försöker så gott det går. Det verkar som att de försöker individualisera så långt det är 
möjligt utifrån tid, barngrupp, resurser och kunskap. Några menar att det går bättre att 
individualisera i vissa ämnen. De menar att det framkom att man individualiserar 
undervisningen olika i olika ämnen. I till exempel matematik pratar man mycket om 
nivågrupperingar och olika typer av material som passar just den individen. Det handlar om 
vilket behov och vilken nivå som individen befinner sig på och anpassa materialet därefter. 
Det verkar vanligare att utgå från barnens intressen i exempelvis svenska och SO, där 
eleverna på ett annat sätt kan söka information och ”forska”.  
 
Jag avslutade jag mina intervjuer med att fråga om de hade hört om Skolverkets rapport som 
kom hösten 2004.103 I den rapporten menade man att vi idag individualiserar på fel sätt. Enligt 
rapporten så innebär individualisering i praktiken att var och en arbetar med sin sak för sig 
själv. Men tanken i Lpo 94 är att man ska individualisera tillsammans med andra genom 
dialog och samspel, menar man. Lärarna tycker inte att de uppfattar individualisering så som 
det framkommer i rapporten, att var och en sitter för sig själv. Någon menade dock att det 
skiljer sig åt lite beroende på vilket ämne de har. Ändå var det rätt många som menade att 
mycket av tiden går åt till eget arbete. De menar att eget arbete kan göras på olika sätt och 
man är ofta fler elever som gör samma ”egna arbete” tillsammans. Någon menade att man 
även måste ta hand om eleverna som ”gruppindivid” också utifrån deras ålder och den kultur 
som de tillhör.  
 
Individualiseringens aktualitet 
Majoriteten av lärarna menar att begreppet individualisering är mer aktuellt idag. I alla fall om 
de jämför med 70- och 80-talet. En lärare menar att det inte är mer aktuellt idag men att det 
kanske betonas starkare och att det förekommer svängningar i innebörden. Hur man ser på 
skälen till dess aktualitet varierar dock mellan de intervjuade. Någon menar att hon eller han 
fick arbeta mycket mer för att få ihop gruppen förr i tiden. Det lades större kraft på att 
gruppen skulle fungera förr än vad det gör nu. En lärare utryckte sig att: ”Grupper idag består 
till mycket större del av individer som har svårt att få en kollektiv plats”. De som upplever 
begreppet mer aktuellt idag tror att det beror på att målen i skolan, mål att sträva mot och mål 
att uppnå, är viktigare idag än tidigare. Någon menar att det kanske ”behövs mer 
individualisering idag när vi diagnostiserar fler elever med behov av särskilt stöd än vad man 
gjorde tidigare”. 
 
Lärarna på skolorna använder inte ordet individualisering som begrepp.  Däremot pratar de 
om att utgå från elevers erfarenheter, förutsättningar och behov som viktiga delar i arbetet 
med elevers utveckling. Vissa menar på att detta inte förs fram tillräckligt när man talar om 
undervisning i skolan idag. Det finns också en syn på att det talas mycket om att utgå från 
elevers erfarenheter, förutsättningar och behov men att det inte fungerar lika bra i praktiken. 
Någon menar att det inte är direkt uttalat från ledningen att man ska arbeta individualiserat 
men att det samtidigt inte behövs sägas för att det är självklart.  
 
Metoder för individualisering 
Många av de intervjuade lärarna lyfter fram portfolio som metod. De menar att 
individualiseringen i en portfolio handlar om att barn ser sin egen utveckling, planerar sitt 
arbete och att målen konkretiseras så att de blir tydliga för alla inblandade. Man får via 
portfoliometodik in de individuella samtalen om den enskildes skolgång med varje elev. Det 

                                                 
103  Läs sid., 24. 
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skapar en personlig  relation till eleverna. Som en av lärarna uttryckte det: ”Ser vi varandra 
respekterar vi varandra. Hur kan jag få reda på vad du behöver för någonting om vi inte 
känner varandra”. Det handlar om små detaljer varje dag i det mänskliga mötet. Något annat 
som framkom med att arbeta individualiserat, är att ge eleverna valmöjligheter i uppgifterna. 
Man ska som elev själv kunna få bestämma vad man vill göra utifrån kursplanen. Det är i 
sådana situationer då viktigt att göra alla medvetna om att alla inte gör samma sak. 
Planeringstiden gör dock att man inte hinner med det så ofta. De flesta av lärarna är i början 
av arbetssättet med portfolio, men känslan som de framhåller överlag är att de är intresserade 
och tycker att det är ett bra arbetssätt att arbeta med portfolio, för att individualisera 
undervisningen, för både barn som lärare.  
 
Många av lärarna använder sig av nivågrupperingar som en metod att individualisera. Det 
används på lite olika sätt. En del arbetar med nivågruppering inom klassen, andra slår ihop 
olika klasser och nivågrupperar utifrån det. På någon skola jag var på hade dom slagit ihop två 
klasser och två lärare och kunde variera och anpassa grupperna utifrån vad som behövdes för 
olika tillfällen. Om man till exempel var 35-40 elever i ”storklassen” kunde man ibland vara 
25 elever i en grupp och 10-15 elever i den andra. Eller kanske 5 elever i en grupp och 30-35 
elever i den andra. De hade två olika stora klassrum för den här metoden.  
 
Jag fick uppfattningen av att det nästan uteslutande är våra basämnen matematik, svenska och 
engelska som nivågrupperas. En skola jag var på använde sig av nivågruppering i Matematik. 
Eleverna från två klasser delades in i tre olika nivåer: långsam, medel och snabb. Alla grupper 
arbetade utifrån samma mål och alla gör samma prov. Det är bara farten och arbetsmetoderna 
(fördjupningen) som skiljer grupperna åt. De har tidigt berättat för elever och föräldrar vad 
deras syn på dessa grupperingar och innebörden av dem är, så att det inte skall bli onödiga 
diskussioner om arbetssättet. Det gäller att förklara tydligt för barnen att alla är olika och att 
man arbetar olika snabbt. Det är också fritt för eleverna att välja i vilken grupp de tycker att 
de passar in i, genom samråd med lärare. En lärare menade att: ”Oftast är det de vuxna som 
lägger in värderingar i sämre och bättre gruppen, eleverna har inga problem med det”. De 
argument som fördes fram för nivågruppering var bland annat att det är lättare att ge 
utmaningar både åt de svagare som åt de starkare i ett ämne. Det är viktigt för barn att känna 
att de är duktiga och att de hänger med i arbetstempot. 
  
Något som kan ses som ett argument för nivågruppering är vilken roll barngruppen har när 
läraren ska individualisera sin undervisning. Samtliga var överrens om att det är lättare att 
individualisera om gruppen är homogen och kunskapsmässigt jämn. ”Om nivån är jämnare så 
krävs det mindre individualisering”, menar en lärare. Jag tolkar det som att läraren menar att 
åtgärderna för att undervisningen skall passa varje elev blir mindre. En lärare menar att 
han/hon hinner med att hjälpa barnen bättre om de jobbar med olika saker. Då fastnar inte 
barnen på samma problem och behöver hjälp samtidigt  utan man kan säga till eleven att göra 
något annat tills läraren har tid att hjälpa eleven i fråga. Individualisering behöver inte betyda 
att man sitter ner med en elev. Man kan gruppera några elever som är på samma nivå och 
arbeta med den gruppen. 
 
I Lpo 94 står det att man skall utgå från varje elevs erfarenhet, förutsättningar och behov. 
Intervjupersonerna var relativt eniga med att det är ytterst svårt att göra det om man är ensam 
lärare med 25-28 elever. I en sådan situation var flera av lärarnas förslag att minska grupperna 
eller att nivågruppera. De flesta av de jag intervjuat hade inte så stora klasser, speciellt inte på 
lågstadiet. Enligt några är det lättare att individualisera ju högre upp i stadierna man kommer. 
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Då är eleverna mer självgående och då kan man som lärare individualisera lättare om man har 
en större klass. 
 
