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Sammanfattning 
I föreliggande studie har tre verksamma sfi-lärares individualiseringsmetoder granskats. Studien 
fokuserar på deras verksamhet utifrån de didaktiska frågorna vad?, varför? och hur? För att nå 
fram till resultatet har den kvalitativa ansatsen i form av intervju använts.  

Resultatet tyder på att lärarnas arbetsbörda är enorm, de upplever individualiseringsuppdraget 
som viktigt men svårt att genomföra under rådande omständigheter inom sfi. Graden av 
individualisering står även i beroende av lärarens engagemang, likasom variationen av 
tillämpade individialiseringsmetoder. Denna godtycklighet resulterar bland annat i att 
undervisningens uppläggning sällan möter individuella behov, samt i att deltagarna är tvungna 
att studera mycket på egen hand, vilket negativt påverkar utbildningens kvalité.  

Överlag stämmer studiens slutsatser med dem av tidigare forskning. 
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Kapitel 1. Inledning 
Temat av den här uppsatsen är individualisering i svenskundervisning för invandrare (sfi). 
Tanken om individanpassning genomsyrar hela svenska skolsystemet, vilket framgår av 
Skollagen 2010 och läroplanerna. Vikten av flexibel undervisning som tar hänsyn till elevers1 
individuella behov har även påtalats av forskning som samtidigt betonar att individualisering 
inte innebär upplösning av elevers kontakt med läraren och varann, utan istället handlar om 
anpassning av stoffet efter varje elevs kunskapsnivå och mål med studier. Tidigare forskning 
som studerat situationen med individualisering i grundskolan och gymnasieskolan har påvisat 
att begreppet individualisering ofta får en mycket snäv och felaktig tolkning i skolans vardag, 
samt att i praktiken genomförs den med hjälp av ytterst få metoder och på bekostnad av 
värdefulla lärande samtal med omgivningen, varför inlärningens naturliga form som resultat av 
interaktion mellan inläraren och omgivningen drabbas (Lindkvist, 2003; Sackerud, 2009). Sfi 
har under ett antal år varit ett föremål för kritik bland annat av Skolinspektionen som 
rapporterar om avsaknad av individanpassade och flexibla lösningar för deltagarnas lärande, 
samt att metodiken i stort lämpar sig bäst i grundskolan och inte tar hänsyn till vuxnas speciella 
behov (Skolinspektionens rapport, 2010). Dess granskningar påvisar även att 
svenskundervisning för invandrare har lågt prioritet i kommunerna, vilket resulterar i brister i 
planering, genomförande och uppföljning. (Skolinspektionens pressmeddelande, den 29 mars 
2011). Sfi som en form av vuxenutbildning är integrerad i det allmänna svenska skolsystemet 
och lyder under Skollagen, men trots det är en mycket speciell skolform. Sfi är ett ytterst 
komplext fält där en mängd politiska och ekonomiska intressen möter varann och inte sällan 
hamnar i konflikt. Komplexiteten är även ett resultat av deltagarnas heterogenitet vad gäller 
mål, bakgrund, sociala och ekonomiska omständigheter. Lärarnas uppdrag är att möta varje 
individs behov i syfte att ge varje deltagare den rätta undervisningen. Det påtalas av alla 
styrdokument som avser sfi, bland annat SKOLFS 2009:2 och Skollagen 2010. Vilka metoder 
sfi-lärare använder sig av i praktiken för att hantera denna komplexitet och heterogenitet, samt - 
på en mera övergripande nivå - hur de ställer sig till ämnet är frågor som föreföll som ett 
intressant tema att utreda i denna uppsats och trots sin höga aktualitet har de blivit föga 
studerade av forskare. Detta förklarar mitt val av tema. En annan anledning till mitt val är att jag 
ansåg att denna studie skulle bidra till min egna prefessionella utveckling. Förhoppsningvis blir 
mina slutsatser givande även för andra verksamma sfi-lärare som kommer att läsa mitt arbete, 
samt att de sätter igång en diskussion lärarna emellan, vilket eventuellt kommer att positivt 
påverka deras praktik.  

1.1. Kort om sfi 
Sfi (förkortning för svenska för invandrare) är en form av vuxenutbildning som ska ge vuxna 
invandrare grundläggande kunskaper i svenska och möjlighet att utveckla ett funktionellt 
andraspråk som deltagaren ska kunna använda i vardags-, samhälls- och arbetsliv (SKOLFS 
2009:2). Ansvaret för sfi ligger hos kommuner som måste erbjuda sina deltagare undervisning 
om minst 15 timmar i veckan. Utbildningen måste vara likvärdig. (SKOLFS 2009:2) 

                                                   
1 Elev och deltagare används i nedastående text synonymt 
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Dagens sfi som organisation har följande struktur: 

Studieväg 1: kurs A, kurs B 

Studieväg 2: kurs B, kurs C 

Studieväg 3: kurs C, kurs D 

Placering på respektive studieväg/kurs sker efter deltagarens kartläggning och med hänsyn till 
dess utbildningsbakgrund, studiemål och andra förutsättningar. Studieväg 1 riktar sig till 
analfabeter/pesoner med mycket kort skolgång (Svenska för invandrare  - Kartläggning och 
studieplanering, 2004).  Studieväg 2 är väldigt heterogen vad gäller deltagarunderlaget. Här 
studerar de som inte kan använda det latiska alfabetet, kortutbildade med mycket stark 
studiemotivation men som inte kan använda sig av läsning eller skrivning för att studera, samt 
högutbildade som behöver studera mot närliggande mål (ibid.). Studieväg 3 omfattar studievana 
välutbildade deltagare med god förmåga att läsa och skriva för att studera, samt att studera 
koncentrerat (ibid.). Indelningen i studievägar och kurser ska skapa de mest optimala 
förhållandena för individens språkutveckling, samtidigt som skolans flexibilitet när det gäller 
tid, rum och innehåll ska möjliggöra kombination av studier, arbets-/familjelivet och andra 
former av sysselsättning (ibid.).  

Antalet deltagare ökade med över 100 % (från 40 457 till 96 136) mellan 1997 och 2010, vilket 
påvisas av Skolverkets statistik.  Majoriteten av deltagarna har arabiska (20,8 %), somaliska 
(10,0 %) och thailändska (5,9 %) som modersmål (Skolverkets statistik och analys, 2010). Över 
hälften av alla deltagare är i åldern 25- 39 och har utbildning om 10 år och mer bakom sig 
(ibid.).  

På 2000-talet, på regeringens initiativ, påbörjades det så kallade ”sfi-lyftet”, ett 
reformeringsprogram i syfte att förbättra utbildningens kvalité. Det blev ett svar på den dåliga 
statistiken om sfi-elevernas studieresultat. Inom ramen för programmet skulle följande åtgärder 
vidtas (Sfi-lyftet - bättre kvalitet och högre krav i sfi, 2008): 

 Kompetenshöjning för sfi-lärarna 

 Nationella prov 

 Tydligare mål i sfi 

 Begränsa tiden i sfi till tre år 

Programmet är långt ifrån slutfört och sfi som skolform befinner sig i stöpsleven.  

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska tre pedagogers metoder för individualisering av 
undervisning i svenska för invandrare. Fokus kommer i första hand att ligga vid hur de ställer 
sig till individanpassad undervisning, samt vilka metoder och didaktiska instrument de använder 
sig av. Syftet är således att beskriva ämnet och analysera det utifrån å ena sidans omvärldens 
krav och å andra sidan den befintliga kunskapen. 



 5

1.3. Forskningsfrågor 
 Hur ser pedagogerna på individualisering?   

 Vilka didaktiska instrument/metoder använder pedagogerna för att individanpassa 
undervisningen? 

Kapitel 2. Metod 

2.1. Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av den kvalitativa intervjun. Insamlingen gjordes i 
flera steg. Innan studien påbörjades kontaktades lärarna per e-post. Sedan fick de intresserade 
ett preliminärt utkast av intervjuns ämne, samt informationen om studiens syfte. Anledningen 
till att färdiga frågor inte skickades ut i förväg är att avsikten var att komma åt informanternas2 
personliga åsikter om individualisering som med större sannolighet skulle uttryckas spontant. 
Nackdelen med den valda metoden var dock att den visade sig vara tidskrävande, då 
informanterna behövde tid för att förstå frågan rätt, samt reflektera kring svaret.  

