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Sammanfattning 

Individualisering är ett idag mycket omdiskuterat ämne som finns reglerat i läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94. Utifrån denna reglering och de kunskaper 
som idag finns om individers olika förkunskaper, egenskaper och förutsättningar har vi 
valt att som huvudsyfte med denna studie kartlägga och analysera läraruppfattningar om 
individualisering vid två skolor, samt att undersöka skillnader och likheter mellan dessa 
läraruppfattningar.   

För att finna material och få svar på våra frågeställningar har vi genomfört två 
kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar på de två skolor där dessa pedagoger är 
yrkesverksamma. Resultaten har vi sammanställt, bearbetat och analyserat genom att 
använda ett interaktionistiskt perspektiv. En grundtanke inom interaktionismen är att 
individen är en social och aktiv person som lär i samspelet tillsammans med andra 
individer. Till det interaktionistiska synsättet har vi kopplat tidigare forskning gjord av 
bl. a. John Dewey och Lev Vygotskij som även de förespråkar individen som en social 
varelse.  

Vi har i studien funnit resultat som visar på både mer och mindre framträdande likheter 
och skillnader hos de informanter som deltagit, både i de kvalitativa intervjuerna och i 
enkätundersökningarna.   

Nyckelord 

Individualisering 

Lärstilar 

Individanpassad undervisning 

Interaktionistiskt perspektiv 



 
Förord 

Denna uppsats har vuxit fram genom ett samarbete som löpt under en tioveckors period 
inom det allmänna utbildningsområdet på Lärarhögskolan i Stockholm, vårterminen 
2007.  Vi har valt att för det mesta arbeta genom ett gemensamt skrivande där vi känner 
att texten har tagit sin form utifrån gemensamma diskussioner kring tankar och 
kunskaper. I kapitlet teoretiskt perspektiv och kapitlet metod har vi tagit större enskilt 
ansvar för att sedan sammanfoga texter. Utifrån detta tar Rebecka Holm ansvar för 
kapitlet teoretiskt perspektiv, och Josefina Holm för kapitlet metod. De övriga kapitlen i 
denna uppsats ansvarar vi gemensamt för.   

Vi vill tacka våra informanter som deltagit i våra enkätundersökningar samt ett speciellt 
tack till de pedagoger som har bidragit med sin tid och sina erfarenheter vid de två 
intervjuerna.  

Ett stort tack till Arja Paulin för hennes godhet, klokhet och tid som inte var oss 
tilldelad egentligen. Det har hjälpt oss mycket!  

Stockholm 2007-06-11 

Josefina Holm & Rebecka Holm  
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Bakgrund 

Inledning  

Vi har under lärarutbildningen kommit i kontakt med individualisering genom möten med 
både andra lärarstudenter och yrkesverksamma pedagoger. I dessa möten har vi funnit en 
viss problematik kring begreppet individualisering. För oss är individualisering något som 
sker i grupp, där eleverna arbetar i interaktion med varandra utifrån sina egna erfarenheter 
och förutsättningar.  

Vi har i vårt examensarbete valt att utgå från läraruppfattningar om individualisering i 
klassrummet. Utifrån våra egna erfarenheter under lärarutbildningen har vi förstått att detta 
ämne har blivit mer och mer uppmärksammat och diskuterat under senare år, och vi anser 
att det är ett intressant ämne att få veta mer om innan vi går ut och är yrkesverksamma 
lärare. Vi har båda under vår verksamhetsförlagda utbildning blivit intresserade av detta 
ämne då vi har sett både bra och dåliga exempel på hur lärare använder individualisering i 
sin undervisning.   

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, är det pedagogernas roll att 
tillämpa en individualisering i undervisningen som de bedriver. Läroplanen beskriver bl. a. 
att undervisningen ska anpassas till varje elev och dess behov.  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo94:4).  

I Lpo94 finns det krav på att elevernas eget inflytande över och påverkan på sin egen 
utbildning. Individualisering ska leda till att eleven blir delaktig i sitt eget lärande och lär 
sig planera och påverka individuellt. Man kan ställa sig frågande till om detta sker i 
klassrummen idag och om eleverna är medvetna om att individualisering kan leda till att de 
får möjlighet till att ta ansvar över sitt eget lärande.    

I det samhälle och den kultur vi lever i finns vissa normer och värderingar som kan kännas 
självklara att utgå ifrån. Vi socialiseras alla in i grupper i samhället och får växa upp med 
olika föreställningar som ses som kollektiva sanningar. De individer som inte passar in i det 
givna mönstret kan ses som udda.  

Genom individualisering anser vi att man kan se varje individs enskilda behov och 
möjligheter och på detta sätt kan man arbeta med elever för att motverka rädsla för 
olikheter. Genom att bli varse sina egna kvaliteter och tillgångar kan man även bli mer 
respektfull inför andras kvaliteter och egenskaper.    
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Undersökningsområde  

Vi har valt att undersöka läraruppfattningar kring individualisering. Som yrkesverksam 
pedagog har man synsätt, känslor och tankar om individualisering och andra relevanta 
ämnen som berör undervisning och pedagogik. Vi vill undersöka pedagogernas 
inställningar till den individualisering som de ska tillämpa i sitt klassrum, och eventuellt se 
vad dessa inställningar och tankar innebär för dem då de organiserar sin undervisning. 

Det är även intressant att se hur olika lärares uppfattningar eventuellt skiljer sig åt eller 
liknar varandra då det finns reglerat i läroplanen att man som pedagog ska individualisera. 
Eftersom individualiseringen finns med i styrdokumenten har vi valt att fundera kring och 
undersöka hur pedagogerna tycker och tänker kring detta, inte i första hand om de tillämpar 
en individualisering i sin undervisning.  

Läroplanerna  

I Lgr69 talar man om intresseindividualisering vilket skulle betyda att uppgifter anpassas 
till elevernas anlag och intressen (Vinterek, 2006). Synen på att alla skulle undervisas på 
samma sätt var här på väg att försvinna men det ansågs ändå något orättvist att behandla 
elever på olika sätt. Det var heller ej tal om att anpassa lärstilen efter den enskilde eleven. I 
början av 70-talet präglades skolan fortfarande av katederundervisning där eleverna gavs 
samma uppgifter och förväntades lära sig i samma takt (Vinterek, 2006).  

Under 80-talet påverkade i stor utsträckning elevernas erfarenheter och intressen synen på 
individualisering. I Lgr80 gavs individualisering en framträdande roll genom att synsättet 
skulle prägla arbetet i klassrummet. Man såg då att olika elever tog olika lång tid på sig att 
lära sig något och att samma arbetssätt inte passar alla individer. Under 80-talet fick 
eleverna större inflytande över sin egen undervisning, genom att de gavs möjlighet att 
påverka studierna och arbetssätten mer än tidigare.  

I och med Lpo94 skulle man nu möta elevernas behov och lära dem på olika sätt och 
individualisering blev nu något oerhört viktigt (Bergström, 2001). Pedagogerna blev 
handledare som skulle erbjuda eleverna medel för ett livslångt lärande, man skulle inte bara 
lära sig i skolan utan under hela livet. I Lpo94 ges riktlinjer för att skolan skall sträva efter 
att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Här ges alltså 
ytterligare perspektiv på elevens delaktighet i undervisningen och krav på att utveckla sin 
egen lärandesituation. Då skolans rektor är pedagogisk ledare och chef över dem som är 
yrkesverksamma inom skolan har han eller hon det yttersta ansvaret för bl. a. att skolans 
arbetsformer utvecklas så att detta aktiva elevinflytande gynnas.  
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Syfte   

Syftet med denna studie är att få mer kunskap och förståelse för hur en pedagog kan 
individualisera sin undervisning inom gruppen. I detta syfte gör vi en kartläggning av 
erfarna pedagogers arbete med individualisering.   

Frågeställningar 

Hur hanterar erfarna pedagoger individualisering i klassrummet? 

- Vilken inställning har informanterna till individualisering? 

- Hur individualiserar informanterna? 

- Hur använder informanterna grupprocesser i arbetet med individualisering? 

- Hur använder informanterna klassrumsmiljön i arbetet med individualisering?    



  

4

 
Teoretiskt perspektiv  

Eftersom vi utgår ifrån att individualisering sker i grupper där elever arbetar i interaktion 
men utifrån sina egna erfarenheter har vi valt att använda ett interaktionistiskt perspektiv 
där vi tar stöd av forskning gjord av bl. a. John Dewey och Lev Vygotskij som båda menar 
att inlärning effektivast sker i samspel människor emellan.  

En interaktion betyder att två saker står i en relation till varandra, ett samspel eller en 
samverkan som bl. a. kan beskriva ett samspel mellan två personer eller mellan en grupp 
med människor. I dessa processer där en ömsesidig påverkan finns kan denna påverkan 
förmedlas via språk, gester eller handlande. En av grundtankarna inom interaktionismen är 
att det finns ett grundläggande behov hos människan att relatera sig till andra människor, 
hon är en social och aktiv individ.   

John Dewey tillhörde den mer pragmatiska delen av den progressiva pedagogiken och 
skrev många texter om skolan som bl. a. innehöll klarsynta mål och analyser om 
undervisningen. Dewey ville fördjupa relationen mellan individ, skola och samhälle. Både 
ämnen och elever skulle integreras för att öka variationen och gynna individen och 
samhällsutvecklingen.  

Dewey revolutionerar synen på undervisning genom att föra fram den individuella 

kunskapsutvecklingen som lika viktig som samhällets behov. Personen måste erövra sin egen 

kunskap. Undervisningen har en fokus på individens möjliga utveckling och bedrivs ofta i 

projektform (Lindkvist, 2003: 70). 

Genom att öka variationen når man också fler individer och får därmed till en form av 
individualisering. Enligt Dewey har människan obegränsade utvecklingsmöjligheter, får 
hon bara rätt förutsättningar så kan hon gå hur långt som helst. Dewey förespråkade att 
man som pedagog skulle bygga på elevernas erfarenheter där eleven skulle stå i centrum 
och det är lärarens jobb att kunna organisera elevernas olika kunskapsnivåer för att få en 
undervisning som passar alla. Dewey ställde genom detta väldigt höga krav på lärarna och 
deras kompetens.  