I hur tiden fördelas mellan föreläsning, grupparbete och eget arbete, kan man se ett mönster 
där ungefär hälften av de intervjuade lärarna menar att det är relativt jämnt mellan de olika 
arbetsformerna i undervisningen. Den andra hälften menar att det är mest eget arbete, att 
eleven på ett eller annat sätt jobbar för sig själv, kan också vara fler elever som arbetar 
tillsammans och hjälps åt med samma uppgifter. Grupparbete förekommer inte särskilt 
mycket, endast någon gång per termin. Skälet till att det används så sällan är att det är för 
tidskrävande. De gånger de har grupparbete som arbetssätt så varierar det i hur grupperna 
sammansätts. Antingen får eleverna välja grupper själva eller så väljer läraren hur grupperna 
ska formeras. Någon menar att hon/han ibland medvetet tänker på att gruppera eleverna så att 
de kan ta hjälp av varandra och göra det de kan. 
 
Individualiseringens nackdelar 
Jag tolkar det som att lärarna inte anser att det finns någon större nackdel med 
individualisering så som det bedrivs av lärarna jag har intervjuat. Men många menar att det 
inte finns tid att individualisera tillfredsställande. Vissa allvarliga risker har dock lyfts fram. 
Någon menar att eleverna blir väldigt starka individer som har svårt att anpassa sig i gruppen. 
”Det är bara jaget som får bestämma”. De blir egotrippade. Det gäller att hitta en balans 
däremellan. Det finns också en risk för att kunskapsglappet blir större, att de duktiga blir ännu 
duktigare. Samtliga intervjupersoner menar att man måste fortsätta att arbeta hårt med 
värderingsfrågor. Det är inte bra att individualisera till hundra procent, menar lärarna, då det 
finns en risk att man glömmer de viktiga värderingsfrågorna som till exempel respekt och 
trygghet. 
 
Sammanfattning 
Individualisering innebär för lärarna att anpassa eller att möta eleven/eleverna på deras nivå 
och mognad. De intervjuade lärarna menar att vi ska individualisera för att alla individer 
behöver olika vägar för att utvecklas. Det skiljer sig lite om man ser barnet som enskild 
individ eller om man ser barnet som en individ i ett kollektiv. Portfolio, nivågrupperingar och 
olika typer av eget arbete verkar vara de vanligaste metoderna för att individualisera. Eget 
arbete kan utformas på lite olika slag efter intresse eller typ av uppgift, eget val eller styrt av 
läraren, menar de. De anser dock att det är viktigt att inte glömma värderingsfrågorna som en 
grund i allt lärande. Lärarna anser den personliga relationen med eleverna är viktig för att 
kunna få reda på varje elevs erfarenheter, förutsättningar och behov. Att samtala med eleverna 
så man lär känna dem. 
 
Individualisering i ett rektorsperspektiv 
 
Bakgrund 
Jag har intervjuat tre rektorer från tre olika skolor. De arbetar på mellan- och högstadiet. Alla 
har varit verksamma inom skolväsendet i över 30 år och arbetat som rektorer i minst sex år. 
 
Individualisering i undervisningen 
För rektorerna innebär individualisering: ”Att kunna möta varje barns behov”, Det innebär 
också ”att eleven skall få arbeta med uppgifter och metoder som passar individen”. En rektor 
menar att individualisering ”maximalt är att varje individ har en individuell plan som utgår 
från den individen”. Rektorerna hade överlag en längre utläggning om vad individualisering 
kan innebära och pratade också mer om att anpassa material, inlärningsmiljön och metoderna 
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än vad lärarna gjorde. De menade att man måste ge eleverna redskap och bjuda på olika sätt 
att tänka och att lära sig på. De pratade alla om hur man kan och ska individualisera för varje 
enskild individ. En rektor jämförde med två individers kunskaper i data. ”Kunskaperna är 
olika, individuella, man lär sig av att öva, göra misstag, ändrar, går vidare där de är. De skulle 
behöva att någon sa till hur de går vidare varje gång de stöter på problem. En del vet hur man 
gör, andra förstår ingenting”. Rektorn menar att man ska börja från den grund man är på och 
det är viktigt att poängtera för eleven att du är bra som du är. En rektor menade att man även 
kan individualisera gruppvis. En annan menade att man vid större grupper först informerar 
alla och sen arbetar man individuellt efter det. 
  
Det är en självklarhet att man måste individualisera för att sporra varje elev och för att de ska 
bli medvetna över sitt lärande, att man ska känna att man duger och märker att man lär sig nya 
saker. En rektor menade att: ”syftet är att alla skall ha en rimlig chans att lyckas, tänka på sitt 
sätt”. En annan menade att: ”när man lyckas blir man glad, om inte tappar man entusiasmen 
och glädjen i att lära sig”.  
 
Rektorerna håller med Skolverkets rapport i stora delar. De menar att det har varit en trend i 
samhället där ”jaget” har stått i centrum. En rektor gör en ganska intressant jämförelse med 
elevråden idag och tidigare. Tidigare så föreslog gruppen någon elev som skulle representera 
dem medan man idag föreslår sig själv som representant. Ett skäl som kommer fram till detta 
är att vi undervärderar berättandet idag. ”Förförståelsen är grundläggande.” Förförståelsen 
kommer genom lyssnande och berättande, som idag tränas för lite, anser en rektor. Ett annat 
skäl som en rektor menar är att vi har missuppfattat individuellt elevinflytande, elevinitiativ 
och föräldrainflytande. ”Allt fokus ligger på individen för att de skall klara målen i 
baskunskaperna.” När det gäller inflytande så ska det finnas val för eleven att välja på men att 
alla val måste leda till målet. ”Det här och det här gäller och inom det får du göra ett val.” Så 
menar den rektorn att valen borde hanteras. 
 
Individualiseringens aktualitet 
Rektorerna var eniga om att individualisering inte är ett nytt begrepp inom skolan. De var 
också överrens om att innebörden har förändrats med tiden. Skälen till det anser man kan vara 
att  individualiseringen har ökat med tiden på grund av att det i Lpo 94 står mer om 
individuella studieplaner och utvecklingssamtal. Det innebär att det har blivit högre krav på 
lärarna att titta på varje elevs utvecklingsmöjligheter. Om det kommer krav på individuella 
studieplaner i framtiden så kommer behovet att öka än mer. Det är inget krav idag men det 
diskuteras om det ska bli det. Det framkom att det förr var mer arbete i grupp och inte så 
mycket mot individen. En risk som sågs med individualisering är att det kan leda till att vi (på 
grund av individualiseringen) tappar arbetet i grupp där man tränar på att hjälpas åt. En åsikt 
var att begreppet individualisering har blivit för starkt eller som en rektor uttryckte det:  
 

Pendeln slår över. Barnen är idag väldigt individfokuserade. 
Individualisering ställer oerhörda krav och stress på våra lärare och  
pendeln har slagit över så man tänker väldigt mycket på individ. Faran 
är att vi tänker för mycket på individen och glömmer gruppen. Det 
innebär att man som lärare får kämpa oerhört för att få barnen att inse 
att man är i ett samspel och behöver dra nytta av varandra. Man får inte 
bara tänka att det är bara jag och mina behov. 