Ett eventuellt alternativ hade kunnat vara en intervju där informanterna hade fått ta del av 
frågeunderlaget i förväg. Detta skulle ha hjälpt att lägga upp en bättre strukturerad intervju, då 
informanterna hade kunnat förbereda svar. Noggrant genomtänkta svar hade emellertid riskerat 
att ta bort individen bakom dem, medan avsikten med studien är att fånga upp informantens 
personliga åsikter.  

Intervjun utfördes med hjälp av tre grundfrågor bestämda i förväg som skulle hjälpa att hålla 
samtalet inom ämnets ramar. Dessa frågor är: 

1. Vad är individualisering för dig? 

2. Varför är individualisering viktig/oviktig? 

3. Hur arbetar du med individualisering? 

Frågorna är således formulerade så att de utreder individualisering ur didaktiskt perspektiv. De 
är även öppna, det vill säga de saknar fasta svarsalternativ och de ger stort svarsutrymme till 
respondenten.  

Samtidigt ställdes följdfrågor när det var relevant, exempelvis för att säkerställa att svaret inte 
hade missuppfattats eller med avsikt att få ett fördjupat svar (jfr Repstad, 1999). Följdfrågor 
hjälper bland annat att skapa en atmosfär av ett riktigt samtal och inbjuder respondenten att yttra 
sin åsikt. Färdigformulerade frågor kan däremot i vissa fall fungera passiverande, som Repstad 
(1999) hävdar. En oerfaren intervjuare måste emellertid vara medveten om risken med att ställa 
spontana frågor som kan vara värderande eller ledande och i och med detta påverka resultatets 
reliabilitet och validitet. 

                                                   
2 Begreppen svarsperson, informant, respondent, intervjuperson används i texten synonymt.  
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Informanterna intervjuades en i sänder i en informell lugn miljö (deras arbetsrum på 
arbetsplatsen eller ett klassrum i mån av tillgänglighet) i syfte att skapa en situation som så 
mycket som möjligt skulle kännas ledig och i vilken respondenterna skulle vara bekväma. Valet 
av platsen för intervjun skedde efter svarspersonernas förslag som ansåg att de skulle vara 
ostörda där, vilket är en viktig förutsättning för en lyckad intervju (Repstad, 1999)  

Svaren antecknades, vilket förde med sig ett anpassat samtalstempo. Efteråt renskrevs svaren. 
Tiden för samtal varierade med en genomsnittlig längd på en halvtimme. 

2.2. Intervju som metod 
Kvalitativ intervju som forskningsmetod kan gestaltas på ett  antal olika sätt. Kvale (1997) har 
räknat upp följande två typer: ostrukturerad (genomförs utan i förväg formulerade frågor) och 
strukturerad (den följer frågor i en färdig mall). Det beslutades att den bästa metoden för denna 
studie var en hybrid av de två, halvstrukturerad intervju, som utgår från några 
färdigformulerade centrala frågor men samtidigt tillåter oplanerade följdfrågor. Det ansågs att 
detta skulle möjliggöra för intervjuaren att föra ett flexibelt samtal som i ytterst möjliga mån  
skulle likna ett naturligt sådant. De tre centrala frågorna skulle samtidigt hålla intervjun inom de 
förutbestämda ramarna och styra den mot det uppsatta målet.   

Kunskap tolkas av Kvale (1997) som en produkt av interaktion mellan de berörda parterna, 
instället för att vara en färdig vara som ligger i väntan på att bli plockad. Han kallar de 
interagerande parterna metaforiskt för  resenärer som under resans gång samskapar en ny 
berikande kunskap som leder till alla parters förändring. Samtal mellan intervjuaren och 
informanterna skulle förhoppningvis leda till en ny kunskap ömsesidigt berikande både för 
intervjuaren som lärarstudent, och för informanterna som erfarna praktiker. I den bemärkelsen 
kan den valda intervjumetoden kallas  konstruktionistisk. 

Som intervjuare såg jag till att mitt perspektiv skulle tonas ned för att reducera påverkan på 
informanternas ställningstaganden. I detta syfte valdes bland annat den lyssnande 
intervjutekniken, som innebär att  intervjuaren genom att lyssna noga skapar en öppen atmosfär 
och inbjuder respondenten att komma till tals (Kvale och Brinkman, 2009). För att informanten 
skulle få återkoppling av mig som sin samtalspartner, användes det mycket av gester, leenden, 
nickningar och övriga icke-verbala kommunikativa medel. Detta hjälpte att få informanterna att 
tala på ett naturligt sätt (Repstad, 1999).   

Undersökningen gör inte anspråk på att vara representativ eller att återge en helhetsbild av 
verkigheten. Den har gjorts främst i ett beskrivande syfte och för att studera forskningsobjektet 
på djupet. Kvalitativ intervju som arbetsmetod kritiseras ofta för att vara individcentrerad, vilket 
bland annat Repstad (1999) diskuterar, med detta menas att den fokuserar i alldeles för hög grad 
på individens privata åsikter och lämnar utanför sociala strukturer och ramvillkor. Jag anser 
däremot att åsikternas subjektivism inte är ett hinder för gemensamt kunskapssökande och 
ömsesidigt kunskapsberikande, vilka utgör mina mål på en mera övergripande nivå.  

2.3. Urval 
Samtliga intervjupersoner är anställda vid samma sfi-skola, är av olika åldrar (33, 64 och 28) 
och har olika lång erfarenhetsbakgrund (6, 30 och 5 år). De ansågs vara intressanta för studien, 
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eftersom de genom sin dagliga kontakt med forskningsobjektet kan kallas för ”reflekterande 
praktiker”, som eventuellt skulle komma ha åsikter av intresse och betydelse för den här 
undersökningen. Urvalet skedde efter sondering av forskningsfältet genom en rad informella 
samtal med personalen.  

Det exakta antalet av informanter i en kvalitativ undersökning beror på  en mängd olika 
faktorer, bland annat på hur pass heterogena miljöer informanterna rör sig i, noterar Repstad 
(1999). För denna studie valdes tre respondenter. Detta antal föreföll som optimalt för en 
undersökning av denna typ och med tanke på hur mycket tid som stod till buds. Informanterna 
är anställda vid samma skola och rör sig således i en homogen miljö.Variationen i empirin 
skulle förhoppningsvis uppnås genom urval av lärare som arbetar med olika kurser, vilket skulle 
skapa en nyanserad bild av undesökningsobjektet. 

Kriteriet för urvalet av infomanter var antal år i yrket. Informanter med yrkeserfarenhet mindre 
än två år togs inte med i undersökningen, eftersom de inte ansågs ha hunnit skaffa en tillräcklig 
yrkeskompetens och kunde således inte räknas som valida informationskällor.  

2.4. Databearbetning, tolkning och analys 
Bearbetningen har skett i flera steg: 

 anteckningarna  från intervjuerna renskrevs,  

 de renskrivna intervjuerna ställdes mot arbetets syfte och forskningsfrågor för att 
säkerställa att materialet hade relevans för vidare tolkning och analys, 

 materialet tolkades och sammanställdes, 

 den färdiga sammanställningen skickades med e-post till respektive informant för 
godkännande, 

 det godkända materialet kategoriserades under en rad rubriker för att underlätta fortsatt 
tolkning, 

 varje kategori analyserades utifrån syftet, forskningsfrågorna och den relevanta 
forskningen/styrdokumenten, 

 resultatet av analysen diskuterades. 

2.5. Etiska principer 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska krav informarades de eventuella deltagarna 
om studiens innehåll och syfte ( informationskravet uppfyllt), samt om att allt insamlat material 
enbart ska användas i akademiska syften (nyttjandekravet uppfyllt). Denna information 
meddelades till deltagarna via e-post innan intervjuerna påbörjades.  De eventuella deltagarna 
fick tid att fundera över sin medverkan. De fick även informationen om att deltagandet var 
frivilligt och att det gick att avbryta deltagandet allt eftersom (enligt samtyckeskravet). Skriftligt 
medgivande från målsman behövdes inte, då alla informanter är myndiga. Allt insamlat material 
har anonymiserats, inga namn på deltagare och skola har angetts (enligt konfidentialitetskravet).  