Dewey är grundaren bakom uttrycket ”learning by doing” och med det uttrycket menade 
han att det inte bara är boken och läraren som är undervisaren utan även hela elevens 
kropp. Eleverna ska få arbeta så mycket praktiskt som möjligt för att på så sätt behålla sitt 
intresse och sin uppmärksamhet. Genom att eleverna får arbeta praktiskt så menade Dewey 
också att eleverna lär sig bättre genom sina personliga erfarenheter istället för att läsa om 
vad andra har varit med om (Hartman, 2003). Eleverna är de som ska vara aktiva och 
läraren mer en handledare. Människan lär sig genom att lösa problem och genom det hon 
lär sig så skapar hon sig vanor. Dessa vanor förändras hela tiden i samspel mellan 
människans impulser och hennes sinne. Med vana menade Dewey att människans aktuella 
handlingar påverkas av tidigare handlingar och det tidigare påverkas av det nutida.  



  

5

 
Dewey menade med detta inte vana som upprepning eller rutin som uttrycket annars kan 
uppfattas som (Stensmo, 1994). Läraren ska under hela sin undervisning utgå från 
elevernas intressen, erfarenheter samt förutsättningar och genom detta hjälper läraren 
eleven i sin kunskapsutveckling. Men Dewey menade också att man inte får fastna och bara 
se till elevens begreppsvärld för då är risken stor att eleven blir begränsad istället för att 
hon eller han utvecklas. Genom ”learning by doing” ansåg Dewey att eleven inte bara ska 
vara aktiv under själva lektionen utan eleven ska även vara med och utforma både den och 
målen, och genom detta blir eleven mer aktiv i sin kunskapsprocess. Det var inte bara 
erfarenheterna som Dewey värderade högt utan även ämneskunskaperna, Dewey ansåg att 
samhället behövde både praktiska och teoretiska kunskaper (Lindkvist, 2003).   

Enligt Lindkvist (2003) är individualitet något som vi människor ständigt eftersträvar och 
utvecklar i samspel med andra, med både lärare, elever och andra vuxna. Det är alltså inte 
något som bara ska eftersträvas i klassrummet utan ständigt, i mötet med alla människor. 
Precis som Dewey (Hartman 2003) anser Lindkvist (2003) att man ska individualisera 
utifrån elevens intresse och behov. Genom att se elevens möjligheter istället för hinder så 
lägger man en bra grund i den individuella läroprocessen, läraren ska alltid lägga fokus på 
individens möjliga utveckling och därmed ständigt individualisera sin undervisning. Detta 
kan kopplas till Deweys tankar om att människans utveckling är obegränsad (Hartman 
2003). Lindkvist (2003) menar också att skolan har en skyldighet att ge eleverna en lika 
behandlig där man lägger stor vikt vid elevens integritet och frihet. Men likvärdig 
utbildning är inte detsamma som att undervisningen behöver se likadan ut på alla skolor, 
huvudsaken är att man tar hänsyn till elevernas förutsättningar och behov och att man ger 
alla elever samma möjligheter oberoende elevens bakgrund. Alla elever ska få möjligheten 
att lyckas maximalt. Läraren ska även sträva efter att eleverna kan ta så stort ansvar över 
sina studier som möjligt och på så sätt påverka sin egen individualisering.   

Även Lev Vygotskij ansåg att eleven ska lära sig av sina erfarenheter, de ska få kunskaper i 
det rätta sammanhanget. Vygotskij menade också att eleven ska lära i samspel med andra, 
genom t. ex. samtal där han påpekade att det är i det kollektiva språket som kunskap formas 
(Vygotskij, 2005). Detta gemensamt med arbete genom t. ex. experiment där eleven får 
chans att lösa problem både på egen hand och tillsammans med andra elever, istället för att 
läraren talar om den rätta lösningen, genererar i äkta kunskaper. Genom detta ansåg 
Vygotskij att eleven lär sig ta ansvar och tänka självständigt vilket är ett viktigt steg i 
elevens utveckling. Vygotskij ansåg även att det är naturligt för människan att redan tidigt 
vara aktiv och lära sig tillsammans med andra. Precis som Dewey så såg Vygotskij 
människan som en individ som har alla möjligheter till förändring och utveckling och dessa 
möjligheter blir ännu större i samspel med andra. Genom att pedagogen använder flera 
olika redskap i sin undervisning så skapas fler möjligheter till individualisering.   
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Tidigare forskning  

Individualisering 

Alla individer har olika bakgrunder och olika mycket förkunskaper om skilda saker. Då 
pedagogen ska se till alla dessa enskilda elevers intressen och behov i en hel klass finns det 
mycket som ska bli tillgodosett. Dessa intressen och behov skulle ibland kunna ställas emot 
varandra som t. ex. ett rörelsebehov mot ett teoretiskt inhämtande av kunskap. Olika behov 
kan finnas vid olika tillfällen för en och samma elev.   

Kravet som finns på pedagogen att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar 
innebär att pedagogen i sin planering utgår från att eleverna befinner sig på olika nivåer ur 
flera aspekter. Ur ett individualiseringsperspektiv skulle det ideala vara att läraren anpassar 
stoffet och arbetsformerna på ett sådant sätt att varje individs behov tillgodoses men 
skolans regelverk begränsar hur långt en sådan individualisering kan gå t. ex. genom att 
kurs- och timplaner är lika för alla vilket innebär att elever förväntas uppnå mål inom 
samma tidsram (Persson, 2004). En lyckad individualisering har man som lärare fått till då 
man har organiserat stoffet så att alla elever kan få arbetsuppgifter som är lagom svåra i 
förhållande till deras förkunskaper och förmåga (Järbur, 1996).  

Man kan tala om olika typer av individualisering; innehållsindividualisering innebär att 
man försöker finna ett innehåll som passar elevens enskilda behov. Detta kopplas ihop med 
omfångs- och nivåindividualisering som handlar om uppgifternas mängd och svårighet. 
Med metod- och hastighetsindividualisering menar man hur och hur fort eleverna lär. 
Miljö- och materialindividualisering är ytterligare två sätt till påverkan av elevernas 
inlärning där man anpassar omgivning och läromedel. Dessa olika typer av 
individualisering kan tillämpas i kombination för att utöva en så omfattande 
individualisering som möjligt (Vinterek, 2006).   

Lärstilar 

Alla individer varierar sin egen lärstil, och vi har alla fem sinnen med vilka vi förhåller oss 
till vår omvärld. Som pedagog har man ett stort ansvar för att de elever man undervisar får 
prova på att lära sig på olika sätt. Om man lär sig bäst genom att lyssna har man en auditiv 
lärstil och de som lär sig bäst genom att se på bilder eller läsa en text har en visuell lärstil. 
Om man behöver hålla på med något samtidigt som man inhämtar kunskap, exempelvis om 
man gärna vill ha en penna och papper i handen under tiden för en genomgång, då tillhör 
man de som har en taktil lärstil. Det finns även dem som lär sig bäst genom att vara 
delaktiga och aktiva med hela kroppen, som lär bäst då de får ta på saker eller 
experimentera och dessa tillhör den kinestetiska lärstilen.  
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Enligt amerikanska undersökningar är den kinestetiska lärstilen den vanligaste bland barn och 

ungdomar (37 %) medan den visuella lärstilen är vanligare hos vuxna (Stensmo, 1997: 183).   

Då man ser elevers olika lärstilar bör man ha i åtanke att möbleringen och typen av lokal 
man vistas i, alltså den fysiska miljön, har betydelse. Vissa lär sig bättre i ett kallt klassrum, 
andra när det är varmt. Några stör sig kanske på starka lampor medan andra behöver dessa 
för att kunna läsa. Lärstilen har även samband med olika centra hos våra två olika 
hjärnhalvor där den ena står för akademiskt lärande och analytisk verksamhet som t.ex. 
språk och matematik, och den andra för mer kreativa aktiviteter som t. ex. bild och rytm. 
Elever vars vänstra sida dominerar, som har lättare för språk och matematik, har lättare att 
tillägna sig kunskaper i ett ljust och tyst rum. Om en elevs högra sida dominerar, t. ex. bild 
och rytm, arbetar de bäst i rum med dämpad belysning där de lär tillsammans med andra 
(Stensmo, 1997).   

Varje elevs kapacitet behöver lyftas och tas tillvara och den individanpassade skolan kan 
kännetecknas av; rätt arbetsuppgifter som är anpassade efter elevernas förkunskaper och 
förutsättningar som eleven känner ger kunskaper som han eller hon har nytta och glädje av. 
Tid att lyckas med det som eleven har företagit sig för att kunna få känna sig duktig och 
lyckad samt att få tid till att påverka delmål och omfattningen av sina egna studier samt rätt 
lärsätt eftersom alla har olika lärstilar och eleven behöver få möjlighet att lära känna sig 
själv och sin egen lärstil genom att pröva sig fram och undersöka olika sätt att lära 
(Stensmo, 1997).   

Som pedagog är det mycket viktigt att själv ha kunskap om sin egen lärstil. Denna påverkar 
säkerligen lärarens sätt att undervisa och förmedla kunskaper till eleverna i klassen. Det är 
exempelvis troligt att en pedagog med en starkt visuell lärstil ger eleverna uppgifter som 
innehåller mycket text och att en pedagog med starkt kinestetisk lärstil gärna ser att 
eleverna arbetar med projekt och genom rörelse. 

Vid rätt användning kan kunskaper om elevers lärstilar och utnyttjandet av dessa bidra till 
att pedagoger individualiserar sin undervisning och därmed effektiviserar lärandet.   