 
Samtliga rektorer menade att de försöker föra ut sitt budskap om individualisering till sina 
pedagoger. Det sker olika mycket och på olika sätt. Det kan bero på att rektorns roll idag är 
mindre som pedagogisk ledare på grund av att det ekonomiska och det administrativa arbetet 
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tar mer och mer tid. Ett arbetssätt som samtliga rektorer menar att de har varit med och startat, 
är arbetet med portfolio där målen gemensamt sätts upp och konkretiseras tillsammans med 
barn och föräldrar. De pekar alla på vikten av att ha pedagogiska samtal om hur lärarna 
undervisar, både med rektor och lärare emellan. ”Jag förväntar mig att mina pedagoger kan ge 
olika strategier om att så här kan man också lösa problemet. Och att dela med sig detta till 
sina kolleger”. En rektor menar att det är viktigt att fråga sig hur vi ser på lärande och att utgå 
från det. Den skolan har kommit fram till att trygghet är grunden för att vara mottaglig samt 
att barn lär sig med olika sinnen. I det fallet så är värdegrundsfrågor och inlärningsmiljöer 
väldigt viktigt. En rektor hade fått tillstånd att försöka arbeta med mindre klasser med tjugo 
barn i varje klass. Det fick till följd att man fick mer tid för varje elev som i sin tur ledde till 
höjd kvalitet på undervisningen och i slutändan blev det fler godkända elever. Specialläraren 
kunde användas mindre och istället mer preciserat.  
 
Individualiseringens nackdelar 
Rektorerna ser flera nackdelar med individualisering. Någon ser en risk att det kan bli för stort 
fokus på individen och att de tappar nyttan med varandra. Samtliga nämner tid som ett hinder 
för att hinna med varje elev. De nämner även vikten av att arbeta med värderingsfrågorna. 
”Om man inte har den stämningen att ”alla får vara dem de är” så blir det väldigt destruktivt 
(tävlan)”. Man har olika nivåer och komplement och varje individ måste få bidra med det som 
just den är bra på. Man måste jobba bort jagtänkandet och göra klart för barnen att ”fast man 
kan jobba individuellt i ett arbetslag så blir man accepterad för den man är”. Man måste som 
lärare vara uppmärksam så att man inte tappar någon eller något. Man måste också som lärare 
vara lyhörd och se vad man åstadkommer, menar rektorerna.  
 
Sammanfattning 
Individualisering är ett brett begrepp för rektorerna. De menar att det handlar om att anpassa 
material, metoder och inlärningsmiljöer för att komma åt varje elev. Det ställs mer krav i Lpo 
94 om att man ska individualisera och rektorerna kopplar gärna till bakomliggande faktorer 
som sker i samhället. Rektorerna ser flera risker med individualiseringen som man måste vara 
uppmärksam på som lärare. Individualisering får inte bli en tävlan eller ett för stort 
egotänkande.  
 
 

 31



SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Sammanfattning av studiens resultat 
Individualisering har varit ett betydande begrepp i svensk skola under en lång tid. Dagens 
läroplan, Lpo 94, skiljer sig från tidigare läroplaner på så sätt att det inte står vilka vägar 
lärarna ska ta för att nå målen. Det är istället upp till varje skola eller lärare att själva tolka 
vilka vägar de ska ta. Begreppet individualisering verkar är enligt många författare, lärare och 
rektorer, mer aktuellt idag. Skälen till individualiseringens aktualitet varierar enligt litteratur 
och de intervjuer jag gjort. Samhällsutvecklingen styr mycket vilken innebörd begreppet 
individualisering får. Idag har vi inte samma heterogenitet i dagens skolor på grund av, eller 
tack vare, invandring och de olika kulturer och människor som möts i skolorna, menar Nils-
Erik Nilsson.104 Även skolornas försämrade ekonomi samt Lpo 94s krav på utvecklingssamtal 
och individuella studieplaner nämns som bidragande orsaker enligt rektorerna.  
 
Enligt litteraturgenomgången och intervjuerna framgår det att största skälet till varför man ska 
individualisera är att alla individer är olika och vi måste på bästa sätt utgå från varje individs 
erfarenheter, förutsättningar och behov. Som lärare måste man möta eleverna på deras nivå, 
både när det gäller kunskapsnivå som mognadsnivå. Läraren måste på olika sätt sporra och 
utmana eleverna och möjliggöra för dem så att de får sina behov tillfredsställda. Både lärare 
och rektorer påpekar att behovet av trygghet är en viktig grundsten för alla elever för deras 
utveckling.  
 
Det framkom i min studie olika sätt för hur en individualiserad undervisning kan eller ska gå 
till, som vart man lägger ansvaret och hur läraren ser på sina elever. Läraren kan styra 
eleverna i deras individualisering utifrån vad läraren anser är individualisering för just den 
eleven och ge eleven uppgifter utifrån det. Man kan också låta eleverna själva välja, planera 
och känna efter på vilken nivå de befinner sig och därefter låta dem ta ett större ansvar för sin 
utbildning där läraren fungerar mer som en handledare för eleverna. För att skapa en 
individualisering som innebär samspel och dialog, som Lpo 94 uttrycker det, och skapa 
autonoma subjekt så krävs det att man som lärare fungerar som vägledare eller utmanare till 
sina elever, menar Lindkvist.105 Det innebär att eleverna formulerar, genomför och utvärderar 
sina mål och att läraren hjälper eleven att nå målen. 
 
Metoder för att individualisera undervisningen som förs fram i litteratur och intervjuer är 
olika former av individuella studieplaner, individuella läroplaner, nivågrupperingar och 
portfolio. För många är idag ändå individualiserad undervisning eget arbete. Enligt Österlind 
är det viktigt att man vid eget arbete låter planeringen av det egna arbetet till stor del ligga på 
eleverna för att undvika att var och en sitter för sig själv och arbetar för att det egna arbetet 
skall skapa de autonoma individer som Österlind menar är en gynnsam individualisering.106 
Flera av intervjupersonerna som börjat arbeta med portfolio, menar att det är ett arbetssätt 
som kräver och underlättar för eleverna att planera sitt eget arbete. Individuella studieplaner 
är ett annat sätt för eleverna själva att vara med och påverka sin planering av utvecklingen 
utifrån målen. Nivågrupperingar verkar vara ett annat sätt i praktiken där man grupperar 
eleverna utifrån vilken kunskap en elev har i ett visst ämne och att man som lärare sedan 
undervisar var grupp för sig.   

                                                 
104  Nils-Erik Nilsson. Skriv med egna ord. Avhandling för doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, 2002). 
105  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling  (Linköpings  
      Universitet, 2003) s., 133. 
106  Eva Österlind. Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. (Uppsala, 1998). 
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All litteratur och samtliga intervjupersoner menar att man ska individualisera men resultatet 
visar att det sker på olika sätt och olika mycket. Största skälet till hur mycket man 
individualiserar är tid eller bristen på tid. De intervjuade rektorerna försöker få sina pedagoger 
att använda sig av individualiserad undervisning. Vissa av de intervjuade lärarna menar att 
individualisering tas upp och praktiseras för lite medan andra menar att det görs så mycket det 
finns tid till. En risk som framkom med individualisering i litteratur och i intervjuer är att det 
blir för stort fokus på individen och att vi tappar nyttan av varandra och eleverna blir lätt 
väldigt egotrippade och att de vänjer sig vid att lärarna fungerar som betjänter åt dem. Det 
finns även kritiska röster när det pratas om individualisering och hur mycket ansvar vi kan ge 
våra barn. Barn måste få vara barn, menar Hamilton.107

 
Diskussion 
Jag ska här diskutera min studie utifrån mina frågeställningar och lyfta fram mönster och 
tendenser med en individualiserad undervisning. 
 
Läroplaner 
Individualiseringsbegreppet har alltid funnits med i våra läroplaner fast på lite olika sätt och 
med lite olika innebörd. I exempelvis Lgr 62 och Lgr 69 står att man ska individualisera, man 
pratar till exempel om MAKIS där i:et just står för individualisering. Den individualisering 
som förekom under den här tiden handlade mycket om undervisningsmetoder och att ge 
eleven ett material som var på rätt nivå. I dagens läroplaner används inte begreppet 
individualisering. Det står inte som tidigare att du ska individualisera för varje elev. Tanken 
om individualisering finns kvar men begreppet används inte på samma sätt. Lpo 94 är mer 
öppen för tolkningar för varje skola och lärare. Jag kan se både fördelar och nackdelar med 
det. Fördelarna är att lärare och elever själva kan avgöra hur man vill individualisera. 
Nackdelen kan vara att den idag så viktiga individualiseringen skiftar beroende på hur viktigt 
läraren anser att individualiseringen är och på vilket sätt läraren eller den skolan tolkar 
läroplanen. Det gör dock inte individualiseringsbegreppet mindre aktuellt, snarare tvärtom. 
 