 8

2.6. Validitet och reliabilitet 
Undersökningen utgick från de följande två forskningsfrågorna: 

1. Hur ser pedagogerna på individualisering?   

2. Vilka didaktiska instrument/metoder använder pedagogerna för att individanpassa 
lektionsupplägget? 

Fråga 1 handlade således om pedagogernas egna tankar/åsikter om forskningsobjektet. Fråga 2 
ställdes i syfte att få inblick i pedagogernas egna sätt att arbeta med individualisering. Under 
samtalets gång undveks forskarbegrepp, eftersom de eventuellt skulle kunna förhindra 
kommunikationen. Istället valdes vardagsspråk, som sedan analyserades utifrån det valda 
teoretiska perspektivet. Analysen baserades på en grupp begrepp som applicerades på  
informanters svar. Detta gjordes för att  möjliggöra sammanställning av empirin under konkreta 
rubriker, samt dess analys för att fastställa skillnader och likheter mellan respondenternas svar. 

Det som framför allt visade sig vara svårt att genomföra med hjälp av tämligen korta intervjuer 
är att ämnet i sig visade sig vara mycket mera omfattande än vad hade förväntats. Detta innebär 
att en  ingående utredning av alla dess aspekter skulle ha tagit betydligt mera tid i anspråk än 
vad lärarna kunde avsätta för samtalet. Därför förblev ganska stora delar av studien ett 
schematiskt utkast istället för en djup analys. Många av momenten i undersökningen skulle ha 
behövt studier även ur deltagarnas perspektiv och empiriska observationer av lärarnas lektioner 
- för att skapa en mera nyancerad bild av individualisering som forskningsobjekt och uppnå en 
djupare förståelse. Detta skulle eventuellt även ha lett till att en del frågor i mina intervjuer hade 
formulerats på ett annat sätt eller att intervjun skulle ha lagts om. Därmed skulle validiteten av 
denna undersökning eventuellt ha ökat.  

Det visade sig vara omöjligt att studera objektet på djupet, då respondenterna ofta hade svårt att 
precisera och underbygga sina svar. Som resultat av detta har mycket värdeful information som 
eventuellt skulle ha gett viktiga insikter om hur och varför pegagoger gör olika didaktiska val, 
gått förlorad eller belyses snävt i denna studie.  Resultet skulle eventuellt hade blivit 
annorlunda, hade det gjorts ett annorlunda val av respondenter. Det krävs fortsatt insamling av 
data för att uppfylla syftet med studien i den ömskade omfattningen.  

Den valda intervjumetoden användes med syfte att  ”konstruera” kunskap i interaktion med 
informanterna.  Frågor som ställdes under intervjuns gång hade neutral, icke-ledande karaktär 
och hade som avsikt att förtydliga tidigare svar eller säkerställa att jag förstått dem rätt, samt att 
skapa flyt i samtalet.  

Intervjuer spelades inte in, utan bara antecknades för att sedan rekonstrueras, renskrivas och e-
postas till respondenterna för godkännande. Nackdelen med anteckningar är att de tar mycket 
intervjutid i anspråk. En stor del av samtalets trådar och  icke-verbala budskap mistas, då 
intervjuaren är tvungen att fokusera på att skriva ner det som har blivit sagt, vilket kan ge 
anledning för läsarna att ifrågasätta studiens tillförlitlighet. Det är även svårt att engagera sig 
helt och hållet i intervjun. Att anteckningar valdes åndå istället för ljudupptagning förklaras av 
att en del av informanterna kände sig hämmade under inspelningar, vilket de berättade om innan 
intervjun påbörjades. Genom användning av anteckningar var det möjligt att undvika konstlad 
stämmning under intervjuerna, och därtill spara tid för bearbetning av samlad data, vilket har 
bland andra Repstad (1999) hävdad.  
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Kapitel 3. Teoretisk och 
normativ bakgrund 

3.1. Teoretiskt perspektiv 

3.1.1. Vygotskys sociokulturella teori och Deweys progressiva 
pedagogik 

Denna studie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande som betraktar 
lärandet som en social, dynamisk och interaktiv process. Lev Vygotsky, som dess främsta 
representant, var en av de första som påtalade lärandets natur som en aktiv process där läraren 
eller någon annan kompetent person i inlärarens omgivning behöver stötta och vägleda 
inlärarens i dess kunskapssökning (Tornberg, 2009). I sina klassiska arbeten påvisade han att 
kunskap skapas i dialog mellan lärare, elev och undervisningens innehåll, samt att kunskap 
måste erövras genom experiment och handling, aktivt självständigt tänkande och samspel med 
omgivningen. Vygotsky betonade därtill att allt lärande har sin grund och botten i elevens 
erfarenheter och måste vara meningsfullt för att det ska kunna ske (ibid.). Lärande är även i 
högsta grad en individuell process, då det äger rum inom individen och mellan individer. 
Informationen, som individen får genom undervisning, tolkas och bearbetas inom den på ett 
mycket individuellt sätt (ibid.). 

Vygotsky myntade  även begreppet proximativ utvecklingszon, vilket står för avståndet mellan 
inlärarens förmåga att utföra uppgiften med hjälp av läraren och dess förmåga att göra det på 
egen hand (Tornberg, 2009). Han menade dessutom att inläraren bara kan tillägna sig 
kunskapen som ligger innanför gränserna för sin indivuduella proximativa utvecklingszon 
(ibid.). Här sker lärande i samspel med omvärlden och det  ligger ett steg före en inre förståelse 
(ibid.).  

Dewey i likhet med Vygotsky ansåg att inlärningen är en aktiv process av kunsskapserövrande 
och tillägnande. Kunskap, enligt hans teori, kan inte överföras från lärare till elev (Lindkvist, 
2003).  Kunskapsskapande blir möjligt om eleven tar eget ansvar för sitt lärande, sätter egna mål 
och arbetar mot dem. Han håller med Vygotsky om att undervisning ska bottna i individuella 
erfarenheter för att kunna ske (ibid.). All inlärning förlöper enligt modellen ”experiment – 
inlärning” (ibid.). Dewey drog uppmärksamhet till bland annat sambandet mellan den 
individuella kunskapsutvecklingen för samhällets behov (ibid.). 

Det sociokulturella perspektivet betraktar således lärande som en social, aktiv och interaktiv 
process. Det lyfter även fram individuella erfarenheter som en viktig grund för meningsfull 
undervisning. Syftet med detta arbete är att beskriva och kritiskt granska pedagogernas sätt att 
individualisera sina lektioner. Det framstår som en intressant utmaning att kontrolera huruvida 
deras inidividualiseringsinsatser vidtas med hänsyn till bland annat lärandets sociala natur, 
varför detta angreppssätt har valts som centralt för denna studie.  

 

 



 10

3.1.2. Individualisering. Typer av individualisering 

Nationalencyklopedin definierar begreppet individualisering som följer: 

Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till 
den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen. (Nationalencyklopedin, 1992:421) 

 
Ett typiskt klassrum kan ses som en grupp enskilda individer av vilka varje har egna behov, 
förutsättningar, intressen osv. De har skiftande utbildningsbakgrunder och kulturella 
referensramar.  Klassrummet är således heterogen (på grekiska betecknar ordet ett objekt som 
består av  olika skilda komponent).  Läraren måste göra en mängd val när den planerar ett 
sammanhållet undervisningspass för elever med olika individuella behov. I detta arbete stöter 
läraren på många frågor: Varför ska undervisningen vara individualiserad? Vilka är 
människorna i klassrummet? Vilka behov ska prioriteras? Och vilkas behov ska prioriteras? 

Margareta Lindkvist - i sin avhandling Individualisering. Att kliva ur och vara i gemenskap 
(2003) -. analyserar målet med indivudualisering i undervisningen ur två olika perspektiv: ett 
individperspektiv och ett samhällsperspektiv. Hon argumenterar för att för individen innebär 
individualisering möjligheter att bilda sig, vidga sin förståelsehorisont i syfte att överskrida sina 
omedelbara behov, det vill säga utveckling för framtidens skull. Detta kan även tolkas som en 
investering som varje individ gör i sig. Utbildning i individens perspektiv kan således ses som 
en bit av livsprojektet. I ett samhällsperspektiv kan individualisering ses som ett sätt att säkra 
dess förändrings- och utvecklingspotential genom att skapa ett underlag av bildade individer, 
som  stärker samhället. 