Human Dynamics 

Human Dynamics är ett verktyg som kan ge pedagoger möjlighet att få syn på elevers 
olikheter och lärstilar. Detta genom att se individen som innehavare av olika principer som 
gemensamt styr individens personlighet. De tre principerna man talar om är; den mentala, 
den emotionella och den fysiska principen. Principerna utvecklas genom hela livet och är 
centrala för oss människor. De tre principerna har ett samspel men en av principerna är mer 
centrerad och det är denna centrering som får betydelse för hur vi fungerar. Forskarna 
bakom Human Dynamics har sett att det finns ett närmare samspel mellan den centrerade 
principen och en av de två andra och då är det dessa två som tillsammans styr (Bergström 
2001). Hos barn har inte den tredje principen integrerats än som den har gjort hos vuxna.  
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Human Dynamics visar att vi har olika sätt att lära och att det därför är så viktigt att man 
som pedagog individualiserar sin undervisning. Det är viktigt att man ser alla elever och 
försöker hitta deras olika lärstilar eftersom alla är individer med olika principer centrerade. 
Om man som pedagog förstår vilken centrering en elev har så är det lättare att förstå 
elevens beteende vid t. ex. konflikter och det blir också lättare att lösa dessa eventuella 
konflikter som har uppstått.  

Human Dynamics skiljer sig från andra teoretiska modeller eftersom den inte ger en statisk 
bild av individen utan menar att individen befinner sig i sin utveckling hela tiden. Genom 
att använda sig av Human Dynamics som verktyg kan man undvika många missförstånd 
och istället tillgodose elevernas behov och stödja dess utvecklingsväg och därmed stärka 
elevernas självkänsla.  

Human Dynamics är ett verktyg som kan användas för att identifiera skillnader i 
människors olika inre processer som t. ex. att kommunicera, lära, lösa uppgifter/ problem 
och utvecklas (Bergström 2001). Genom att ha kunskaper om dessa skillnader kan man 
som pedagog stödja varje elevs enskilda behov i inlärningsprocessen och man kan även 
hjälpa eleven att bli mer medveten om sin egen utvecklingsväg. Human Dynamics kan 
hjälpa eleverna att inte bara bli mer medvetna om sig själva utan också skaffa en 
medvetenhet om andra runt omkring. Det är viktigt att tidigt stärka elevernas självkänsla 
och självkännedom för att få eleverna att förstå och uppskatta andras förmågor. Genom att 
skapa en sådan förståelse i klassrummet får man först och främst ett bra klassrumsklimat 
men senare när eleverna har vuxit upp och kommit ut i arbetslivet så fortsätter det här 
klimatet även där. Förespråkarna för Human Dynamics tror att detta bidrar till en värld i 
harmoni och samarbete (Bergström 2001).  

Human Dynamics är inte bara ett verktyg för att stärka elevernas självkänsla utan även ett 
verktyg som visar hur man som pedagog t. ex. kan se möjligheter till individualisering. 
Human Dynamics visar också att man måste se varje barns behov och förstå vilket stöd 
som varje elev behöver i sin utveckling. Har man kunskaper inom Human Dynamics kan 
man möta varje elev på ett öppet sätt och välkomna den variation som finns i alla våra 
klassrum.   

Centrala begrepp   

Individanpassning betyder för eleven dennes egen anpassning av sitt lärande efter sina 
förkunskaper och förutsättningar och för pedagogen en anpassning av undervisningen efter 
varje elevs förkunskaper och förutsättningar. 

Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner 
till den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen. 

Interaktion beskriver samverkan och samspel; en process där grupper eller individer genom 
handlande påverkar varandra.  

Lärstilar beskriver hur vi lär oss, vad det är som är viktigt för varje enskild individ i vår 
inlärningsprocess.  
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Metod 

Vi gör en kvalitativ undersökning där vi kartlägger några erfarna pedagogers syn på 
individualisering. Utifrån vårt ämne har vi valt att kombinera två metoder för att få fram ett 
bredare underlag för av material för analys. Vi har utfört individuella halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer och enkätundersökningar. Enligt Kullberg (2004) beskrivs 
metodtriangulering som användning av olika metoder för att undersöka ett förhållande. Vi 
vill genom att kombinera flera metoder få en djupare inblick i resultatet av våra 
undersökningar samt möjlighet att kontrastera dessa.   

Vi har valt att göra två individuella intervjuer med pedagoger som är lärare i grundskolans 
yngre åldrar. Vi utförde intervjuerna enskilt, och med personer som vi inte sedan tidigare 
haft personlig kontakt med för att minska en eventuell påverkan på informanterna. 
Kvalitativa intervjuer utmärks bl. a. av att man ställer enkla och raka frågor (Trost, 1997) 
och detta var ännu en orsak till att vi valde att göra intervjuerna med pedagoger som vi inte 
hade någon personlig relation till.  

Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 

den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut (Trost, 1997: 24).  

Vi har i våra intervjuer utgått från en intervjumall med ett antal öppna frågeområden och 
detta medför att vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer som metod eftersom vi 
håller oss till endast ett område och inte har helt klara svarsalternativ för den intervjuade att 
välja. Vi ser också en vikt i att den intervjuade pedagogen har haft möjlighet att styra 
samtalen, vi har utgått från den intervjuades erfarenheter och beroende på dessa så ser de 
två intervjuerna något annorlunda ut vid en jämförelse vad gäller t. ex. följdfrågor.  

Enkäterna delades ut i de skolor där vi har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning, i två 
skolor i två olika kommuner. Det är även med pedagoger som är yrkesverksamma i de här 
två skolorna som intervjuerna har hållits. 

Enkäternas frågor har vuxit fram ur de öppna frågeområden som vi har använt i de 
kvalitativa intervjuerna. De enkätsvar vi har fått ställer vi som komplement till den 
information vi fick av de två intervjuerna som vi genomfört för att få en bredare syn på 
läraruppfattningarna kring individualisering. 
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Urval  

De genomförda intervjuerna och enkätundersökningarna har vi valt att göra i samma två 
skolor som intervjuerna för att få ett så brett material att arbeta med som möjligt. Vi anser 
det då för oss möjligt att få en bild av både en enskild pedagogs läraruppfattning och 
läraruppfattningar överlag i de två skolor där pedagogerna är yrkesverksamma för att sedan 
kunna göra jämförelser mellan dessa och vidare mellan de två olika skolorna.  

Valet av skolor har vi gjort för att vi känner till kommunen, vi känner oss hemma i de båda 
skolornas lokaler och vi känner till de pedagoger och övrig personal som arbetar på 
skolorna. Detta anser vi är en styrka då vi vill få ett så stort deltagande som möjligt på våra 
två enkätundersökningar. Vi ser det inte som en begränsning att bara använda två skolor 
vid inhämtandet av information då vårt syfte med denna studie inte är att få en generell syn 
kring individualisering.   

Vid de individuella intervjuerna valde vi att intervjua pedagoger som vi känner till men 
tidigare inte haft kontakt med själva. Detta löste vi genom att vi intervjuade varandras 
kontakter på våra respektive skolor där vi har utfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi 
valde att göra på detta sätt för att minska en eventuell påverkan och för att kunna möta de 
intervjuade pedagogerna utan att t. ex. ha förutfattade meningar kring något som rör dem 
som person eller deras arbetssätt. Vi har valt att låta både skolorna och pedagogerna förbli 
anonyma genom hela arbetet, vi kallar dem i fortsättningen för pedagog 1, som är 
yrkesverksam i skola 1 och pedagog 2, som är yrkesverksam i skola 2. 

Uppläggning och genomförande  

Vi började arbetet med att ta reda på om det fanns ett intresse hos de tilltänkta pedagogerna 
att ställa upp på en intervju. Vi mötte direkt ett starkt engagemang och då vi fått klartecken 
från pedagogerna funderade vi vidare över hur vi skulle kunna bredda oss och kom då fram 
till att komplettera våra intervjuer med en enkätundersökning för att kunna nå så många 
pedagoger som möjligt på en gång.  

Nedan följer information om de informanter och genomförda moment som har betydelse 
för vår undersökning.    

Intervjuinformanter 

Pedagog 1 

Pedagog 1 är en kvinnlig lärare som har arbetat inom skolan som klasslärare i ca 30 år. 
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Pedagog 2 

Pedagog 2 är en kvinnlig lärare som har arbetat inom skolan i ca 10 år. Hon har tidigare 
varit klasslärare men har sedan en tid tillbaka även andra uppdrag vid sidan om läraryrket.   

Ljudinspelning 

Våra intervjuer spelades in med hjälp av en mp3-spelare som ställdes på det bord som vid 
båda intervjutillfällena fanns mellan intervjuaren och informanten. Ljudinspelningarna 
genomfördes under en och samma dag i april 2007 och tog ca en timma per intervju. 
Ljudinspelningen började i båda fallen innan den första egentliga intervjufrågan ställdes. 
För att underlätta för de intervjuade pedagogerna åkte vi som intervjuare till deras 
respektive arbetsplats och valet av lokal fick pedagogerna själva göra. Lokalerna som 
användes låg båda avskilt men vissa störande moment i form av lekande barn förekom vid 
de båda intervjuerna.  

Som intervjuare har vi båda försökt förhålla oss neutrala och fokuserade för att få veta så 
mycket som möjligt av de intervjuade pedagogernas tankar och synsätt. Detta medför att 
ordningsföljden på intervjufrågorna ser något annorlunda ut vid jämförelser. Även 
eventuella följdfrågor kan skilja sig markant mellan de båda intervjuerna med tanke på att 
dessa är ställda efter informanternas svar på intervjufrågorna. Intervjuerna liknar i båda 
fallen ibland mer en diskussion mellan intervjuare och informant eftersom vi i intervjuerna 
har utgått ifrån öppna frågeområden.   

Transkription 

Transkriptionerna har gjorts från det att den första egentliga intervjufrågan är ställd och tills 
det att intervjuaren känner sig nöjd med intervjun och därmed har tackat för den 
intervjuades medverkan. Båda transkriptionerna har gjorts individuellt av intervjuaren 
direkt från mp3-spelaren eller med hjälp av multimedieprogram på dator.  

Både informantens och intervjuarens röst har transkriberats genom hela intervjun och 
skriften har på vissa ställen ändrats något så att den mer passar skriftspråket och på så sätt 
blir mer lättläst. Transkriptionerna behålls och förvaras hos intervjuaren.   