I de tidigare läroplanerna talas det om olika typer av individualisering som 
intresseindividualisering och tempoindividualisering, men i Lpo 94 skrivs det på ett annat sätt. 
I Lpo 94 står det till exempel att vi skall utgå från varje elevs förutsättningar och behov, 
uppmuntra skilda uppfattningar, varje elev skall få rätt att utvecklas, skolan ska vara en 
levande social gemenskap och ge trygghet samtidigt som det påpekas att alla ska ha rätt till en 
likvärdig utbildning.108 När jag idag tolkar vad som står i Lpo 94 om individualiserad 
undervisning handlar det mer om individens sociala bakgrund, intressen, medinflytande, 
erfarenheter, förutsättningar och behov. Jag tolkar det som att vi inte har en likvärdig 
utbildning på så sätt att vi ska utgå från varje individ och dennes bästa möjlighet till 
utveckling och gärna göra det tillsammans med andra. Vi har en likvärdig utbildning om man 
ser det till vad vi ska kunna utifrån målen men vägen dit skall anpassas efter varje individ. 
Om utbildning betyder de mål vi ska uppnå så har vi en likvärdig utbildning, men om 
utbildning även innebär vägarna till målen, så tolkar jag det som att den inte är likvärdig. Jag 
är dock helt för en undervisning som bygger på varje individ då alla individer är så olika när 
det gäller erfarenheter, förutsättningar och behov. Målet verkar vara att alla skall nå samma 
mål i slutändan men att vägarna till målen varierar för varje enskild individ. Likvärdig 
utbildning kanske också betyder att alla ska få samma möjlighet att nå målen, alla ska få lika 
mycket hjälp och stöd i sin utveckling men i läroplanen föreskrivs att eleverna skall få olika 
                                                 
107  Carl Hamilton, Det infantila samhället – barndomens slut. (Prisma, 2004) s., 277. 
108  Lpo 94, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. (Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1994). 
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mycket hjälp. De elever som som har ett större behov av stöd för att nå de uppsatta målen 
skall också få mer hjälp. (En parentes är ju att fråga sig om vi verkligen har en likvärdig skola 
i Sverige efter det att Göran Persson gjorde skolan kommunal under sin tid som skolminister. 
Olika kommuner har olika ekonomi och resurser, skolan borde vara statlig enligt min 
mening.) Jag tolkar det som att begreppet i våra läroplaner från Lgr 62 till Lpo 94 har ändrat 
betoningen av individualisering från olika medel och material att individualisera till att mer 
fokusera på att individualisera för alla elever på det sätt som passar dem för att de ska nå 
målen i skolan.  
 
Individualisering i undervisningen 
Det första som slår mig efter min undersökning av individualisering i litteratur och genom 
intervjuer är att individualisering är ett väldigt vitt begrepp. Det rör allt som har med skolan 
och göra, som till exempel undervisning, ramfaktorer, värdegrund, metoder, sociala och 
kulturella faktorer. Det ställer också höga krav på lärarna och även på eleverna själva i sin 
utbildning. Det är också ett begrepp som kan uppfattas och realiseras på olika sätt. 
 
Jag upplever att det enligt mina intervjupersoner är lättare att individualisera ju högre upp i 
stadierna man kommer. På det tidigare lågstadiet (år 1-3) så klarar eleverna inte av så mycket 
på egen hand och att ta ansvar på samma sätt som de gör senare. Jag tror att visa på vad som 
är rätt och fel tar mer tid desto lägre stadium läraren undervisar i samt att det egna ansvaret 
för eleverna kan öka med åren. Min tolkning är att ju mer ansvar läraren kan ge eleverna, ju 
mer kan läraren individualisera sin undervisning. Jag tror att det är viktigt att ha någon slags 
dokumentation på eleverna. Det underlättar för både elever och nya lärare de får under sin 
utbildning att se vad varje elevs förutsättningar och behov är. 
 
Jag uppfattar det som att man som lärare gärna delar in individualisering i olika kategorier. 
Jag kan tolka olika sätt att individualisera på utifrån de svar jag fått vid intervjuerna. Jag 
skulle vilja säga att man skiljer bland annat på intresseindividualisering, att eleven eller 
eleverna får utgå från vad de är intresserade av och arbeta med det. Ett annat svar som 
kommit fram tolkar jag som en slags kunskapsindividualisering (Materialindividualisering) 
där man arbetar med det material som man som individ känner motsvarar sin nivå i kunskap. 
Det kan ske antingen enskilt eller i grupp. När det handlar om gruppindividualisering handlar 
det om att fungera som individ i en grupp, det handlar mycket om värdegrundsfrågor och även 
nivågrupperingar.  
 
Skolverket kom hösten 2004 med en rapport som sa att vi idag individualiserar på fel sätt om 
man ser till Lpo 94.109 De menar att man ska individualisera tillsammans med andra och inte 
att var och en sitter med sin uppgift för sig själv. Jag kan inte säga att jag har fått svar på hur 
man individualiserar elever tillsammans med andra elever, som rapporten säger att man ska 
göra. Det mesta jag läst och de intervjuer jag gjort handlar mycket om hur man 
individualiserar för varje enskild individ och utgår från dennes förutsättningar och behov. Lpo 
94 är mer öppen för tolkningar än tidigare läroplaner för hur undervisningen ska gå till. Det 
kanske är svårtolkat hur man ska individualisera i Lpo 94 men där står att man ska utgå från 
”varje barns..” eller ”varje elev..” men också att man ska ta ”hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar” med mera. Ett sätt att individualisera tillsammans kan vara att återkoppla 
undervisningen till det samhälle vi alla lever i. Tyvärr har jag känslan av att det blir mindre av 
det på grund av den dåliga ekonomin som många skolor har. Praktik, studiebesök med mera 

                                                 
109  NU 03. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Utgivningsår 2004. Skolverket. 
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verkar inte förekomma lika ofta idag som när jag själv gick i skolan. Det gäller att man i sin 
undervisning på teoretisk men även praktisk nivå kopplar till vad barnen har gemensamt. 
 
Jag tycker att min undersökning i stora drag stämmer relativt bra överrens med skolverkets 
rapport när det gäller hur man individualiserar. Det verkar vara till stor del att var och en sitter 
för sig själv och arbetar enskilt men att mycket fokus läggs på att anpassa materialet och 
nivån så att det passar just den eleven. Det verkar vara ett bekvämt arbetssätt för lärarna och 
också ett bra sätt för eleverna att arbeta med det de inte hunnit med att göra i den planerade 
undervisningen. Det skiljer sig också mycket vad som innebär med eget arbete och det verkar 
göras på olika sätt vid olika tillfällen. 
 
Individualiseringens aktualitet 
En skillnad jag ser i intervjuerna är att majoriteten av lärarna ansåg att begreppet 
individualisering idag är mer aktuellt, medan rektorerna ansåg att det alltid har varit ett viktigt 
begrepp. Jag tolkar det som att samtliga är överrens om att innebörden i begreppet idag skiljer 
sig från tidigare. Nilsson menar att individualisering är mer aktuellt idag på grund av 
invandringen som gjort att heterogeniteten inte ser likadan ut som när grundskolan infördes.110 
Skolornas minskade ekonomiska utrymme anges även det som ett skäl till 
individualiseringens ökade aktualitet. Jag tror att det är det samhälle som vi idag lever i som 
skapar behovet av individualisering. Vi ställs inför många val i våra liv och det personliga 
ansvaret för var och en ökar. Detta ansvar lägger vi idag också på våra barn med dess för- och 
nackdelar. Många av de intervjuade personerna anser att vi idag är för individfokuserade. En 
rektor menar att det har att göra med Lpo 94: s skrifter om individuella studie- och läroplaner. 
Vissa av lärarna menar att det förr lades ner mer kraft på att få ihop en grupp än vad det görs 
idag. Idag känns det som att all kraft läggs på att klara målen och då speciellt i svenska, 
matematik och engelska.  
 