Individualisering kan omfatta en mängd olika moment i undervisningen. Den kan gälla såväl ett 
enskilt moment inom ämnet, som att sträcka sig över hela terminen/ flera terminer. 

Den nedanstående klassifikationen har gjorts av Vinterek (2006): 

 färdighetsindividualisering (nivåplacering): placering av eleven på den kunskapsnivån 
som gagnar den bäst utifrån dess kunskaper i ämnet; 

 fördjupningsindividualisering: anpassning av materialet omfattning och svårighetsgrad; 

 innehållsindividualisering: anpassning efter individuella intressen och behov; 

 hastighetsindividualisering: anpassning av arbetstempo efter enskilde elevens 
individuella arbetsstil / kunskapsnivå; 

 miljöindividualisering: kan exempelvis handla om lokalernas anpassning vad gäller 
möbleringen, ljudnivån, utrymme för rörelse och dylikt; 

 värderingsindividualisering: värdering av elevernas arbete ur ett individuellt perspektiv, 
då  betydsättningen sker utifrån elevens egen progression, prestationer i förhållande till 
sig själv, utan att relateras till de andra elevernas prestationer; 

 anpassningen efter enskilde elevens ork, fysisk eller psykisk hälsa, de sociala 
omständigheterna; 

 metodindividualisering: anpassning av undervisningsmetoderna, bland annat 
arbetsformerna (valet av individuella, par- eller gruppaktiviteter), samt valet av 
läromedel och arbetsredskap; 
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 ansvarsindividualisering: här lämnas ansvaret för sitt lärande över till eleven, som 
måste själv avgöra vad som blir bäst för den.  

Dessa typer av individualisering, menar hon, kan kombineras på olika sätt, beroende på vad man 
har för mål med lektionen. 

Inom ramen för IMU-projektet på 1960-talet gjordes ett försök att sammanföra olika 
individualiseringsmetoder i en tabell (Vinterek, 2006). Den ger oss en bild av hur pass 
polariserad  individualiserad ämnesundervisning kan vara. Vid ena polen ligger arbetsmetoderna 
med total avsaknad av individperspektiv, här hittar man bland annat dessa drag: 

 målen är lika för alla elever, 

 alla elever får samma instruktion, 

 alla elever arbetar med samma uppgifter,, 

 alla elever arbetar i samma takt och på samma sätt under kontroll av läraren, 

 värderingen sker genom jämförelse av en elevs prestationer med prestationerna av 
resten av gruppen. 

Den absoluta motsatsen till detta är undervisningen, där individanpassning genomsyrar alla dess 
aspekter. Den kännetecknas av bland annat det följande: 

 varje elev arbetar mot individuella mål satta med hänsyn till dess förutsättningar och 
behov, 

 instruktioner ges till en elev i sänder, 

 varje elev har olika antal uppgifter med varierande svårighetsgrad, 

 varje elev arbetar i sin egen takt och med de metoder och hjälpmedel som lämpar den 
bäst, 

 utgångspunkten för värdering av varje elevs prestationer är dess individuella 
förutsättningar och mål. 

3.1.3. Meningsskapande 

För att undervisning ska kunna kallas individanpassad, är det nödvändigt att dess innehåll ska 
upplevas av eleven som meningsfullt, vilket bland annat Vygotsky och Dewey argumenterade 
för (Tornberg, 2009). Begreppet mening kan få olika tolkningar. Det kan exemplevis tolkas som 
”närhet till livet” (Tornberg, 2009:21). Ett livsnära innehåll berör i större grad och har större 
chanser att bli tillgodogjort i jämförelse med innehåll som enbart handlar om skolans 
”verklighet” (ibid.). Skolinspektionens rapport (2010) poängterar att innehållet i undervisningen 
måste ha betydelse för inläraren, den ska alltså handla om något som är angeläget för inläraren. 
Tornberg (2009) med hänvisning till Bartlett (1932) vidhåller att vi inte kan minnas information 
som saknar mening för oss. Inläraren försöker skapa en mening i den nya informationen genom 
att förbinda den med något som den redan kan. Om den nya informationen inte kan förankras i 
de tidigare kunskaperna, förvrängs den (ibid). Meningsskapande som en process står således i 
direkt relation till lärande. 

Mening i undervisningen, enligt Tornberg (2009), skapas inte bara genom ett relevant innehåll, 
utan också när varje enskild elev får vara med i beslutsfattande processer i klassrummet.  Hon 
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hänvisar även till Dysthes teori om det flerstämmiga klassrummet, där alla elevers röster får 
komma till tals. Elever känner sig då delaktiga och dessutom lär sig av varann. Inlärning sker i 
dialog med omgivningen och en mening skapas. Tornberg noterar att för läraren att arbeta i ett 
sådant ”flerstämmigt” klassrum innebär att delegera en stor del av ansvar för lärande och 
kontroll över undervisningen till eleverna. 

3.1.4. Relationer mellan läraren och eleven i individualiserad 
undervisning 

Lindkvist (2003) har räknat upp fyra typer av relationer mellan läraren och eleven. Varje 
relationstyp karaktäriseras av olika grad av ansvar för lärandet delegerat till eleven: 

 läraren expert – eleven novis 

 läraren målsättare – eleven problemlösare 

 läraren vägledare – eleven målsättare 

 läraren utmanare – eleven forskare 

Schemat illustrerar hur elevens roll gradvis förändras från att vara i prinicip en enkel passiv 
mottagare av kunskap som läraren ”överför” till den (relationen ”expert-novis”) till elev som har 
hela ansvaret för sitt lärande i egna händer, samt sätter mål, planerar och följer upp sin  
”kunskapsresa”, det vill säga eleven som intar en aktiv position i klassrummet (relationen 
”utmanare – forskare”).  

Tornberg (2009) menar även att i och med att eleverna får större ansvar för studierna, förändras 
lärarens roll från att vara ”befälhavare” till att vara lots/vägledare med uppdrag att hjälpa elever 
hitta väg till kunskap. 

3.1.5. IT som en resurs för individualiserat arbete i klassrummet 

Regeringens betänkande Tid för snabb, flexibel inlärning (2011) lyfter fram modern teknik som 
ett sätt att höja undervisningens flexibilitet och effektivitet:  

Flexibel utbildning med teknikens hjälp ger möjligheter till en effektivare utbildning som på 
ett bättre sätt än i dag kan anpassas till den enskildes bakgrund, behov och 
inlärningsförutsättningar (2011:85) . 

 
”Utbildning med teknikens hjälp” tolkas vidare i texten som datoriserad undervisning (med 
hjälp av mobiltelefoner, bärbara datorer, surfplattor), samt användning av relevanta 
Internetresurser. Regeringen bedömer även  kombinationen av mobilt och vanligt platsbundet 
lärande som ett sätt för läraren att optimera undervisningen för varje enskild deltagare. Enligt 
betänkandet, har datoriserad undervisning följande positiva effekter: 

 den är gynnsam för deltagare med funktionsnedsättning  

 den höjer motivationen 

 den tillåter att gå förbi hämningar som vissa deltagare kan ha om de ska prata inför stora 
grupper (de kan träna privat istället eller med läraren) 

 den möjliggör att påbörja språkinlärningen långt innan den fysiska ankomsten till 
Sverige 
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 på en mera global nivå: den minskar den digitala klyftan i samhället 

3.1.6. Individuella faktorer av betydelse för språkinlärning 

Studiernas utafall avgörs även av en rad individuella faktorer. Lindberg (2004)  har  exempelvis 
räknat upp följande: inlärarens ålder (markant försämring av studieförmåga efter 40 års åldern),  
utbildningsbakgrund (en bra utvecklad studieförmåga skapar bra förutsättningar för att 
tillgodogöra sig undervisningen), erfarenheter och attityder till utbildning (positiv attityd till 
skolan stärker självförtroende och ger positiva förväntningar, vilket påverkar studiernas utfall på 
ett positivt sätt ), modersmål, kulturellt avstånd ( inlärare vars modersmål och kultur står 
avlägset gentemot svenska/den svenska kulturen har generellt sett svårare att tillägna sig 
svenska ) och motivation ( man urskilja flera olika motivationstyper, varje av vilka anses vara 
gynnsamma för inlärningen i olika grad).  