Enkätinformanter 

Informanterna i enkätundersökningen har fått enkäten utdelad till sig och frivilligt fått 
medverka. Detta innebär att vi från skola 1 har fått in 11 stycken enkätsvar och från skola 2 
17 stycken enkätsvar. Samtliga pedagoger i de utvalda skolorna fick medverka och 
informanterna valdes i och med detta ej ut från speciella kriterier. 
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Enkätundersökning 

För att få ett bredare underlag av material för vår analys valde vi att kombinera 
enkätundersökningar och kvalitativa intervjuer. Dessa metoder ställer vi som komplement 
till varandra och dessa har givit oss möjligheter att koppla de intervjuade pedagogernas 
uppfattningar till de uppfattningar som råder i de skolor där de är yrkesverksamma. 

Vi gick först igenom vilka övergripande ämnesområden vi ville ha med i de individuella 
intervjuerna och utifrån dessa växte något snävare frågor fram för att senare bli till enkla 
påståenden som vi gav givna svarsalternativ, och resultatet av detta arbete blev vår enkät 
som genomfördes under en vecka i slutet av april 2007.  Med en enkätundersökning som 
metod finns det en risk att man får ett stort bortfall, detta har vi försökt att undvika genom 
att vi har funnits tillgängliga både ute på skolorna där enkätundersökningen genomförts, via 
telefon som de svarande har kunnat ringa till vid eventuella oklarheter och genom att värna 
om de svarandes anonymitet vid insamlingen av enkäterna.  

Enligt Trost (2001) vet man nästan alltid något om populationen och/ eller urvalet i sin 
undersökning och därifrån kan man göra en bortfallsanalys. Utifrån detta ser vi vid en 
bortfallsanalys av vårt insamlade material från enkätundersökningarna ett ganska stort antal 
icke svarande, 24 stycken i skola 1 och 18 stycken i skola 2. Detta anser vi dock inte 
påverkar lärarrösterna/ det insamlade materialet vi har fått in negativt, utan vid en 
jämförelse av resultaten finner vi ändå märkbara skillnader och likheter som är intressanta 
att undersöka.  

Materialbearbetning  

Vi har efter genomförda intervjuer transkriberat dessa var för sig. Efter detta arbete har vi 
tillsammans både lyssnat på intervjuerna och tittat på transkriptionerna och arbetat för att få 
fram områden och föreställningar som ger likheter och skillnader eller som kan kopplas 
ihop eller jämföras.  

Enkätundersökningarna har genomförts efter att utförande och transkription av intervjuerna 
är gjorda. Vi har medvetet gjort på det sättet för att vara fokuserade vid de olika momenten 
i vår undersökning. Efter insamlandet av enkätsvaren har vi sammanställt resultaten utav 
dessa i diagram där det framgår antal svarande på varje fråga. Diagrammen har vi jämfört, 
både mellan de två skolorna och med de utförda intervjuerna.   

Vi har efter sammanställningen av resultatet genomfört en temaanalys då vi har sökt efter 
indikatorer i vårt insamlade material som kan sorteras in under gemensamma kategorier. 
Dessa kategorier är; inställning till individualisering, grupprocesser och klassrumsmiljö.   
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Vid vår sammanställning av resultaten upptäckte vi att det på påstående fyra i 
enkätundersökningen finns arton svarande från skola 2 då det på andra frågor finns sjutton 
svarande från samma skola. En kommentar av en av de svarande pedagogerna från skola 2 
vittnar om att denna pedagog har kryssat i två av svarsalternativen, instämmer delvis och 
instämmer inte, detta för att svaret beror på vilka möjligheter som finns. 

Tillförlitlighetsfrågor  

Vi har valt att använda oss av en metodtriangulering då vi har tillämpat flera metoder för 
att få ett så brett och innehållsrikt material som möjligt.  

Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en mätning är så att säga stabil och 

inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser, alla intervjuare skall fråga på samma sätt, situationen skall vara 

likadan för alla etc. (Trost, 1997: 99). 

Rollen som intervjuare vid kvalitativa intervjuer påverkas av personliga erfarenheter och 
intressen. Att få till en stabil mätning då vi använt kvalitativa intervjuer är svårt eftersom 
två personer ej har möjlighet att ställa frågor på exakt samma sätt och därför att situationen 
ej kan se exakt likadan ut för intervjuare och informant vid två skilda intervjuer. Med tanke 
på att vi utfört kvalitativa intervjuer så blir idén med att vi skulle kunna få samma svar på 
en fråga om den ställs vid olika tillfällen en omöjlighet. Vi menar att man vid kvalitativa 
intervjuer undersöker människors erfarenheter, tankar och känslor. Eftersom man inom 
kvalitativ forskning gör tolkningar är det möjligt att två forskare får två olika resultat. Det 
är således inte bara informanterna som har känslor och tankar utan även intervjuaren vilket 
kan påverka intervjusituationen och resultatet.    

Enkätfrågorna, de påståenden som vi har valt att ha med i vår undersökning har alla haft 
fyra fasta svarsalternativ, och detta medför en hög grad av strukturering i 
enkätundersökningen. Trost (2001) varnar för öppna frågor vid enkätundersökningar och en 
av anledningarna är att det oftast är mycket tidsödande att handskas med individuellt 
skrivna svar. Däremot har frågorna som vi har ställt vid de kvalitativa intervjuerna, de 
öppna ämnesområdena, haft en låg grad av strukturering då dessa helt har saknat 
svarsalternativ och utgått från informanternas förkunskaper, tankar och synsätt.   

Trost (1997) skriver att man traditionellt med validitet eller giltighet menar att en fråga 
eller instrumentet ska mäta det som den är avsedd att mäta och utifrån detta anser vi 
validiteten vara hög i vår undersökning. Våra svarsalternativ har arbetats fram utifrån de 
påståenden som vi valde att ha med i enkätundersökningen. Vi har valt enkla och raka 
påståenden som inte är långa eller krångliga för att vara säkra på att de svarande inte skall 
missförstå frågan. Vi har tänkt på språkbruket och vi har försökt att inte använda laddade 
ord som kan påverka de svarande i sitt val av svarsalternativ.  
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Etiska aspekter  

Vi har i vårt arbete varit noga med att värna om våra informanters integritet och värdighet. 
Både tystnadsplikten och konfidentialiteten anser vi vara oavvisliga aspekter och vi har 
varit noga med att förklara detta vid intervjutillfällena. Innan intervjuerna kan man tänka 
sig att de intervjuade behöver bli införstådda i att de inte behöver svara på alla frågor om de 
inte önskar. Men här är det viktigt att tänka sig att det inte alltid går till på detta sätt, en 
intervjuad kanske kan känna att det är oartigt att inte svara på en fråga trots att denne 
egentligen inte vill. Utifrån detta har vi valt att lyssna till de intervjuades reaktioner under 
intervjuns gång och vid behov förändrat eller förtydligat frågeställningen.    

Vi har valt att inte använda fingerade uppgifter kring våra informanter av den anledningen 
att det kan finnas en annan person på skolan som de fingerade uppgifterna eventuellt 
stämmer in på. Detta skulle medföra att någon skulle kunna känna sig falskt utpekad. Vi 
har istället valt att ange så lite information som möjligt om våra informanter eftersom vi 
anser att för mycket information inte är nödvändig för vår undersökning.  

De intervjuade har redan innan intervjutillfällena fått reda på vad intervjuerna skall handla 
om. Dock har vi haft i tankarna att man som intervjuare har ett visst övertag i situationen 
genom att man vet vad för frågeområden eller frågor som kommer näst och genom att det 
är intervjuaren som utifrån vad informanten säger ställer eventuella följdfrågor och på så 
sätt påverkar intervjusituationen och informanten.  

Enligt Trost (1997) är citat som kan avslöja identiteten hos intervjuade bannlysta. Vi har 
med tanke på detta valt att absolut inte använda citat i vår uppsats som på något sätt kan 
avslöja någonting om varken någon av de intervjuade pedagogerna eller någon av de 
svarande på vår enkätundersökning. 
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Resultat 

Intervjuer   

Nedan beskriver vi resultatet, de intervjuade pedagogernas svar, på de öppna frågeområden 
som användes i intervjuerna. Vi har här valt att bara belysa de givna frågor som vi ställde 
och ej eventuella följdfrågor. Dock har vi valt att citera pedagogerna då vi finner detta 
intressant för frågeställningen.   

Vad innebär individualisering för dig? 

Både pedagog 1 och pedagog 2 belyser vikten av individualisering i undervisningen. De 
nämner båda att grupparbeten kan ha en betydelse för eleverna i 
individualiseringsprocessen då det är en arbetsform som eleverna antagligen kommer att 
möta i sitt framtida yrkesliv. Pedagog 1 beskriver en koppling mellan individualisering och 
alla barns olika förförståelse och pedagog 2 ger en förklaring till vad hon anser att 
individualisering är. 

Individualisering är att se till varje elevs behov i varje stund (Pedagog 2).  

Varför individualiserar du din undervisning? 

På denna fråga var pedagogerna överens om att alla individer har olika bakgrund och 
kunskaper då de ska mötas i klassrummet.  

Jag gör det bara för att det är nödvändigt, jag menar man kan inte fodra lika mycket av alla barn, 

det går inte. De har ju inte exakt lika mycket med sig i bagaget (Pedagog 1). 

Pedagog 2 beskriver att hon i första hand inte är i klassrummet för hela gruppens skull utan 
för individernas, även om hon vill hjälpa eleverna att bli en bra och trygg grupp.  

Jag är här för att hjälpa var och en, jag är inte här för att hjälpa gruppen. Jag är här för enskilda 

individer som kommer med helt olika bakgrunder (Pedagog 2).  

Hur/ på vilket sätt individualiserar du din undervisning? 