Ett mönster som jag tyckte mig kunna se när jag gjorde mina intervjuer var att för lärarna 
kändes kursplanerna viktigast (då framförallt i svenska, matematik och engelska) medan 
rektorerna var mer inlästa på vad som stod i Lpo 94. Rektorerna gav generellt mer 
övergripande svar på mina frågor och visade på fler alternativ på svaren. Lärarna utgick mer 
från sig själva och hur de undervisar. Jag förstår att dessa ämnen är viktiga i dagens skola men 
jag tror att de ämnen som barnen tycker är ”roliga” blir mindre viktiga. Ämnen som idrott, 
bild, musik och hemkunskap tycker jag är viktiga för att skapa de autonoma individer vi vill 
ha. Idag tror jag även att det är i dessa mindre ”viktiga” ämnen som grupparbete och 
samarbete är vanligare. Dessa ämnen faller i många fall bort och man har med dem endast när 
man hinner. Många skolor har idag inga bestämda ämnen på sitt schema utan de lägger in lite 
vad de hinner med under dagen, efter att eleverna har fått sin dos av svenska, engelska och 
matematik. Individualiseringen i dessa ämnen handlar främst om olika nivågrupperingar och 
att man arbetar utifrån olika material. Jag vet inte om det är de starka kraven på lärarna att 
eleverna ska klara just de målen som är orsaken till den vikt som de får i praktiken.  
 
Förutsättningar och behov 
I Lpo 94 står det att man ska utgå från varje elevs förutsättningar och behov. Det är vad jag 
har lärt mig i min utbildning att man måste göra som lärare och det förknippar jag och även de 
jag intervjuat med en individualiserad undervisning. Jag tror att det är oerhört viktigt att utgå 
från elevers erfarenheter och behov när vi ska utveckla våra elever. Jag tror att vi alla lär oss 
mycket mer om det är ett ämne eller inriktning som man är intresserad av. Här kommer det 
                                                 
110  Nils-Erik Nilsson. Skriv med egna ord. Avhandling för doktorsexamen. (Malmö: Malmö högskola, 2002). 
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även in att förlägga undervisningen på den nivån som passar eleven. Det är för mig en 
självklarhet att barn lär sig mer om de får rätt utmaningar. Rätt utmaningar hänger ihop med 
Vygotskys term om den proximala utvecklingszonen som innebär att vidareutveckla barnen 
på den nivån de befinner sig. Om uppgifterna känns för enkla för barnen tror jag att de tappar 
intresset och att de inte ser någon mening i det de ska lära sig. Likaså om det är för svåra 
uppgifter så ger de upp lättare för att de vet att de inte kan.  
För att kunna hålla undervisningen på rätt nivå för eleverna tror jag det är viktigt att utgå från 
elevernas förutsättningar och behov. Det var något som framkom i intervjuerna som mycket 
svårt eller i stort sett omöjligt om man har en klass på 25-30 elever. Det verkar inte på 
intervjupersonerna som att det är praktiskt möjligt men att man måste försöka och göra så gott 
man kan. Det har framkommit lite olika sätt att göra detta på men jag tolkar det som att samtal 
med eleverna och mellan kollegerna samt god utvärdering, är nyckeln till att kunna utgå från 
varje elev. Det är som en lärare sa att ”hur ska jag kunna veta vad du behöver, om vi inte 
känner varandra”.  
 
Jag har förstått det som att grunden i all undervisning och även grunden till möjligheterna att 
bedriva en individualiserad undervisning är värdegrundsfrågor. Barn måste få känna sig 
trygga, ha respekt för varandra och må bra för att de ska utvecklas. Det är framförallt en 
stöttesten för de lärare jag intervjuat. Om man ska kunna utveckla en elev måste den eleven 
känna att den kan och vill lära sig. Om man ska bedriva en lyckad individualiserad 
undervisning måste man göra klart för alla att vi alla är olika individer som arbetar olika 
snabbt, kan olika mycket och lär oss på olika sätt. Vi måste göra klart även för barnen att vi 
alla har olika erfarenheter, förutsättningar och behov och respektera varandra för den person 
man är. Individualisering är i grunden ett sätt för att utveckla våra elever och ge dem den 
kunskap de kan tänkas behöva i dagens samhälle. Jag känner att det till viss del krävs 
autonoma individer för att kunna individualisera och på så sätt skapa de autonoma individer vi 
vill forma med vår individualisering. Ett individualiserat arbetssätt kan innebära ett större 
ansvar på våra elever att klara sig själva i sin utbildning. Därför tror jag det är viktigt att jobba 
mycket med värdegrundsfrågor för att öka acceptansen mot varandra och få våra elever att 
inse att alla är olika. Det gör att jag tror att man individualiserar mer ju högre upp i åldrarna 
eleverna kommer.  
 
Metoder för individualisering 
Många menar att eget arbete är individualisering. Det är det säkert också för många om man 
gör det korrekt och låter eleverna välja och styra sin egen inlärning efter intresse, fart och att 
man tar ansvar för sitt lärande genom att man kan få planera det själv som det står föreskrivet 
i Lpo 94. Frågan är om alla elever anser att det här är det bästa sättet att utvecklas på. Hur 
mycket ansvar klarar våra elever av och hur individualiserar vi tillsammans med andra när vi 
har eget arbete? Eget arbete, som jag har förstått används väldigt mycket på skolorna, innebär 
en kunskapsindividualisering där man arbetar utifrån det eleverna kan och för att hinna med 
om man ligger efter i något. Jag tycker att det är bra att eleverna får den chansen att jobba 
med det som de tycker är svårt, ligger efter med eller tycker är roligt. Jag förstår också att 
ansvaret på eleverna ökar med åren. Jag kan hålla med om att det är en typ av 
individualisering, men är det att individualisera som det står i Lpo 94, tillsammans med 
andra? Min uppfattning efter mina tillfällen i skolorna är också att grupparbete har minskat 
generellt i undervisningen. Det förekommer mer eller mindre på vissa skolor men inte i 
samma utsträckning som tidigare. Det kan jag tycka är lite synd för det är viktigt att eleverna 
får lära sig att arbeta med andra. Det är något man är tvungen att göra hela livet. Jag kan 
förstå att det blir mindre prioriterat om det är som lärarna säger att de har ont om tid för det 
kan i vissa fall vara tidskrävande att ha grupparbete. 
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Nivågruppering är en annan metod för många lärare i deras individualiseringsarbete. Jag vet 
inte om det innebär att individualisera tillsammans med andra när man sätter ihop grupper 
som ligger på samma kunskapsnivå och undervisar hela gruppen. Jag tror att det kan vara ett 
sätt att individualisera men jag tror att det blir en ren individualisering utifrån kunskap. Om 
man ser specialpedagogerna som ett sätt att nivågruppera så kan det hjälpa de svaga eleverna 
som då kan få mer hjälp och stöttning i sina förutsättningar och behov. Frågan är då hur de 
övriga i klassen individualiseras efter deras förutsättningar och behov. Vid nivågrupperingar i 
exempelvis matematik kan man lägga undervisningen på en nivå som passar eleverna i 
gruppen och hjälpas åt utifrån det. Det underlättar framför allt lärarens arbete men även 
elevernas som kan känna att de är i en grupp där innehåll och farten passar dem. 
Förhoppningsvis kanske grupperna kan bli mindre och det blir mer tid för varje elev. Frågan 
är om det blir mer tid och mindre grupper. Några grupper kanske blir det, andra kan bli större. 
Lärarna blir inte fler för att man nivågrupperar. Det bör påpekas att fasta nivågrupperingar 
inte är tillåtna i dagens skola. Det kan dock vara väldigt svårt att avgöra och lämnas för stort 
tolkningsutrymme vad som är en fast grupp eller inte. De verkade dock inte som att det var 
fasta nivågrupperingar i de fall nivågruppering förekom. Något som framkom både hos 
lärarna som hos rektorerna var att man ansåg att man borde ge även de starka eleverna stöd 
och utmaningar, vilket fördes fram som argument för nivågrupperingar. Jag har förstått att det 
är lättare att man hjälper de som har det svårt än de som redan kan. Vi behöver spjutspetsar 
och att ge de duktiga utmaningar är för mig lika självklart för att inte de ska förlora intresse 
och känna att de inte utvecklas. Jag har förstått att när man pratar om individualisering så 
finns inte tiden till att individualisera fullt ut. Det gäller då att ge alla lika mycket av den tid 
som läraren har till förfogande men jag förstår också att de svagare eleverna prioriteras om 
kravet på att alla ska klara målen är så viktigt. 
 