3.1.7. Centrala begrepp 

Individualisering - anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens 
förutsättningar, behov och intressen. (Nationalencyklopedin, 1992:421) Definitioner av olika 
typer av individualisering se s. 10.  

Flexibelt lärande - förmågan  att organisera många olika läranderum och initiera kollaborativa 
lärandeprocesser som ger studerande möjligheten att utveckla sina språkkunskaper. (Sandwall, 
kommande)  

Proximativ utvecklingszon - avståndet mellan inlärarens förmåga att lösa problemet med hjälp 
av läraren och dess förmåga att göra det på egen hand. (Tornberg, 2009:15) 

Mening  - närhet till livet (Tornberg, 2009:21) 

3.2. Tidigare forskning 

3.2.1. Tidigare forskning om skolans individualiseringsmetoder och 
synen på elevens roll i undervisningen  

Individualisering inom det svenska skolväsendet är föga studerad, vilket har konstaterats av 
forskare (t ex Vinterek, 2006). Svenska för invandrare, som har alltid varit en speciell form av 
vuxenutbildningen, har fått ännu mindre uppmärksamhet i frågan om vetenskapliga studier, 
varför sådana studier om sfi är tämligen sällsynta.  

Tolkningen av den obligatoriska skolans uppdrag genom tiderna har granskats av Lindkvist som 
i licentiatuppsatsen  Individualisering. Att kliva ur och vara i gemenskap (2003) har lyft fram 
förskjutningen av perspektivet från synen på utbildningen som en kollektiv rättighet  i Lgr 62 
till uppfattningen av utbildning som ett individuellt uppdrag och livslångt projekt i lpo 94. 
Denna observation hittar man även hos Tornberg (2009) som i sin tur hänvisar till Englunds 
studie från 1995. En rad forskare (Lindkvist, 2003; Sackerud, 2009)  hävdar att mellan 1960-
talet och 1990-talet skedde det en betydlig förändring i läroplanernas fokus, från 
grupp/kollektivperspektivet till fokus på en enskild individ. Härmed kan man konstatera att 
dagens syn på utbildningen är starkt individcentrerad, vilket förklarar att ansvarstagande för 
studier har fått en större plats i läroplaner. Denna slutsats har även Sackerud dragit i sin studie 
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Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik – en skolstudie i postmodern tid  
(2009): 

Individualiseringsbegreppen har i de olika läroplanerna ... ändrat karaktär. Från att ha handlat 
om organisation och olika undervisningsmetoder har fokus alltmer flyttats till individens 
sociala bakgrund, erfarenheter, intressen och inflytande  (2009:36). 

 
Temat av elevernas ansvarstagande har utretts av Lindkvist som har kommit fram till slutsatsen 
att i dagens skola: 

finns en stark tilltro till eleven/individen som ett viktigt styrande centrum för 
kunskapsutvecklingen i skolan (2003:134).  

 
Detta stödjs även av Vinterek  som menar att: 

Framför allt framträder kraven på att elever själva tar ansvar för sitt lärande och även för det 
konkreta genomförandet av studierna. (2006:11) 

 
Sackerud i sin avhandling  har granskat skolorganisationens resurser och potential för att ge 
eleverna möjlighet till inflytande och delaktighet. Studien har genomförts ur ett sociologiskt 
perspektiv och med fokus på matematikundervisning i alla skolår. Sackeruds resultat tyder på 
att individualisering i dagens skola tolkas som individuellt arbetssätt snarare än att 
undervisningen anpassas efter elevernas kunskapsnivå.  

Enligt hennes slutsatser, innehåller moderna styrdokument inte anvisningar om vilka metoder 
läraren ska använda i undervisningen för att uppfylla mål, utan istället har fokuset förskjutits till 
mål: 

Det har alltmer övergått till att handla om mål istället för om medel” (2009:36). 
 
Hon påtalar även att skolan i praktiken väldigt sällan problematiserar frågor om hur man ska 
prioritera olika individuella behov i förhållande till varann, behov som olika elever i 
klassrummet har, omedelbara behov jäntemot behov som individen kommer att ha i en mera 
avlägsen framtid, samt frågan om vem är det som bär huvudansvaret för individualiseringen 
(läraren eller eleven). 

Arbetsmetoder har således, enligt forksarnas slutsatser, fått väljas tämligen godtyckligt av 
läraren. Detta hänger därför på dess kompetens och engagemang och kan få en mängd olika 
gestaltningar, såväl fungerande som icke -fungerande.  En beskrivning av en sådan gestaltning 
hittar man i Carlsons avhandlingen Svenska för invandrare – brygga eller gräns? (2002) som 
har granskat ur ett sociologiskt perspektiv flera sfi-verksamheter i Göteborgs kommun. Flera av 
hennes informanter (pedagoger) har beskrivit individuellt arbete som det enda sättet de kan 
jobba på. De kallar individuellt arbete för ”learner autonomy”, som i sin tur likställs med 
begreppet ”eget ansvar”. Att jobba autonomt, enligt deras praxis, innebär att delegera större eget 
ansvar i form av individuella uppgifter till varje individ i klassrummet. En del av pedagogerna 
intervjuade av Carlson beskriver klassrummet som en av de flertaliga småöarna av individuellt 
arbete som deltagarnas språkstudier består av. Vid sidan av klassrumsarbete kan deltagarna även 
gå till lärstudion där de kan jobba extra med olika moment och få hjälp av studions lärare. Att 
deltagarna är tvungna att arbeta mycket själva skyller lärarna på ekonomiska nedskäringar som 
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har resulterat i att andelen lärarledd undervisning har minskat drastiskt i jämförelse med tidigare 
perioder.  

På en mera övergripande plan summeras detta av Vintereks slutsats som påstår följande: 

Trots en retorik som tar fasta på att elever lär på olika sätt och är betjänta av olika 
undervisningsstrategier har skolans metodarsenal snarare krympt än vidgats. (2006:11)  

 

Skolans verksamhet, enligt forskarna, präglar nuförtiden av minskad andel av gemensamma 
genomgångar och ökad andel av självstudier. Exempelvis Sackerud hänvisar till sina tidigare 
studier (2009:27) som har visat att matematikundervisningen i skolan borde bestå till en större 
del av gemensamma lärandesamtal, då lärande som sådant är en social process, i stället för att 
bedrivas i form av självstudier.  Vidare hänvisar hon till Carlgren (2009) som poängterar den 
senaste tidens negativa tendens att ersätta lärande i samspel med omgivningen med självstudier.  
Detta kan relateras direkt till vad de danska språkforskarna Lund och Pedersen varnar för i sin 
artikel Can a second language be learnt in the workplace (2006) - att begreppet 
individualisering ofta innebär i praktiken ett isolerat och enskilt lärande, självstudier utan 
hänsyn till lärandes natur som en social process. 

Svenskundervisning för invandrare har genom åren fått återkommande kritik om att den ofta 
vuxna använder sig av arbetsformer som endast är lämplig  i undervisning av barn och 
ungdomar  (Skolinspektionens rapport, 2010). Kritiken gäller även graden av undervinsignens 
individualisering, i många av de granskade kommunerna saknar individanpassade och flexibla 
lösningar för vuxnas lärande. 

Organisation och schemaläggning är ofta utformad på ett sådant sätt att det försvårar 
flexibilitet och individanpassning. (Skolinspektionen, 2010) 

 
Betänkandet Tid för snabb, flexibel inlärning (2011) lyfter fram kritiken mot sfi som påstås att 
inte sällan bortse från en enskild deltagares individuella behov och resurser. Det innhåller 
förslag till Skolverket om att allmänna råd och riktlinjer ska tas fram för hur individuella 
studieplaner kan användas för att i högre grad individualisera undervisningen. Det föreslås även 
att Skolverket ska ta fram allmänna råd för hur en persons inlärninsförutsättningar skulle kunna 
bedömas.  Dessa förslag ha blivit ett resultat av Skolinspektionen granskning (2010) som 
rapportarar om att i många kommuner finns det fortfarande ett för stort glapp mellan 
undervisningens utforming och deltagarnas behov och resurser, samt om att deltagarna inte 
sällan har låg grad av delaktighet vad gäller undervisningens planering.  Utredningen lyfter även 
fram tekniken som en resurs för individanpassning och samtidigt konstaterar att bland de 
verksamma lärarna idag är beredskap att planera och genomföra databaserade lektioner väldigt 
låg. Detta förklaras av kompetensbrist bland lärarna. 