Pedagog 1 beskriver att hon ofta börjar lektionen med en gemensam genomgång som följs 
av ganska hårt strukturerade uppgifter som alla elever utgår ifrån för att sedan arbeta vidare 
mer individuellt. Samma pedagog känner att hon ger varje elev en stunds diskussion i 
början av terminen för att lära känna honom eller henne, därefter sker individualiseringen 
per automatik.   
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Jag tror att det kommer väldigt mycket automatiskt (Pedagog 1). 

Pedagog 2 säger att hon diskuterar frågor som har med individualisering att göra med sina 
elever så att de får vara med och påverka individualiseringsprocessen. Hennes elever får 
jobba på sitt sätt under sina omständigheter och föreslå egna arbetssätt för att lära sig något 
nytt moment.   

Finns det något ämne som du känner att det är lättare att individualisera inom? 

Pedagog 1 tycker att det är lättare att individualisera inom ämnena engelska och svenska 
men svårare inom samhälls- och naturorienterade ämnen där man arbetar kring ett vidare 
område.  

Jag tror att dom individualiserar själva där, tar in det dom kan och förstår och orkar (Pedagog 1). 

Pedagog 2 tänker sig inte att individualiseringen finns kring ämnesgränserna.  

Jag tror individualisering handlar om en inställning till hur man lär sig (Pedagog 2).   

På vilket sätt tror du att man kan individualisera genom att påverka 
klassrumsmiljön? 

Både pedagog 1 och pedagog 2 anser att man har stora möjligheter att påverka 
individualiseringen genom klassrumsmiljön men att skolans resurser sätter gränser. 
Pedagog 1 känner en viss begränsning av att klasserna består av många elever som 
tillsammans bara har tillgång till ett klassrum.  

Fast det är svårt nu när vi har så många barn i klassen i ett klassrum. Så då önskar man ju att det 

fanns lite pengar men det gör det ju inte (Pedagog 1).  

Pedagog 2 bedriver sin undervisning så att eleverna får möjlighet att för det mesta sitta där 
de känner att de arbetar bäst.  

Egentligen skulle man lyssna till varje barn då, men det är ju svårt, det är ju väldigt begränsande 

(Pedagog 2).  

På vilket sätt känner du att din syn på individualisering har utvecklats under dina år 
som yrkesverksam lärare? 

Båda pedagogerna anser att deras syn på individualisering har förändrats och förstärkts 
genom åren. Pedagog 1 ser en klar skillnad, då hon för 30 år sedan själv bedrev en 
katederundervisning och kände frustration då det var någon elev som inte kunde ta till sig 
den kunskap hon hade bestämt skulle förmedlas.  

Då var det jag som bestämde, den här kunskapen ska ut och jag ska nå alla (Pedagog 1).  

Pedagog 2 känner att hon har fått bekräftelse på att det är hennes uppdrag hjälpa eleverna 
på olika sätt där de behöver henne. 
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Hur får du bekräftat att du individualiserar din undervisning? 

Pedagog 1 anser att det är viktigt med tester där hon ser på resultaten att hennes elever har 
en kunskapskurva som pekar uppåt.  

/…/ sen så pekar dom ju olika grader va, det är väl så jag märker det. Ser ju på resultaten, som 

sagt jag har ganska många tester för jag tycker det är viktigt /…/ (Pedagog 1). 

Pedagog 2 känner att hon får bekräftelse när hennes elever själva väljer vägar till 
inhämtning av information och kunskap som hon inte har presenterat för dem.  

Jag får det bekräftat när jag ser att en elev själv väljer vägar som jag inte har presenterat utan 

eleven själv väljer sätt att hämta information (Pedagog 2).   

Sammanfattning 

Resultaten visar att både pedagog 1 och pedagog 2 belyser vikten av individualisering i 
undervisningen. De är även överens om att grupparbeten kan ha stor betydelse för arbetet 
med individualisering. Pedagogerna bedömer förförståelsen och kunskapen om att alla har 
olika bakgrund och behov som viktigt. Pedagog 2 beskriver att hon i första hand inte finns 
tillgänglig i klassrummet för hela gruppens skull utan för de enskilda individernas.  

Pedagogerna har skilda synsätt på hur de individualiserar sin undervisning. Pedagog 1 
beskriver att hon ofta börjar lektionen med en gemensam genomgång som följs av ganska 
hårt strukturerade uppgifter som alla elever utgår ifrån för att sedan arbeta vidare mer 
individuellt. Pedagog 2 beskriver att hon diskuterar frågor som har med individualisering 
att göra med sina elever för att de ska få medverka i arbetet med individualiseringen. 
Pedagog 1 redogör för att hon tycker att det är lättare att individualisera inom ämnena 
engelska och svenska. Detta tankesätt skiljer sig från hur pedagog 2 tänker, hon beskriver 
att individualiseringen inte finns kring ämnesgränserna utan att detta handlar om en 
inställning till hur man lär sig. 

Båda de intervjuade pedagogerna anser att det finns stora möjligheter att påverka 
individualiseringen genom klassrumsmiljön. De beskriver även att de anser att skolans 
resurser sätter gränser inom arbetet. Pedagog 1 säger sig känna en viss begränsning av att 
klasserna består av många elever som tillsammans bara har tillgång till ett klassrum men 
pedagog 2 anser sig ändå ha möjlighet att bedriva sin undervisning så att eleverna får 
möjlighet att för det mesta sitta där de känner att de arbetar bäst. 

Båda pedagogerna anser att deras syn på individualisering har förändrats och förstärkts 
genom åren. Pedagog 1 ser en klar skillnad då hon för 30 år sedan själv bedrev en 
katederundervisning. Pedagog 2 upplever att hon har fått bekräftelse på att det är hennes 
uppdrag hjälpa eleverna på olika sätt där de behöver henne. 

Synen på hur pedagogerna får bekräftat att de individualiserar sin undervisning skiljer sig 
åt då pedagog 1 anser att det är viktigt med tester där hon ser på enskilda resultat och 
pedagog 2 anser att hon får bekräftelse när hennes elever själva väljer vägar till inhämtning 
av information och kunskap. 
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Enkäter  

Nedan beskriver vi resultatet av våra utförda enkätundersökningar. Vi har här valt att 
redogöra för alla påståenden i enkäten med resultatet uppdelat i olika diagram för skola 1 
och skola 2, detta för att få ett så överskådligt material som möjligt. Vi har delat ut 35 
exemplar av enkäterna i de båda skolorna och då vi har fått ett bortfall i båda skolorna vill 
vi redovisa detta i diagrammen för att underlätta en jämförelse och analys.   

1. Jag tycker det är viktigt att individualisera all undervisning i skolan. 

68%

26%

3%

3%
Instämmer helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte

Vet ej

Bortfall 

Resultatet visar genom diagrammen att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning 
instämmer helt med påståendet än pedagogerna i skola 1.    

2. Jag känner att jag anstränger mig för att få till en individualiserad undervisning 
inom de ämnen/ aktiviteter jag bedriver. 

68%

26%

6%
Instämmer helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte

Vet inte

Bortfall  

Resultatet visar att pedagogerna i skola 1 i större utsträckning har svarat att de instämmer 
delvis och pedagogerna i skola 2 i större uträckning svarat att de instämmer helt med 
påståendet. Diagrammen visar även att 3 % av de svarande i skola 2 har svarat vet ej på 
påståendet.  



  

19

 
52%

34%

3%

11%

50%

3%

22%

25%

52%

14%

34%

Skola 1 Skola 2 

Skola 1 Skola 2 

Skola 1 Skola 2 

3. Jag tycker mig känna alla mina elevers olika lärstilar. 

69%

17%

3%

11%

Instämmer helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte

Vet inte

Bortfall 

Resultatet visar att de svarande i de båda skolorna i samma utsträckning instämmer helt 
med påståendet. Skillnaden ligger i att pedagogerna i skola 2 i större uträckning svarade att 
de instämmer delvis med påståendet än pedagogerna i skola 1.   

4. Jag ser en vikt av en betydelse i att variera möblering i klassrummet och andra 
utrymmen där inlärning sker. 

69%

14%

17%

Instämmer helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte

Vet ej

Bortfall  

På detta påstående har en av informanterna i skola 2 svarat på två svarsalternativ, 
instämmer delvis och instämmer inte, detta medför att procentsatserna ser något annorlunda 
ut i diagrammet för skola 2. Resultatet visar att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning 
instämmer helt och instämmer delvis med påståendet.     

5. Jag varierar arbetssätt och arbetsformer i undervisningen. 
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23%
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Instämmer helt

Instämmer
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Instämmer inte

Vet ej

Bortfall  
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Resultatet visar att den största skillnaden i detta påstående ligger i att pedagogerna i skola 2 
i större utsträckning instämmer helt med påståendet.   

6. Jag känner att det inom vissa ämnen är lättare att få till individualisering än i 
andra. 

68%

29%

3%

Instämmer helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte

Vet ej

Bortfall 

Resultatet visar att nästan alla informanter i skola 1 instämmer helt med påståendet. I skola 
2 råder skilda åsikter i större utsträckning och det finns även informanter som inte 
instämmer med påståendet.  

7. Individualisering är något som jag har i åtanke när jag planerar min undervisning/ 
aktivitet. 

68%

6%

26%

Instämmer helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte

Vet ej

Bortfall 

Diagrammen visar en stor skillnad mellan skolorna då informanterna i skola 2 i mycket 
större utsträckning instämmer helt med påståendet.   
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8. Jag känner att individualisering är något som kommer automatiskt när jag håller i 
undervisning/ aktivitet. 

68%
3%

9%

20%

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
inte

Vet ej

Bortfall 

Resultatet visar att det i skola 1 finns informanter som inte instämmer med påståendet och i 
skola 2 instämmer informanterna helt i större utsträckning.  

9. Jag anser att min syn på individualisering har utvecklats under mina år som 
yrkesverksam inom skolan. 
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Instämmer helt

Instämmer
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Instämmer inte

Vet ej

Bortfall 

Resultatet visar att alla informanter i skola 1 och skola 2 har svarat instämmer helt eller 
instämmer delvis med påståendet.   