Som jag tidigare nämnde står det väldigt klart är att det är målen i matematik, svenska och 
engelska som styr undervisningen i skolan. Dessa mål styr till stor del även 
individualiseringen i skolan. I dessa ämnen får jag känslan av att det är utifrån elevens 
kunskaper som man individualiserar. Det handlar om olika nivågrupperingar och olika former 
av material så att eleverna ska klara av att uppfylla målen i dessa ämnen. Grupparbeten, och 
att utgå från elevens intressen verkar ligga mer till hands för ämnen som SO, NO och kanske 
till viss del svenska.  
 
Samspel & dialog 
Lpo 94 bygger, som framkommit, mycket på en sociokulturell teori vilken framhäver vikten 
av samspel och dialog i lärandet. Det innebär även att individualisering idag skall formas 
utifrån samspel och dialog. Det finns många olika sätt för en lärare att ”samspela” med sina 
elever. Om jag jämför svaren i mina intervjuer med den tabell jag tidigare nämnt av Lindkvist 
om olika samspelsformer (s.18) så tycker jag att de två första dominerar undervisningen 
idag.111 Det är läraren som expert och eleven som novis samt läraren som målsättare och 
eleven som problemlösare. Det handlar om att läraren planerar lektionerna utifrån elevens 
förmågor samt att läraren bestämmer innehållet och eleverna väljer vilka vägar de ska ta för 
att nå målen. Enligt Lindkvist så har man då en tillägnad individualisering. Jag tycker mig 
kunna säga utifrån intervjusvaren att vi kanske är på väg mot en förändring åt Lindkvists två 
sista former av samspel nämligen, läraren som vägledare och eleven som målsättare samt 
läraren som utmanare och eleven som forskare. Arbetet på skolorna kanske inte är riktigt där 
ännu men jag tolkar det utifrån mina intervjuer att man tänker mer åt det hållet idag. I arbetet 
                                                 
111  Margareta Lindkvist, Individualisering – att kliva ur och vara i gemenskap. Licentiatavhandling  (Linköpings  
     Universitet, 2003) s., 96. 
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med individuella studieplaner och portfolio som många skolor verkar ha börjat med så ger det 
ett större ansvar på eleverna att styra sin undervisning utifrån målen på ett mer autonomt sätt. 
Lindkvist menar att detta ger en individualisering som skapar ett mer autonomt subjekt och ett 
medvetet förhållningssätt till omgivningen för eleverna.  
 
Om jag ska utvärdera utifrån Vintereks två ytterligheter av pedagogiska val så skulle man 
kunna säga att det idag individualiseras mycket utifrån lärarens intresse och kunskap om den 
enskilda individen i form av att läraren till viss del väljer material och arbetssätt åt 
eleverna.112 Jag tycker mig kunna se en förändring mot att man i skolorna mer utgår från 
elevens egna individuella val som basen i undervisningen i form av de tidigare nämnda 
individuella studieplanerna och portfolioarbete där såväl innehåll som metoder väljs av 
eleverna själva. Det framkommer av de intervjuer jag gjort att alla som arbetar eller precis har 
börjat arbeta med portfolio tycker att det verkar vara ett bra arbetssätt.  
 
Jag tycker själv att arbete med portfolio och någon form av individuella studieplaner för 
eleverna är ett bra arbetssätt. Jag tror att det är viktigt att eleverna själva ser och förstår vad 
det är de ska lära sig och varför. Jag tycker dock att det är viktigt att låta våra barn vara barn 
också och inte ge dem för mycket ansvar i för tidig ålder. Jag tror att det kan stressa vissa barn 
och att det till följd hämmar istället för att det främjar deras utveckling. Det är viktigt att man 
inte tappar bort andra viktiga delar i ett barns utbildning som berättandet, lyssnandet och 
användandet av de sinnen man har genom experiment, grupparbeten med mera. Det ena 
arbetssättet får inte utesluta det andra. 
 
Begreppet individualisering på skolorna 
Det råder lite delade meningar om begreppet individualisering är något som förs fram på 
skolan. Att det är ett viktigt begrepp är alla överrens om men vissa av lärarna skulle vilja att 
det diskuterades mer i skolorna. Rektorerna försöker föra ut sitt budskap men känner att det 
pedagogiska arbetet har blivit mindre på grund av att det administrativa arbetet har ökat. Jag 
tycker mig ändå kunna säga att det i dagens skolor diskuteras mer om just pedagogiska frågor 
än vad jag har känslan av att det gjorde tidigare, där det verkar som att införandet av arbetslag 
är en stor förtjänst. Det är fler än en lärare som känner till barnen och man kan diskutera fram 
de bästa lösningarna för varje elev. Alla lärare menar att de bedriver en individualiserad 
undervisning eller till viss del. Vissa menar att det görs för lite. Största skälet till hur mycket 
man individualiserar är tiden. Alla är överrens om att det tar tid och att det styr arbetet till 
största delen. 
 
Risker med individualisering 
Det har i min studie framkommit några varningsflaggor för individualiserad undervisning. Det 
finns en risk att eleverna blir egocentrerade, att de får för mycket ansvar eller att man som 
lärare inte ser alla elevers behov. Jag får intrycket att barn idag är starkare som individer men 
även att de har mindre respekt för varandra och vuxna än under min egen skoltid. Till viss del 
kan det kanske ha att göra med den individualiserade undervisning vi har idag. Det blir i vissa 
fall ett ”sköt dig själv, skit i andra”- förhållande i skolan. Det kan ses som både positivt som 
negativt. Till viss del tycker jag att barn tänker mer på sig själva än under min skoltid, är mer 
självcentrerade, men samtidigt så är de bättre på att säga sin åsikt och stå på sig för sin sak. 
Jag tycker även att barn blir vuxnare fortare idag än tidigare. Det ska vara modekläder och 
prylar i tidigare åldrar än när jag gick i skolan. Det är också intressant att fråga sig vem 
individualiseringen gynnar. Inger Enqvist säger att dagens skola inte är till någon hjälp för 
                                                 
112  Monika Vinterek, Åldersblandada klasser – lärares föreställningar och elevers erfarenheter. (Lund:  
     Studentlitteratur, 2003) s., 145. 
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barn som kommer från hem utan skolvana.113 Man måste vara väldigt uppmärksam på att man 
inte tappar någon elev. Österlind menar att det sätt som individualisering fungerar på idag 
påverkar våra viktiga arbetarklassvärden, gemenskap och solidaritet. Visst kan även jag se det 
som en risk men man får inte hejda utvecklingen. Det är en samhällsfråga som är för stor för 
att gå in på här men det handlar väl om att följa samhällets gång och göra det bästa av 
situationen.  
 