De ovannämna forskningsstudierna påvisar likadana problem med individualiserat arbetssätt i 
alla skolformer. Elever förväntas ta större ansvar för egna studier bland annat i form av 
självstudier samtidigt som tiden för gemensamma genomgångar,  variationen i tillämpade 
undervisningsmetoder och strategier och direkt kontakt med läraren har minskat. 
Individualiserad undervisning som ett av mål i styrdokumenten har fått en ganska entydig 
tolkning som bland annat påverkar negativt lärande som en social och interaktiv process, samt 
bortser från var individen befinner sig kunskapsmässigt. Sfi som en skolform för vuxna 
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kritiseras även för sitt val av metoder som anses vara lämpliga i grundskolan men inte i 
vuxenskolan.  

3.3. Normativa perspektiv 
Svenskundervisning för invandrare som en form av vuxenutbildning styrs av Skollagen 
2010:800, kursplanen SKOLFS 2009:2, läroplanen lpf 94, samt förordning (1994:895) om 
svenskundervinsing för invandrare. På den lokala nivån faller skolan, där de intervjuade 
pedagogerna arbetar, även under den kommunala skolplanen. 

Målet med utbildningen i svenska för invandrare enligt styrdokumenten är att ge vuxna 
invandrare möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i 
arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Deltagarna ska även stödjas 
och stimuleras i sitt lärande (22 Kap. 2§ Skollagen). Genom sfi ska deltagarna förvärva 
grundläggande kunskaper i svenska språket. De ska utveckla ett funktionellt andraspråk som ger 
dem redskap för aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv (SKOLFS 2009:2).   

Samtliga styrdokument ställer höga krav på att undervisningen ska vara individuellt utformad 
och planeras utifrån individens erfarenheter, livssituation, kunskaper, intressen och studiemål  
(SKOLFS 2009:2).  

Skolan har ansvar för att placera eleven på den kurs som bäst bedöms motsvara elevens behov 
av undervisning (7§ Förordning 1994:895).  

Svenskundervisning för vuxna invandrare ska ske i samverkan med arbetslivet i syfte att ge 
elever möjlighet att praktisera sina svenskkunskaper. Skolgången ska även kunna kombineras 
med förvärvsarbete (7 § 22 Kap. Skollagen).  

Från och med den 1 juli 2012 kommer individuella studieplaner inom sfi att vara obligatoriska. 
De ska upprättas i samband med kursstart och vid behov revideras. Kursplanen ska innehålla 
uppgifter om bland annat deltagarens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna (10§ 
22 kap. Skollagen). 

Planen ska, förutom uppgifter om personens utbildningsmål och planerad omfattning av 
studierna, innehålla informationen om personens önskemål, förutsättningar och behov. Den ska 
utgöra en grund för planering av hur språkundervisningen ska läggas upp, samt regelbundet 
följas upp och i och med detta ska vara ett levande dokument. 

Skollagen 2010 betonar att syftet med skolundervisningen är bland annat att främja deltagarnas 
utveckling till ”ansvarskännade individer och medborgare” (1 kap. 4§). Skolans uppdrag består i  
att ge deltagarna ledning och stimulans för utveckling mot utbildningens mål och att ge 
ytterligare ledning när de lägsta målen har blivit uppfyllda (3 kap. 3§). Delegering av ansvar för 
egna studier ses i den här kontexten på samhällsnivå som ett sätt att uppforstra blivande 
medborgare som kan leva i ett demokratiskt samhälle och som tar det yttersta ansvaret för sina 
handlingar. 

I och med att läroplanerna numera saknar tydligt utskrivna anvisningar om undervisningens 
innehåll och önskvärda metodik, åligger ansvaret för planering och organisering av 
undervisningen hos varje enskild lärare. Läraren har härmed fått stora möjligheter till att 
utforma undervisningen, vilket innebär även ökat ansvar för undervisningens utfall. 
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I utredningen  Tid för snabb, flexibel inlärning får frågan om individualisering mycket 
uppmärksamhet. Författarna menar bland annat att:  

för att varje enskild person ska få möjlighet att komma så långt som möjligt under den 
begränsade tiden måste undervisningen vara individuellt anpassad.  (2011:76)  

 
Utredningen sätter vidare ett likhetstecken mellan en individualiserad undervisning och en 
effektiv undervisning, samt poängterar att individualiserad  undervisning ”leder till att fler än  i 
dag får en snabb grund i det svenska språket” (ibid.). Individualisering ses säledes som ett sätt 
att öka utbildningens effektivitet, som i sin tur skulle möjliggöra införandet av tidsbegränsad sfi. 
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Kapitel 4. Resultat 

4.1. Intervjuer i korthet 

4.1.1. Om informanterna 

För tydlighetens skull ska informanterna kallas Anna, Lena och Sven.  Samtliga namn och kön 
är fingerade i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Läraren Anna, 33, har jobbat med sfi i 6 år. Själv kallar hon sin väg hit för ”bråkig”. Innan hon 
började undervisa i svenska för vuxna invandrare, hade hon bland annat jobbat som  
förskolelärare. Vid sidan om jobbet läser hon svenska som andraspråk på universitetet. Nu 
arbetar hon med en ganska speciell elevgrupp som läser svenska för hantverkare (sfh). Anna 
beskriver jobbet som utmanande och intressant. Hon verkar vara mycket engagerad i sitt yrke.  

Lena, 64, är en utbildad andraspråkslärare med 30 års erfarenhet av jobbet inom sfi. Hon har 
bland annat jobbat med alfabetisering av nyanlända invandrare. Under sitt 30 år långa arbete 
med sfi har hon varit på ett tiotal kompetensutvecklande kurser. Nu arbetar hon heltid som sfi-
/sas-lärare. Nästa år ska hon gå i pension.  

Sven, 28, har jobbat som sfi-lärare i 5 år. Han började jobba här strax efter universitetet. Han 
har masterexamen i svenska som andraspråk. Nu jobbar han med elever på lägre nivåer, främst 
analfabeter, samt nybörjare med kortare skolbakgrund. 

4.1.2. Lärarnas syn på individualisering 

Alla tre pedagoger beskrev en individualiserad lektion som en lektion som ger alla elever den 
undervisning som var av dem behöver. Sven tillade dessutom att individualisering även innebär 
arbete med hänsyn till olika inlärningsstilar som kännertecknar varje deltagare:  

Individualisering är ... att skapa en lektion för olika typer av inlärare, för att nå ut till olika 
elever. 

Alla tre enades om att individualisering är svår att implementera i praktiken. Bland 
anledningarna till detta nämndes tidsbrist och stora elevgrupper. Pegagogerna väljer däremot att 
lösa dessa svårigheter på mycket olika sätt. Anna jobbar på sin lediga tid, obetalt, vilket hon 
upplever som oundvikligt, eftersom ”annars funkar det inte”. Sven och Lena ställde sig däremot 
negativt till sådan lösning och båda sade att de inte ger privata kurser, de har vare sig vilja eller 
tid för det.  

Frågan om de jobbar mycket med individualisering av sin undervisning fick delade svar. Anna 
uppgav att hon gör sitt bästa för att ge varje elev i klassrummet den undervisning som den 
behöver. Lena svarade att det gör hon inte. Vidare förklarar hon: ” Jag tycker inte att 
individualisering är viktig.” Sven hade svårt att bedöma i vilken utsträckning han 
individualiserar. Efter att intervjun var slut, ändrade han sig och sa att innan hade han aldrig 
tänkt på att han faktiskt gör så mycket för individanpassning av sina lektioner.  
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4.1.3. Didaktiska instrument för individanpassad undervisning 

Nivåindelning nämndes ofta i individualiseringskontexten som en av metoderna för anpassning 
av undervisningen efter individuella behov. Lena nämnde bland annat att en av anledningarna 
till varför hon inte vill jobba mera individinriktat är elevernas nivåplacering, vilket funkar bra 
och ”räcker”.  