10. Jag känner att jag får bekräftat att jag individualiserar min undervisning/ 
aktivitet. 
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Instämmer helt
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delvis

Instämmer inte

Vet ej

Bortfall  
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Diagrammen visar att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning instämmer helt med 
påståendet och att det i skola 1 är en liten andel som svarat instämmer helt. Det finns även 
informanter i skola 2 som svarat vet ej.   

Sammanfattning 

Resultatet av enkätsvaren på påståendet; jag tycker det är viktigt att individualisera all 
undervisning i skolan visar att det finns en skillnad mellan de svarande i skola 1 och skola 
2 då pedagogerna i skola 2 i större utsträckning än pedagogerna i skola 1 instämmer helt 
med detta påstående.    

Informanterna i skola 1 har i större utsträckning svarat att de instämmer delvis, och 
informanterna i skola 2 har i större uträckning svarat att de instämmer helt med påståendet; 
jag känner att jag anstränger mig för att få till en individualiserad undervisning inom de 
ämnen/ aktiviteter jag bedriver. Diagrammen visar även att 3 % av de svarande i skola 2 
har svarat vet ej på detta påstående. 

På påståendet angående om informanterna tycker sig känna till sina elevers lärstilar svarar 
informanterna från både skola 1 och skola 2 att de i samma utsträckning instämmer helt 
med påståendet. Resultatet visar en skillnad i att pedagogerna i skola 2 i större uträckning 
svarade att de instämmer delvis med påståendet än pedagogerna i skola 1. 

Resultatet av enkätsvaren visar att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning både 
instämmer helt samt instämmer delvis med påståendet; jag ser en vikt av en betydelse i att 
variera möblering i klassrummet och andra utrymmen där inlärning sker. 

Resultatet av påståendet; jag varierar arbetssätt och arbetsformer i undervisningen, visar att 
den största skillnaden ligger i att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning instämmer helt 
med påståendet 

Utifrån resultatet kan man se att nästan alla informanter i skola 1 instämmer helt med 
påståendet angående att det är lättare att få till en individualisering i vissa ämnen. 
Enkätresultatet från skola 2 visar att det råder skilda åsikter i större utsträckning och det 
finns även informanter i skola 2 som inte instämmer med påståendet 

Resultatet av påståendet; individualisering är något som jag har i åtanke när jag planerar 
min undervisning/ aktivitet, visar en stor skillnad mellan de två skolorna då informanterna i 
skola 2 i mycket större utsträckning instämmer helt med detta påstående. 

I skola 1 finns det informanter som inte instämmer med påståendet; jag känner att 
individualisering är något som kommer automatiskt när jag håller i undervisning/aktivitet. 
Resultatet visar att informanterna i skola 2 instämmer helt med påståendet i större 
utsträckning . 

Alla informanter i skola 1 och skola 2 har svarat att de instämmer helt eller instämmer 
delvis med påståendet kring om de anser att deras syn på individualisering har utvecklats 
under åren som yrkesverksamma lärare. 
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Resultaten visar att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning instämmer helt med 
påståendet; jag känner att jag får bekräftat att jag individualiserar min undervisning/ 
aktivitet. Det finns i skola 1 en liten andel informanter som svarat instämmer helt på detta 
påstående och det finns även informanter i skola 2 som svarat vet ej. 

Analys  

Vi har valt att dela in vår analys i kategorier med utgångspunkt i våra frågeställningar; 
inställning till individualisering, grupprocesser och klassrumsmiljö. Då dessa kategorier är 
indelade efter olika teman har vi nedan använt oss av en temaanalys. I våra analyser har vi 
även med vissa citat från informanterna, både från de intervjuade pedagogerna och från 
svarande i enkäten, som vi vill ägna extra uppmärksamhet åt.  

Inställning till individualisering 

Både pedagog 1 och pedagog 2 säger sig tycka att det är väldigt viktigt med en 
individualisering i undervisningen. Det märks dock en skillnad på pedagogernas synsätt då 
de beskriver vad individualisering är för just dem och hur de får bekräftat att de 
individualiserar sin undervisning. Den märkbara skillnaden anser vi är att pedagog 1 är mer 
resultatinriktad och pedagog 2 fokuserar på processen kring individualiseringen. Utifrån 
Vinterek vill vi här koppla samman det resultatinriktade arbete som pedagog 1 använder 
med omfångs- och nivåindividualisering vilket innebär att man fokuserar på uppgifternas 
mängd och svårighet. Vidare menar Vinterek att man med innehållsindividualisering 
försöker finna innehåll som passar elevernas behov och detta kopplar vi samman med den 
syn som pedagog 2 har då hon fokuserar på processen kring individualisering.  

Vid frågor om Lpo94 beskriver pedagog 1 att hon känner att läroplanen menar att man som 
lärare ska individualisera väldigt mycket. Pedagog 2 säger att hon vill se regleringen av 
individualiseringen i läroplanen mer som ett förhållningssätt och inte som en metod vilken 
berättar hur man skall individualisera. Här anser vi att man kan se en skillnad mellan de två 
synsätten hos de två pedagogerna som eventuellt skulle kunna visa på att pedagog 2 har 
kommit längre i förhållningssättet till texten kring individualisering i läroplanen. Då det i 
Lpo94 står att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
kopplar vi detta starkt till Deweys syn på att läraren under hela undervisningen skall utgå 
från elevernas intressen, erfarenheter och förutsättningar. Denna koppling anser vi vara av 
stor vikt då pedagogerna i intervjuerna uttrycker vikten av att se individers olika bakgrund 
och kunskaper.  

Resultatet på påstående ett; jag tycker det är viktigt att individualisera all undervisning i 
skolan, vittnar om att pedagogerna i skola 1 i mindre utsträckning svarade instämmer helt 
än pedagogerna i skola 2. Synsättet överlag i de två skolorna tycker vi stämmer överens 
med det resultat som visar sig i intervjuerna. En aspekt av skillnaderna mellan de två 
skolorna och pedagogerna kan vara att beroende på hur man läser en text och tar in 
budskapet så får innehållet olika innebörd. I och med detta kan undervisningen som 
pedagoger bedriver påverkas, arbetet ser olika ut i alla klassrum.  
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Enkätsvaren till påstående sju; om pedagogerna har individualisering i åtanke då de 
planerar sin undervisning eller aktivitet finner vi mycket intressant då styrdokumenten som 
pedagogerna skall arbeta efter reglerar detta. Skillnaden mellan de två skolorna är mycket 
stor, man kan ses att pedagogerna i skola 2 har individualiseringen i åtanke i större 
utsträckning än i skola 1. Regleringen kring individualisering i den nuvarande läroplanen 
och därmed kravet som finns på pedagogerna att anpassa undervisningen till elevernas 
förutsättningar innebär att pedagogen i sin planering behöver utgå från att eleverna befinner 
sig på olika nivåer i en rad avseenden (Persson, 2004). Genom att koppla detta till 
läroplanen kan man tänka sig att pedagogerna i skola 2 eventuellt diskuterar mer inom 
kollegiet kring individualisering och hur man får in detta i undervisningen då även 
intervjusvar från pedagog 2 vittnar om en kunskap kring individualisering. De pedagoger 
från både skola 1 och skola 2 som inte instämmer helt i detta påstående skulle man kunna 
tänka att de ser individualiseringen som något som sker per automatik och därmed ej finns 
med i planeringsmomentet.  

Både de intervjuade pedagogerna och en stor del av informanterna i enkätundersökningarna 
anser att deras syn på individualisering har förändrats genom åren. Även synen på 
undervisning överlag har förändrats, och detta vittnar intervjusvaren från pedagog 1 om då 
hon beskriver att hon från att ha varit med om en klar katederundervisning idag försöker 
anpassa sin undervisning mer till elevernas förutsättningar. Vi anser att pedagog 1 därmed 
har gått mot ett mer interaktionistiskt synsätt på undervisningen. Pedagog 2 känner att hon 
har ett uppdrag att i skolan finnas till hands för och hjälpa eleverna på olika sätt, att möta 
eleverna där de behöver henne som bäst. Då man väljer att se på människan som en individ 
i ständig utveckling känns denna förändring, kanske främst hos pedagog 1, som en naturlig 
utveckling i rätt riktning. Då det handlar om individers uppfattningar, utveckling och 
känslor kring ett område anser vi det vara en positiv egenskap då dessa eventuellt 
förändras. Enligt det interaktionistiska perspektivet samt Dewey och Vygotskij utvecklas 
människan i samspel med andra, och med tanke på detta skulle det vara förvånande om en 
människas synsätt på ett viktigt ämne var statiskt då det i dagens skola finns möjlighet till 
dialog och samarbete pedagoger emellan.     

Grupprocesser 

Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv är människan en social varelse som har ett behov av 
att interagera med andra individer. Detta kan kopplas samman med att de båda intervjuade 
pedagogerna belyser vikten av gruppdynamik och grupparbeten som viktigt för 
individualiseringsprocessen samt för att stärka eleven som individ. Även Vygotskij anser 
att eleverna ska lära sig i interaktion, genom t. ex. samtal och experiment vilket är möjligt 
då eleverna får uppgifter som skall lösas genom grupparbeten. Genom att låta eleverna 
arbeta mycket i grupp och få eleverna att bli medvetna om både sig själva och andra 
individer runt omkring tror förespråkarna för Human Dynamics att detta bidrar till en värld 
i harmoni och samarbete. Detta kopplar vi till Vygotskij som menar att språket är en central 
del i människans inlärning och utifrån detta kan man se en stor fördel med grupparbeten då 
dessa kan inbjuda till diskussion och dialog flera elever emellan.  
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Ju fler individer man integrerar med desto fler dialoger möter man och detta kan utveckla 
både individens språk och förmåga till reflektion.  

Samarbetet är något som även pedagog 1 belyser i intervjun, hon känner att det krävs av 
individer i dagens samhälle att man är samarbetsvillig och kan bidra till det arbete gruppen 
utför. Även i enkätundersökningen finner vi kommentarer från pedagoger som tycker att 
detta är viktigt; 

Det är viktigt med individualisering. Men det är också viktigt att kunna delta i gemensamma 

aktiviteter, t ex är det inte okej att duktiga elever sitter och himlar/ suckar när de tycker att vissa 

moment är lätta (Kommentar från pedagog i skola 1 i enkätundersökning).  