Jag tycker dock inte att de risker som kommit fram med individualiseringen är avskräckande. 
Det är ett bra arbetssätt men man måste nog vara medveten om de risker som finns. Det gäller 
att arbeta med gruppen samtidigt som man individualiserar för den enskilde eleven. Det 
handlar om, som Skolverket menar, att man ska individualisera tillsammans med andra. Inte 
att var och en gör sitt utan att vi tar hjälp av varandra och utvecklas tillsammans med sina 
kamrater. Många av de intervjuade lärarna menade att värdegrundsfrågor är grundstenen i en 
klass och kanske är den ännu viktigare när vi ska individualisera på så sätt som är tänkt idag. 
  
Metoddiskussion 
Jag tycker att jag har lyckats hitta och läst in mig på en relevant litteratur där mina 
frågeställningar belystes. När det gäller mina intervjuer var jag framförallt intresserad av att ta 
reda på intervjupersonernas tankar och upplevelser vilket jag tycker har framkommit via min 
kvalitativa studie. Att använda sig av öppna frågor i en sån här studie tror jag nästan är en 
nödvändighet då det inte finns några givna svar utan svaren är hur intervjupersonerna tolkar 
och upplever det och det finns även olika sätt att se på ämnet. Att jag kände några av de jag 
intervjuade sen tidigare har jag bara känt som positivt. Det kan ibland vara svårt att se vissa 
situationer framför sig när lärare och rektorer förklarar sina undervisningssituationer. Om man 
då vet hur personen i fråga arbetar så kan man lättare förstå hur de menar. Det hjälpte också 
att inleda mina intervjuer med personer jag kände sen tidigare för att skapa en trygghet i för 
mig ett nytt arbetssätt med intervjuer. I Grounded theory så gör man intervjuer tills mättnad 
uppstår. När man anser att man har intervjuer så att man kan genomföra sin undersökning. Jag 
upplevde att jag efter 10 intervjuer fick den mättnaden så att jag kunde genomföra studien. 
Svaren började bli liknande men jag hade ändå tillräckligt med material för att hitta mönster 
och olikheter. I övrigt så tycker jag att jag har valt metoder som har passat min undersökning 
och jag har följt dessa så gott jag kunnat. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det finns väldigt mycket att forska om inom individualisering för det finns ingen direkt 
tidigare forskning inom området. Individualisering rör också många områden. I min forskning 
har det till stor del kommit fram att man ska bedriva en individualiserad undervisning 
tillsammans med andra men utan att ge några direkta svar för hur det ska göras. Därför vore 
en intressant tanke om fortsatt forskning om hur en sådan individualiserad undervisning skulle 
kunna tänkas se ut utifrån vad Skolverket menar med tillsammans med andra. Annars är det 
här ett väldigt stort ämne som man skulle kunna skriva mycket om. En intressant vinkling på 
individualiserad undervisning som skulle vara intressant att studera vidare är hur mycket 
ansvar vi kan ge våra barn, vilka elever klarar/klarar inte av det ansvar som vi ställer på våra 
elever utifrån de individualiseringsmetoder vi har i skolan. Det skulle också vara intressant att 
undersöka hur eleverna själva anser att de tycker det fungerar med individualiseringen på 
deras skola. Vad tycker eleverna är det bästa sättet för dem i undervisningen. Det skulle också 

                                                 
113 Inger Enqvist, Dagens skola är inte till hjälp för elever från hem utan studievana, ur. Skolan – ett svenskt  
     högriskprojekt. (red:I.Enkvist. Gidlunda förlag, Hedemora, 2003) s., 35. 
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vara intressant att genomföra en studie av Lpo 94 för att se om det som står där är svårtolkat 
eller om det överhuvudtaget går att genomföra en undervisning helt utifrån Lpo 94. 
 
Slutord 
Att bedriva en individualiserad undervisning är inte en fråga om att göra eller inte göra, det 
står i läroplanerna att det ska göras. Det är också en självklarhet för alla jag pratat med. Jag 
förstår dock att bedriva en individualiserad undervisning enligt Lpo 94 kan ske på olika sätt 
och att det tolkas olika av olika lärare. Enligt Lpo 94 så ska undervisningen bygga på bland 
annat samspel och dialog, mellan elever och lärare samt mellan elever och elever. I Lgr 80 låg 
ansvaret på individualiseringen hos lärarna medan det i Lpo 94 har lagts mer och mer ansvar 
hos eleverna själva. Som jag tidigare nämnt så finns det indikationer på att skolorna i 
samspelet mellan lärare och elev lägger mer och mer ansvar hos eleverna själva. Man ger dem 
också större förtroende. Eleven ska forska, sätta upp mål och utvärdera sin undervisning 
medan läraren ska fungera som en handledare och ge eleverna utmaningar. Det visar sig 
genom de individuella studieplaner och portfolioarbete som många skolor startat med. Jag har 
tidigare sagt att jag tycker att det verkar som bra arbetssätt men undrar om det gynnar den 
problematik som Skolverket visade på i höstas att vi inte individualiserar tillsammans med 
andra. Om varje elev ska sätta upp sina mål, sitt sätt att arbeta (eventuellt sina tider att vara i 
skolan,) avgöra när arbetet ska utföras så känns det som att nyttan av varandra som individer i 
en grupp blir obefintlig. Det är problematiskt anser jag. Jag tror det är viktigt att tänka så som 
Bakhtin och inte bara fokusera på eleven när man ska anpassa sin undervisning. Man måste 
också se och bedöma det samspel som eleven deltar i och se hur det spelar in för elevens 
utveckling. Det gäller att ha en syn som balanserar mellan det individuella och det sociala. Jag 
tror att det är svårt att bedriva en individualiserad undervisning fullt ut i alla ämnen. Det är 
kanske inte heller är tanken. Jag tror att det är ett bra sätt att ge eleverna mer 
påverkansmöjligheter i sin utbildning, men att det måste varieras med andra metoder som 
grupparbete, föreläsningar, berättande, lyssnande, pararbete, lek och improvisation. 
 
Att individualiseringsbegreppets aktualitet har tilltagit är något som kommer fram i min 
undersökning. Jag tror att hela samhällets behov av individualisering har ökat på grund av att 
arbetsmarknaden ser ut som den gör samt att kravet på att varje individ ska göra mer 
medvetna val och på ett tidigt stadium ta ansvar för sitt liv. Som jag skrev i inledningen så 
gick jag in i undersökningen med vetskapen om att man ska individualisera och att man ska 
utgå från varje elevs erfarenheter, förutsättningar och behov. Däremot inte så mycket hur man 
ska gå tillväga. Jag har nu fördjupat mina kunskaper efter arbetet och vet mer vad 
individualisering kan innebära. Den litteratur jag läst och även de intervjuer jag gjort visar på 
hur man ser på individualisering som fenomen. Det har framkommit mycket om vad man ska 
göra teoretiskt men inte så mycket hur man gör rent praktiskt. Det verkar inte heller som att 
det är ett så lättolkat begrepp utifrån Lpo 94. Om jag ska tolka in individualisering i ett 
skolsammanhang som var mitt syfte så innebär det att man kan individualisera på olika sätt 
och även att begreppet innebär olika för olika författare, lärare och skolor. Det skiljer sig 
beroende på hur lärare och skolor ser på individualisering och hur de tolkar läroplanerna. För 
mig innebär individualisering att ge eleverna uppgifter som motsvarar deras nivå och gynnar 
deras fortsatta utveckling. Individualisering innebär även för mig ett ökat ansvar för eleverna i 
form av olika val av uppgifter, material och tid. Jag ser det som att individualisering i ett 
skolsammanhang handlar om att förbereda eleverna för samhället. Så som samhället ser ut 
idag krävs det starka individer som kan stå på sig och välja sina vägar. Jag kan också idag se 
risker med individualisering om den går till överdrift. Man får inte glömma de grundläggande 
behoven av trygghet, värderingsfrågor och samspel med mera i sin undervisning. 