Sven diskuterade sambandet mellan å ena sidan elevernas språknivå och å andra sidan deras 
motivation samt lärarens val av arbetsstoff. Enligt hans iakttagelser, är det de lägst utbildade 
grupper av analfabeter som visar störst arbetsvilja och motivation i jämförelse med 2B-elever, 
som har studerat språket under en längre tid och är ofta ”otaggade”. Han nämnde även att på 
olika språknivåer är läraren tvungen att välja olika arbetsformer och studiematerial, samt 
planera fördelningen av tiden mellan grammatiska (teoretiska) och praktiska studier. På lägre 
nivåer får eleverna arbeta mera konkret, medan man på högre nivåer ökar andelen av abstrakt 
material.  

Anna uppgav att hennes elevgrupper är jätteheterogena såväl kunskaps- och 
yrkeserfarenhetsmässigt men att det ändå funkar ”förvånansvärt bra”. Hon brukar se till att 
eleverna jobbar i blandade grupper, där de kan hjälpas åt.  

Alla tre informanter ger inga hemläxor mitt i veckan, bara till helgen. Elever som av någon 
rimlig anledning inte kan delta i undervisningen under en kortare tid får hjälp i form av extra 
uppgifter av Anna, Lena och Sven. Alla tre betonade däremot vikten av elevernas eget ansvar 
för sitt lärande i sådana situationer. Med detta menade de att eleven själv måste se till att 
kontakta sin lärare, förklara situationen och diskutera eventuella lösningar. Sven var den enda 
av alla tre som berörde lektionsanpassning efter individuella inlärningsstilar. Enligt honom  är 
det viktigt att på alla studievägar aktivera alla sinnen och minnen för effektiv inlärning.  

Alla tre pedagogers elever brukar arbeta i helklass, par och mindre grupper under lektioner. 
Andelen av varje arbetsform varierar beroende på vilken grupp läraren har att göra med. Arbete 
i par och mindre grupper är dock favorit av alla tre. Anna förklarade detta med att eleverna då 
stöttar varann och lär sig av varann. Individellt arbete kan utföras hemma (repetitionsuppgifter), 
i skolan (arbete med olika dataprogram, till exempel hörövningar). Lena sa även att hon tillåter 
sina elever att jobba individuellt istället för i par/grupp, om de känner för det. 

Anna, Lena och Sven såg sin roll i klassrummet som vägledare. Anna förtydligade det: 

 Jag finns där för att ge dem hjälp när det behövs. Jag svarar på deras frågor och ger dem stöd 
när de inte lyckas lösa problem självständigt. 

 
Hon berättade även att hon hade blivit tvungen att lära sig en hel del av kursens centrala 
begrepp på deltagarnas 10 olika språk för att kunna förklara bättre. 

Lenas syn på sin roll var mångfacetterad:  

Jag har många roller: skådespelare, lyssnare, pajas – jag menar att jag måste använda mycket 
kroppsspråk på ett humoristiskt sätt för att kunna förklara och skapa en bra stämning i 
klassrummet. ... Jag är även en guide för dem. 

 
Sven sade sig vid sidan av allt annat vara ”instruktionstolk och motivator.” Vidare tillade han:  

Jag tror på aktiv inlärning och lärarens uppdrag är då att väcka motivationen hos eleverna. 
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Samtliga intervjuade lärare ansåg elevernas ansvarstagande vara en förutsättning för studiernas 
positiva utfall. Anna sa så om varför hon tycker att ansvarstagande är viktigt:  

Jag kan ju annars inte garantera att de lyckas med utbildningen och får jobb. 
 

Samtliga respondenter brukar ha regelbundna samtal med sina elever om varför eget arbete är så 
viktigt samt om egna satsningar på studierna för att kunna uppnå mål med kursen. Anna och 
Lena säger till och med att de ”tjatar” på sina elever om eget ansvar. Anna kallar elevernas 
satsningar av tid och ork för ”en investering i framtiden.” 

Att ta ansvar, enligt lärarna, innebär att komma till skolan, göra hemläxor, planera sin tid och 
utvärdera sin egen progression i språket för att fastställa eventuella svaga punkter med vilka de 
själva måste uttrycka viljan att jobba. Sven säger även att om eleverna gör vad läraren säger, 
”gör de en bra bit av jobbet.” 

På frågan  ”Brukar du uppmuntra dina elever att sätta upp egna mål med studier?” sammanföll 
Annas och Svens svar att det gör de inte, även om de båda tyckte att det skulle vara en bra idé. 
Både Anna och Sven tyckte att det även skulle vara svårt att implementera, Anna förklarade det 
som följer:  

...eleverna är ovana att påverka sin studiegång. De flesta  är studieovana och kommer 
dessutom från länder med auktoritär skola. De är vana  att bli tillsagda vad de ska göra, alltså 
att det är läraren som säger till dem hela tiden. 

 
Sven hänvisade bland annat till Skolverkets mål med kursen som det övergripande mål alla 
elever och lärare arbetar mot: ”Vi jobbar gentemot mål som Skolverket har satt upp för oss.” 

Lenas åsikt överensstämde med Svens:  

Mål med studierna finns i individuella studieplaner. Jag informerar dem om hur mycket tid det 
kommer att ta dem att uppnå dessa mål. Och sedan får de tänka och planera själva. 

 
Frågan om hänsyn till elevernas intressen och behov vid val av studiematerial fick delade svar. 
Medan Anna alltid gör det, var Sven och Lenas svar negativt. De förklarade detta med att de har 
allmänna kurser och syftet med dem är att hjälpa  eleverna utveckla funktionell grammatik, samt 
att ge dem ett visst ordförråd. De sa även att det inte finns tid att välja material efter varje 
individs behov eller intressen. Sven: 

Intressen tar jag sällan hänsyn till, bara när det finns utrymme för det. Annars är det ju basic 
staff vi kör, om det dyker upp nåt av intresse för nån där är det ju bra. 

 
Samtliga informanter uppgav att eleverna inte har omedelbart inflytande över 
lektionuppläggningen. Det enda som de kan/brukar göra är att tipsa om materialet som de skulle 
vilja arbeta mera med. Läraren möter dem halvvägs och lägger om dagens lektion efter 
deltagarnas önskemål. Pedagogerna har ställt sig positiva till elevernas förslag om vad som 
skulle vara bra att ha mer av i kursen. Sven säger till exempel att han är noga med att  

det är viktigt att snappa upp detta individuella intresse när det kommer upp och jobba med det 
som de visat intresse för . Då fastnar ju kunskapen bäst. 
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Lärarna säger sig även vara flexibla vad gäller valet av lektionsuppgifter inom ramen för ett 
visst tema. Sven säger exempelvis att han brukar låta eleverna välja bland de uppgifter som 
finns för temat eller fråga eleverna om de känner för att jobba med uppgiften nu eller senare. De 
övergripande ramarna för arbetet säger de dock vara omöjliga att ändra på, då de är satta av 
Skolverkets styrdokument. 

Vad gäller anpassning av arbetstempo under lektioner, fick jag dessa svar: Lena:  

Ja, jag har alltid flera stycken som ligger ett steg före oss och redovisar i förskott. Jag brukar 
uppmuntra dem till det här. De kan sedan få extra uppgifter av mig om de vill. Om de ligger 
efter med sina studier, då kan de få stöd av mig i form av extra uppgifter. Men de ska själva 
prata med mig om det. Gör de det, får de alltid hjälp, jag blir bara glad om de tar initiativet. 
Gör de inte det, då utgår jag från att de själva vet vad de gör. 

 
Anna:  

Om eleven vill och kan gå (kursen - min anm.) fortare, då är det inga problem. Samma med att 
gå saktare. Man kan säga att vi skräddarsyr  kursen efter varje elevs behov. Har de vilja och 
möjlighet, så stödjer vi dem. 

 
Sven uppger att han använder datorn och internetanslutning för att variera arbete och kunna nå 
ut till olika inlärningstyper. Lena och Anna  låter sina elever välja datauppgifter efter sina behov 
och nivå för att arbeta extra med åtskilliga moment. 

4.2. Analys 

4.2.1. Pedagogernas tankar kring individualisering och sina 
möjligheter att implementera den i praktiken 

I och med att läroplanerna idag saknar tydligt utskrivna anvisningar om undervisningens 
innehåll samt önskvärda metodik, ligger ansvaret för planering och metodval hos varje enskild 
lärare. Läraren har härmed fått stort handlingsutrymme vad gäller utformning av lektioner, 
vilket även innebär ökat ansvar för undervisningens utfall. 