Genom att variera arbetssätt och arbetsformer anser vi att man kan få till en undervisning 
som främjar individualisering men detta känner vi en avsaknad av i vårt insamlade resultat.  

Däremot ser man resultat som pekar på att informanterna vill få till en undervisning som 
sker i olika gruppkonstellationer vilket kan resultera i att eleverna lär sig att samarbeta och 
få en positiv inställning till gruppbildningar och trygghet i grupper överlag. De intervjuade 
pedagogerna belyser båda två att det är viktigt för de enskilda individerna att hela klassen 
är en trygg grupp. Genom att man som pedagog har makten att kunna påverka och 
bestämma indelning av grupper kan man motverka negativa reaktioner och inställningar 
hos eleverna då de blir trygga i olika gruppkonstellationer. Pedagog 2 pratar i intervjun om 
att socialiseringsprocessen spelar en stor roll för att få till en lyckad individualisering i en 
ny klass där varken elever eller lärare känner varandra sedan tidigare. Hon säger att man 
inte får ha bråttom att börja undervisa, det är viktigare att klassen är en trygg grupp då man 
sedan fokuserar på inlärningen. Detta kan stämma överens med det interaktionistiska 
synsättet, i trygga grupper fungerar samspelet genom vilka individerna utvecklas.   

Klassrumsmiljö 

De två intervjuade pedagogerna beskriver båda att de anser att man kan påverka 
individualisering genom att påverka klassrumsmiljön. Både kommentarer från de 
intervjuade pedagogerna och de svarande i enkätundersökningen visar att skolans och 
kommunens resurser sätter gränser för hur man individualiserar genom att påverka 
undervisningsmiljön. Enligt den pedagog från skola 2, som fyllde i både svarsalternativen 
instämmer delvis och instämmer inte, gjorde han eller hon detta för att denna fråga är starkt 
kopplad till vilka möjligheter som finns. Enligt det interaktionistiska synsättet ser man 
människan som en social och aktiv individ. Då man ser ur detta perspektiv på 
klassrumsmiljön kan man tänka sig att inlärning främjas genom både samspel med andra 
och genom en miljö som inbjuder till aktivitet och samarbete. Kopplat till detta perspektiv 
argumenterar vi för att en placering av bänkarna i klassrummet där dessa står i par så 
eleverna behöver titta framåt, ej är att föredra då detta skulle kunna hämma det sociala 
samspelet mellan eleverna. Vi anser att det sociala samspelet istället skulle kunna främjas 
genom att eleverna får vara placerade i grupper och då det finns möjlighet till möten 
eleverna emellan i andra delar av klassrummet.  
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Kunskaper kring individers olika lärstilar kan föra tankarna till frågor kring möbleringen 
och den fysiska miljön i klassrummet. Elevers lärstilar och olika sätt att lära sig är något 
som starkt kan kopplas samman med individualiseringsprocessen, då man som pedagog i 
klassrummet har många elever samtidigt och då det finns krav på en tillämpning av 
individualisering i läroplanen. Detta vill vi koppla samman med Vintereks begrepp kring 
miljö- och materialindividualisering som belyser hur man med hjälp av anpassning av 
omgivningen och de läromedel som finns tillgängliga kan påverka individualiseringen. Det 
är viktigt att man som lärare i en klass inte ser på arbetet med olika lärstilar som något 
begränsande av undervisningen utan som hjälp till elevernas inhämtande av kunskaper. Då 
vissa individer lär sig bättre i ett kallt eller varmt klassrum, eller då några vill ha starkt ljus 
och andra enbart en svag belysning är det viktigt att man som pedagog inte är allt för låst i 
det sätt som man är van att arbeta på. Vi finner i vårt insamlade material informanter som 
bekräftar detta tankesätt;  

Jag tror inte att lärstilarna är så fasta vid yngre år, som lärare kan jag se hur elevers stil verkligen 

förändras under åren. Därför är det viktigt att inte bara jobba på det sätt man är mest van och 

bekväm med, man måste se till att alla utvecklar olika lärstilar för att stå bra rustade inför framtida 

uppgifter (Kommentar från pedagog i skola 2 i enkätundersökning).  

På påstående tre i enkäten; om informanterna tycker sig känna alla sina elevers lärstilar, ser 
man en skillnad i att pedagogerna i skola 2 i större utsträckning instämmer delvis med detta 
påstående.  Detta skulle även kunna vara en fråga om resurser då de utvalda skolorna ligger 
i två olika kommuner. Det som pedagog 1 säger i intervjun, att hon skulle vilja ha tillgång 
till både mer material och fler lokaler skulle kunna bekräfta denna eventuella förklaring.  

Sammanfattning 

Vi har i vår analys vävt samman resultaten av det insamlade materialet med våra 
frågeställningar där vi finner att dessa är starkt sammankopplade. Utifrån vårt val av ämne 
och syfte har vi analyserat det i de kvalitativa intervjuerna och enkätundersökningarna som 
vi har funnit är av intresse. De områden vi har valt att döpa till inställning till 
individualisering, grupprocesser och klassrumsmiljö har vuxit fram under bearbetningen av 
materialet. Vi har analyserat våra resultat med ett interaktionistiskt perspektiv vilket vi 
anser har en tydlig koppling till de områden vi delade in analysen i, samt till litteratur vi 
läst och tidigare forskning. 

Vi har i vårt insamlade material funnit både likheter och skillnader i uppfattningar om bl. a. 
individualisering hos de intervjuade pedagogerna och i de två skolorna där de är 
yrkesverksamma. Resultatet av intervjuerna visar på likheter som t. ex. en vikt av en väl 
fungerande och trygg grupp, en förståelse för elevers olika förkunskaper samt att alla 
individer utvecklas olika och utifrån dessa likheter känner vi att vi kan se goda 
förutsättningar för en lyckad individualisering och individualiseringsprocess.  
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Diskussion 

Slutsatser  

Individualisering är ett mycket viktigt ämne som behöver lyftas i varje skola och bearbetas 
av varje pedagog. Eleverna i dagens skola skall förberedas för sitt kommande yrkesliv där 
de ska fungera både som enskilda individer och som gruppmedlemmar. Dewey med den 
pragmatiska pedagogiken ville fördjupa relationerna mellan individen, skolan och 
samhället. Både eleverna själva och ämnena menade han på skulle integreras för att gynna 
individerna och samhällsutvecklingen. Det är vår roll som pedagoger att se till att eleverna 
utvecklar egenskaper som gör dem väl förberedda för de kommande uppgifterna i 
samhället och i det fortsatta livet.  Även Bergström menar på att man genom att använda 
Human Dynamics i skolan och undervisningen skulle kunna påverka samhällsutvecklingen 
då man från början bäddar för ett klimat som skulle vara gynnsamt och visa sig bidra till en 
värld i harmoni och samarbete.  

Utifrån arbetet med denna studie belyser vi att för att få till en lyckad individualisering 
finns viktiga bitar som man bör väva samman. Med detta menar vi att man bör ha en egen 
uppfattning om vad individualisering är för just mig som pedagog, att man har bearbetat 
begrepp och styrdokument för att sedan kunna ha en dialog med kollegor och andra 
yrkesverksamma inom skolans värld. Här vill vi ytterligare belysa det interaktionistiska 
synsättet och det som kan kallas för ett livslångt lärande, att vi som individer hela tiden 
utvecklas tillsammans med andra och att vi hela tiden lär oss nya saker. Utifrån vad 
Lindkvist menar då hon talar om att individualitet är något som människan strävar efter och 
utvecklar i samspel med andra, så känner vi att tid till reflektion och diskussion kring 
viktiga ämnen är något som behövs för att kunna utveckla och fördjupa tankarna kring 
individualisering, både för lärare och för elever. Lindkvist menar vidare att skolan har som 
skyldighet att ge elever lika behandling, där stor vikt bör läggas vid elevens integritet och 
frihet och även här känner vi att man kan koppla detta till fördjupandet och utvecklandet av 
både individualitet och individualisering.  

Vi har i vårt arbete med denna uppsats mött olika pedagogers uppfattningar och tagit dessa 
till oss och detta har bidragit till för oss nya kunskaper och tankar kring individualisering. 
Detta har lett till att vi har funnit en stor vikt av att behärska det interaktionistiska synsättet 
som pedagog inom skolan idag, då det utifrån perspektivet läggs fokus på viktiga aspekter 
kring lärande och de individer som en pedagog möter i klassrummen.  

En slutsats vi kan dra utifrån vårt bearbetade material och våra analyser är att uppfattningar 
kring individualisering ser mycket olika ut både i de två kvalitativa intervjuerna och i de 
två enkätundersökningarna. Detta anser vi naturligt då vi tillämpar tankar och synsätt 
utifrån interaktionismen.  
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Då vårt insamlade material speglar individers uppfattningar är det inte konstigt att dessa är 
olika med tanke på de olikheter vi har med oss som individer då vi möts på den 
gemensamma arenan skolan. Utifrån Human Dynamics befinner sig individen i en ständig 
utveckling och ej inom ett statiskt tillstånd. De olikheter vi tänker oss att man har med sig 
bidrar till att förändra och påverka människor vi möter och saker vi gör, i vardagslivet 
såsom i yrkeslivet som pedagoger.  

Vi skulle kunna tänka oss en skillnad överlag i förhållningssätt till Lpo94 mellan skola 1 
och skola 2. Exempelvis har vi vid en analys av både de kvalitativa intervjuerna och 
enkätundersökningarna funnit tecken som visar på vad vi skulle vilja kalla en större 
säkerhet till meningen med tillämpningen av läroplanen hos pedagogerna som är 
yrkesverksamma i skola 2. Vinterek menar på att syftet med den undervisning som bedrivs 
i stort spelar en stor roll på vad gäller synen på individualiseringen. Vi skulle här kunna 
tänka oss att eventuellt både synen på och syftet med undervisningen skiljer sig mellan de 
båda skolorna. Utifrån detta drar vi slutsatsen att medvetenheten till individualisering, trots 
en något större säkerhet i skola 2, överlag inte är så stor som man skulle önska.  