 40



 41

 
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 

• Baylan Ibrahim, ”Varje elev ska få en egen plan”, Intervjuad av Malin Nord. 
Aftonbladet, 2004-11-24. 

• Bonniers Svenska ordbok Albert Bonniers förlag AB, Stockholm 1998. 
• Bourdieu Pierre, Kultursociologiska texter. I urval av Donald Broady och Mikael 

Palme. Salamander, 1986. 
• Carlgren Ingrid, Från klassrumsundervisning till eget arbete – Den tröga skolan och 

pedagogiska modeflugor. Praxis, nr 2, 1994. 
• Carlgren Ingrid & Marton Ference, Lärare av i morgon. Lärarförbundet, Kristianstad: 

Kristianstads Boktryckeri AB, 2002. 
• Dysthe Olga, Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, 2003 

(översättning: Inger Lindelöv). 
• Dysthe Olga, ”Om förhållandet mellan individ och grupp i portföljprocessen” i Att 

döma eller bedöma: Tio artiklar om bedömning och betygssättning. Skolverket: Liber, 
2002, 

• Enkvist Inger, Dagens skola är inte till hjälp för elever från hem utan studievana – ur: 
Skolan – ett svenskt högriskprojekt, Gidlunds Förlag: Hedemora, 2003. 

• Hamilton Carl, Det infantila samhället – barndomens slut. Bokförlaget Prisma, 2004. 
• Holme, Idar Magne, & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
• Hörberg Karin & Knutsson Martin, Vägar till individualisering. Pedagogiska skrifter. 

Sveriges lärarförbund: Stockholm, 1970. 
• Imsen Gun, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. (3: e upplagan) 

Lund: Studentlitteratur, 2000. 
• Järbur Håkan, Individanpassad skola. Solna, Ekelunds Förlag AB. 1992 
• Järbur Håkan, Lpo och Lpf i våra klassrum – och definitioner av ord och begrepp för 

lärande. Kalmar, Ekelunds Förlag AB, 1996. 
• Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun. Översättning Sven-Erik Torell. 

Lund: Studentlitteratur, 1997. 
• Kveli Anne-Marie, Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur, 1994. 
• Lantz, Annika Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur, 1993. 
• Lgr 80. Läroplan för grundskolan 1980. Skolöverstyrelsen. Stockholm: Liber, 1980. 
• Lindkvist Margareta, Individualisering – Att kliva ur och vara i gemenskap. 

Licentiatavhandling, Linköpings Universitet, 2003. 
• Lpo 94. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 1994, Utbildningsdepartementet: Stockholm, 1994. 
• Lyttkens Lorentz, Kompetens och individualisering – rapport nr 8. Agenda 2000. 

Utbildningsdepartementet, Nordstedts Tryckeri AB, Stockholm, 1994. 
• Marton Ference, Mot en medvetandets pedagogik, i Didaktik – teori, reflektion och 

praktik, Michael Uljens. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
• Maslow Abraham, H, Motivation and personality, second edition. Harper & Row 

publishers, New York, 1970. 
• Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker, 1992. 
• Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. NU 03. Utgivningsår 2004. 

Skolverket, 2004. 
www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDD/1362.pdf. 



 42

• Nilsson Nils-Erik, Skriv med egna ord: En studie av läroprocesser när elever i 
grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter”. Avhandling för 
doktorsexamen. Malmö: Malmö högskola, 2002. 

• Nordahl Thomas ”Individuellt läroplansarbete: om behovet av funktionella läroplaner 
som bidrar till socialt deltagande”. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk. 
Scandinavial University Press, 1994: nr4. 

• Pedagogisk uppslagsbok, 1996. 
• Skaalvik Einar M, Barns oppveksmiljo. Engers boktrykkeri, Tano, 1986. 
• Stensmo Christer, Ledarstilar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 2000. 
• Vinterek Monika, Åldersblandade klasser – Lärares föreställningar och elevers 

erfarenheter. Lund: Studentlitteratur, 2003.  
• Williams Pia, Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson. Barns samlärande – en 

forskningsöversikt. Skolverket, Lenanders tryckeri AB, Kalmar, 2000. 
• Williams Pia, Barn lär av varandra – samlärande i förskola och skola. Avhandling för 

doktorsexamen. Göteborgs Universitet, Göteborg, 2001. 
• Ydèn Bertil, Individualisering i undervisningen – en arbetsmodell. SÖ Förlagen, 1966. 
• Zetterström Agneta, Att arbeta med IUP – individuella utvecklingsplaner och portfolio 

för förskolan och skolan. Handboken. Helsingborg: Förlagshuset Gothia AB, 2003. 
• Österlind Eva, Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. 

Avhandling för doktorsexamen.Uppsala: Uppsala universitet, Pedagogik, 1998. 
 
 
Internetkällor 
 

• Forskningsetiska principer, inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning, 
Vetenskapsrådet. 
HTUhttp://www.vetenskapsradet.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0UTH, 

• Langemar Pia. Grounded theory 
HTUwww.psychology.su.se/units/gu/pk/handoutsht04/kap14.pdfUTH,  Stockholms universitet, 
( HTUwww.psychology.su.seUTH). 

• Montessoritidningen, Artikel/Temaserie Individualisering – samarbete, 
HTUwww.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr399/art.aspUTH. 

 
 
 
Otryckt källa 
 

• 10 intervjuer, (3 rektorer, 7 lärare). Umeå & Visby, 20041102 - 20041119 



 43

Bilaga 1 
 

Intervjumanual 
 
Tanken är att intervjun skall fungera som en dialog och inte vara för uppstyrd. Det känns ändå 
viktigt att jag får svar på de frågor jag ställt i min forskning. 
Viss reservation för revidering. 
 
UFörord 
Berätta varför jag gör den här intervjun, vilket syfte mm. 
Berätta att intervjun är frivillig och anonym. 
Fråga om jag får spela in intervjun på band. 
 
 
 

Frågor 
 
 
UBakgrund 
 

• Vilken befattning/årskurs har du? 
 

• Hur länge har du arbetat inom skolväsendet? 
 

• Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
 
UFrågeställningar 
 
ULärare/rektor 
 

• Vad menar du med individualiserad undervisning? 
 

- Varför/varför ska man inte individualisera? 
- Har det alltid varit aktuellt under din yrkestid? 
- Känns begreppet mer aktuellt idag än tidigare? 
- Är det ett viktigt begrepp på din skola? 
- Hur tolkar du Lpo 92`s skrift att: undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov? Går det? 
 
 
ULärare 
 

• Anser du att du bedriver en individualiserad undervisning? 
 

- Om ja, i så fall hur, vilka metoder används? 
- Vad krävs för att bedriva en individualiserad undervisning? 
- Om nej, varför inte? 
- Vilken roll spelar barngruppen? 
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- Hur fördelas tiden mellan föreläsning, grupparbete och individuellt arbete? 
- Vad är fördelarna med att bedriva en individualiserad undervisning enligt dig? 
- Vad är nackdelarna med att bedriva en individualiserad undervisning enligt 

dig? 
 
 
 
URektorer 
 

• Vad menar du med individualiserad undervisning? 
 

- Hur tycker du man ska individualisera? 
- Förespråkar du att dina kolleger skall bedriva en individualiserad 

undervisning? 
- Hur för du ut ditt budskap? 

 
 
 
 
 
 
UAvslutning 
 

• Skolverkets rapport? 
 

• Har du något att tillägga eller kommentera? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
Fråga om jag får återkomma om det uppstår några frågetecken med intervjuerna i mitt arbete 
eller om jag vill ha ett tillägg till intervjuerna. 
Ger de intervjuade min mailadress och telefonnummer, eller 
Berättar var de kan hitta resultatet om de vill se det. 
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