Det finns i Lpo94 strävansmål som belyser att skolan ska sträva efter att varje elev tar ett 
personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Genom en individualisering och 
arbetet med elevers olika lärstilar känner vi att man som pedagog kan komma igång med ett 
arbete mot detta strävansmål. Utifrån resultatet av de kvalitativa intervjuerna anser vi att 
det finns en vilja hos båda pedagogerna att följa detta strävansmål men att processen och 
arbetet med att försöka uppnå detta ser något olika ut. Vygotskij belyser att ett viktigt steg i 
individens utveckling är att lära sig ta ansvar och tänka självständigt och detta vill han att 
man skall uppnå genom ett samspel med andra och genom ett arbetssätt som innefattar 
samtal och experiment. Enligt Hartman menade även Dewey att eleverna lär sig bättre 
genom personliga erfarenheter istället för att ta del av vad andra har varit med om. Utifrån 
detta vill vi belysa att en variation av arbetsformer och arbetssätt är en viktig del i arbetet 
med att få till en individualiserad undervisning. Men kring detta kan det väckas frågor om 
vilken metod som är mer eller mindre korrekt och om det finns någon som kan svara på 
detta, men vi ser det mer som att det är upp till varje pedagog att ta ställning inom området 
och arbeta aktivt mot strävansmålen.   

Vårt resultat har visat att informanterna känner en viss begränsning i sin 
individualiseringsprocess på grund av att skolans och kommunens resurser spelar en stor 
roll. Stensmo talar om vikten av möblering och typen av lokal då man arbetar med elevers 
olika lärstilar i klassrummet. Utifrån dessa tankar kring den fysiska miljön kan vi se en 
skillnad i förhållningssättet mellan pedagog 1 och pedagog 2 då de talar om de klassrum 
och utrymmen som de har tillgång till i sin undervisning. Pedagog 1 skulle vilja ha tillgång 
till ytterligare små rum i anslutning till det egna klassrummet för att låta eleverna kunna 
dela upp sig i mindre grupper och arbeta på det sätt de själva vill. Detta är något som är 
möjligt för pedagogerna i skola 2 då planritningarna i de två skolorna skiljer sig mycket åt. 
Detta verkar vara en allmän önskan hos yrkesverksamma pedagoger idag, det talas mycket 
om att man har för många elever i klassrummen som ofta känns för små och tråkiga. Att få 
till en miljö som verkar stimulerande för eleverna och främjar inlärning tycker vi dock 
skulle vara möjligt att få till med relativt små medel.  
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Utifrån våra egna erfarenheter inom både förskolans och skolans vardag blir det för oss 
viktigt att t. ex. använda elevernas egna alster och olika färgval på exempelvis väggar och 
textilier för att göra klassrummen mysiga och hemtrevliga.   

Ytterligare en slutsats som vi kan dra efter att ha analyserat det insamlade materialet och 
efter att ha lyssnat på pedagoger och fått höra deras uppfattningar kring individualisering är 
att det eventuellt skulle behövas mer tryck från skolledare och politiker för att göra 
pedagogerna medvetna på vad som krävs av dem i individualiseringsprocessen. Även här 
kan man tänka sig att det som Vinterek belyser, att syftet med undervisningen har en 
överordnad roll över synen på individualiseringen, skulle behöva tas upp med skolans 
yrkesverksamma personal och här tänker vi oss att ett ökat tryck från t. ex. skolledare eller 
politiker skulle vara bra. Utifrån detta anser vi att det skulle kunna gynna de 
yrkesverksamma inom skolan idag om dessa fick stöd uppifrån samt kände att de fick mer 
tid och resurser för att tillsammans arbeta mer med problematiken och möjligheterna kring 
individualisering. Som vi nämnt tidigare behövs tid till tanke och reflektion kring viktiga 
arbetsområden.  

Våra informanter, både i intervjuerna och i enkätundersökningarna, betonar vikten av 
grupparbeten och trygga grupper. Vi kan utifrån detta och utifrån litteraturen vi har läst dra 
slutsatsen att det är viktigt med bra och mycket kommunikation i klassrummen. En av 
Vygotskijs huvudteser var att det kollektiva språket är av stor vikt för individens utveckling 
och inhämtande av kunskap. Även utifrån Dewey kan vi se hur detta belyses, exempelvis 
utifrån hans tes om ”learning by doing” som skulle kunna ses som en form av kollektivt 
lärande där språket förekommer som viktig ingrediens. För att få till den för eleverna 
utvecklande kommunikationen behöver man som pedagog vara öppen för olika arbetssätt 
och arbetsformer och låta eleverna påverka sin inlärning så att de blir medvetna om den 
inlärningsstil de själva har. Enligt Stensmo är det mycket viktigt att man som pedagog inte 
bara är medveten om sina elevers olika lärstilar, utan även om sin egen lärstil då denna 
sannolikt påverkar sättet på vilket man agerar i klassrummet gentemot sina elever. Vi ser en 
vikt i att man som pedagog kan påverka eleverna till att ingå i olika sorters 
gruppkonstellationer så att de lär sig mer om sig själva och om andra individer som de 
interagerar med. Vidare belyser Stensmo vikten av att låta eleverna pröva sig fram och 
undersöka olika sätt på vilka man kan lära sig. Även här menar vi att det är en styrka då 
man som pedagog har lyckats få till trygga grupper som mer eller mindre självmant söker 
kunskaper på olika sätt. Vi har även dragit slutsatsen att det är otroligt viktigt att ta tillvara 
på elevernas olikheter och dessa olikheter som berikande för undervisningen och samvaron 
i klassrummet.  
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Betydelse  

Våra resultat visar på lärares uppfattningar kring vad vi anser är ett mycket intressant och 
viktigt ämne. Arbetet med individualisering är något som vi känner skall löpa under hela 
vårt yrkesverksamma liv i skolan och vi hoppas på att känna en glädje och meningsfullhet i 
detta arbete. 

Då vi som blivande pedagoger ska följa styrdokumenten där bl. a. individualisering 
regleras känns det mycket viktigt för oss att ha egna föreställningar och tankar kring dessa. 
Vi ska arbeta tillsammans med många andra individer och därför vill vi kunna vara öppna 
för andras synsätt och kunskaper och vara villiga att ta till oss andra personers erfarenheter. 
Vi känner att det kan vara en styrka att ha inblick och kunskaper om de ämnen och 
områden som berör individualisering samt att ha brutit ner styrdokument, målformuleringar 
och viktiga begrepp och för att sedan ha tagit dessa till oss.   

Reflektion över forskningsprocessen  

Vi har under arbetets gång varit nöjda med valet av metoder. Dessa har givit oss mycket 
och bra information att ta till oss och bearbeta. Då man gör en enkätundersökning får man 
ofta räkna med ett bortfall. Det bortfall vi ser i vår enkätundersökning känner vi är ganska 
stort, men vi känner dock inte att detta påverkar vårt resultat märkbart då vi vill se 
eventuella likheter och skillnader mellan läraruppfattningarna i de två skolorna, och inte 
försöka hitta någon sanning inom ett visst område eller kommun. Vi känner att det hade 
varit intressant att få se ytterligare kommentarer från fler informanter i 
enkätundersökningen, då de som vi har fått har givit ett djup åt resultatet och givit oss 
möjlighet att bearbeta svaren på enkäterna med en djupare förståelse.   

Vi är nöjda med arbetets gång överlag men känner att vi har varit något begränsade med 
tanke på tidsaspekten då t. ex. arbetet med att göra en transkription är mycket tidskrävande 
vilket har medfört att vissa moment naturligt har kommit i första hand. Vi känner att man i 
arbetet med många olika informanter skulle kunna uppleva en begränsning av deras tids- 
och arbetsschema men här har vi mött en öppenhet och möjligheter till genomförande på ett 
mycket positivt sätt. 

Vi har insett vidden av individualisering som undersökningsområde och känner att det 
finns väldigt mycket information då man som vi väljer att undersöka läraruppfattningar 
kring ämnet. Detta tror vi beror på att vi alla är olika individer och därmed har olika 
uppfattningar om ämnen och företeelser vi ser och möter i vår vardag. Dessa uppfattningar 
känner vi utifrån bl. a. interaktionismen och vårt resultat kan förändras över tid. I de 
diskussioner man kan få till kring ämnet individualisering framkommer mycket användbar 
information och kloka tankar. Men vi har även dykt på funderingar och frågor kring vad 
individualisering och individualiseringsprocessen egentligen innebär för de olika individer 
som berörs.  
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Efter insamlandet av resultat och efter arbetet med analys av resultatet känner vi att vi kan 
ställa oss kritiska till vårt val av frågor, både i intervjuerna och i enkätundersökningarna. 
Detta på grund av att man genom frågorna och dess svarsalternativ påverkar informanterna 
att svara i en viss riktning.  

Nya frågor  

Man kan undra över om elever idag vet vad individualisering är för något och om de har 
fått möjligheter att själva lära sig hur de inhämtar kunskap på bästa sätt. Detta är något som 
vi känner är viktigt eftersom det är för eleverna pedagogen finns i klassrummet. 

Vi har under arbetets gång blivit mer och mer intresserade av hur ett resultat i en 
undersökning skulle se ut om man tog reda på lärares tankar kring individualisering och 
jämförde dessa med elevers synsätt på tillämpningen av individualisering i klassrummen 
idag.  

Som pedagog ställs man inför många olika individer varje dag. Det är inte bara eleverna i 
den klass man undervisar som man skall ha kontakt med utan vårdnadshavare, andra lärare 
och skolledning. Utifrån dessa tankar skulle det även vara intressant att plocka in t. ex. 
föräldrarnas syn på vad individualisering är och hur de tycker att lärarna tillämpar 
individualisering i sina barns klassrum. 
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