Samtalen med pedagogerna har visat att individualisering verkar vara ett omdiskuterat ämne 
inom lärarkretsen på den här skolan. Det väckte ganska starka reaktioner hos pedagogerna och 
den främsta var en oro över sin omöjlighet att impelementera Skolverkets krav på 
individanpassad undervisning under rådande omständigheter. Alla tre pedagoger uppgav att de 
inte kan leva upp till de befintliga kraven för att det finns för många hinder för detta. Bland 
dessa hinder nämnde de stora elevgrupper, lärarbrist och tidsbrist.  

Samtliga pedagoger definierar begreppet ”individualisering” i stort sett likadant (”det är att varje 
elev får den undervisning som den behöver”). Däremot skiljer synen på vikten av 
individanpassning och viljan att arbeta mera flexibelt sig åt. Anna gör allt hon kan för möta 
deltagarnas behov, men lägger till att hon skulle kunna göra ännu mer om hon fick hjälp av en 
till lärare. Lena säger ocksåvid ett tillfälle att hon skulle kunna göra mer om hon bara fick större 
resurser för detta men anser samtidigt att individualisering är onödig och att det räcker med 
korrekt nivåindelning av deltagarna. Hon uppger att hon inte vill göra mer åt saken än vad hon 
gör nu och att nu gör hon inte ”något speciellt” för individanpassning av sina lektioner. Svens 
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första reaktion på beskedet om vad intervjuns tema skulle vara blev: ”Jag individualiserar inte. 
Det går inte i en klass om 30 elever. Om den ena gillar att sticka och den andra att dansa, hur 
kan jag planera en sammanhållen lektion för en klass?” Sådan förenklad uppfattning om vad 
individualisering är uttrycktes mellan raderna även av Lena. Trots det, av  nedanstående analys 
framgår det att samtliga pegagoger oavsett sin inställning till individanpassning och kunskaper 
om de didaktiska instrument som finns till lärarens förfogande, är tvungna att hitta en hel del 
individanpassade lösningar. ”Annars går det inte att arbeta”, förklarar Anna. Lösningarna är 
framtvingade  i en konkret situation och uppfattas ofta inte som en målmedveten 
individualiseringsinsats. Man kan då konstatera att den ofta sker omedvetet.   

4.2.2. Pedagogernas didaktiska instument för individanpassning 

4.2.2.1. Nivåplacering 

Vinterek (2006) listar nivåplacering bland de andra individualiseringstyperna och kallar den för 
färdighetsindividualisering. Placering av eleven på den kunskapsnivå som gagnar den bäst 
utifrån dess kunskaper i ämnet hävdas vara en av de viktigaste individualiseringsinsatserna. 
Nivåplacering som en viktig faktor för framgångsrika studier nämndes av två svarspersoner, 
medan den tredje (Anna) anser att kunskapsheterogeniteten i klassrummet inte utgör något 
hinder för inlärning. Detta kan man eventuellt förklara med skillnaden mellan olika kursers 
inriktningar. Anna undervisar i en yrkesinriktad kurs där deltagarna först och främst ska tillägna 
sig en viss yrkeskompetens och där språket har en sidofunktion. Diskrepansen mellan enskilda 
elevers kunskapsnivåer ses av Anna som en resurs för lärande, istället för att utgöra ett hinder. 
Enligt Anna, brukar deltagarna lösa  språksproblem genom att ge stöttning till varann under 
uppgifter som förutsätter elevers samarbete. De språksvaga stärker sitt språk genom deltagande i 
problemlösning där språket används som ett redskap.  Den rådande språkliga heterogeniteten 
anses av Anna inte vara ultimat för inlärningen, samt kräver omfattande och noggrann 
planering, men ”det funkar”.  Risken med sådan nivåheterogenitet är att någon av deltagarna 
kunskapsmässigt hamnar för långt bakom eller före sina kurskamrater, och då kommer den 
troligtvis att behöva individuella insatser för att överbrygga denna kunskapsklyfta. Enligt Anna 
finns det alltid några elever som inte” hänger med”. Sådan elev får ”experthjälp” av läraren.  

Till skillnad från henne, har Sven och Lena allmänna språkkurser, där korrekt nivåplacering 
anses vara en viktig förutsättning för måluppfyllelse. Lena säger till och med att nivåplacering 
är den typ av individualisering som ”räcker”. Den relevanta nivåplaceringen ligger i princip 
utanför lärarnas makt (den sker via en rad procedurer på organisationsnivå, enligt Förordning 
om svenskundervisning för invandrare). Lärarna kan påverka situationen i efterhand genom att 
prata med eleven i de fall då de anser den har blivit felplacerad. I dessa fall brukar de informera 
den felplacerade eleven om situationen, men det yttersta ansvaret för gruppbyte ligger hos själva 
eleven som får avgöra vad som blir bäst för den. Oavsett vilket beslut eleven fattar, förväntas 
den ta ansvar för sina studier. Sven säger om detta att han ”antar att de vet vad de gör”. 
Eftersom sfi-/sas-grupper är ändå heterogena kunskapsmässigt, kan man tolka lärarnas utsagor 
om vikten med korrekt nivåplacering som att det ändå finns vissa kunskapsgränser att hamna 
utanför vilka innebär att hamna på för stort avstånd från den genomsnittliga eleven i gruppen.   

4.2.2.2. Elevernas situation utanför skolans väggar och individuella inlärningsstilar 

Elevernas sociala och ekonomiska situation, oro och dålig hälsa,  ger nedsatt studieförmåga. 
Vinterek (2006) räknar  anpassning efter sådana faktorer som en typ av individualisering. 
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Samtliga lärare visade medvetenhet om elevernas livssituation, men anpassar sina lektioner 
utifrån den i varierande grad. Anna uppgav exempelvis att hon är tvungen att att ta hänsyn till 
deltagarnas livssituation. Lena säger att elevernas privata omständigheter inte gör någon större 
påverkan på hennes lektionsplanering men om de ändå gör det, använder hon metoder som visar 
sig överensstämma med Annas: att föreslå tider/kurser som passar eleven bäst, ge extrauppgifter 
eller tvärtom befria från hemläxor, skjuta fram inlämningsdatum och så vidare. Oftast ger ingen 
av dem hemläxor mitt i veckan, utan bara till helgen. Varje elev får med stenciler och kopior av 
böcker, så den behöver inte betala det med egna medel. Elever som har blivit sjuka kan få extra 
stöd för att komma ikapp sin klass. Informanterna är således redo att samarbeta, men de vill att 
eleven ska själv ta initiativet och kontakta läraren för att hitta en lämplig lösning tillsammans.   

Ingen av lärarna väljer arbetsformerna utifrån individuella inlärningsstilar. En av dem försöker 
välja uppgifter som aktiverar olika typer av minnet men detta görs i syfte att variera 
arbetsformer under lektioner och delas ut till alla i klassrummet. Han brukar inte ta reda på 
vilken inlärningstyp varje enskild elev är eller föreslå eleverna välja uppgifter utifrån sin 
inlärningstyp.   

4.2.2.3. Metodindividualisering och innehållsindividualisering 

Metodindividualisering innebär anpassning av undervisningsmetoderna, bland annat 
arbetsformerna, samt val av läromedel och arbetsredskap (Vinterek, 2006).  

Arbete i helgrupp/mindre grupp/par är de vanligaste arbetsformerna under infomranternas 
lektioner. Arbete i par/grupp om 3-4 anses gagna elever bäst. Detta förklaras av att då lär 
eleverna sig av varann, stöttar varann och klarar av svårare uppgifter, vilket även får stöd i 
Vygotskys sociokulturella teori som betraktar lärande som en kollektiv process och kunskap 
som en produkt som skapas av mänsklig interaktion. Det skiljer sig även radikalt från 
forskningens slutsatser (Sackerud, 2009) om den senare tidens trend att ersätta kollektivt lärande 
med självstudier. En negativ konsekvens av sådan ersättning hävdas vara isolering av en enskild 
inlärare som går miste om interaktion med omgivningen och läraren. Isolerat lärande säger emot 
lärandets natur som en social process, vilket bland annat Lund och Pedersen (2006) varnar för.  

Uppgifterna för grupparbete väljs samma för alla i  klassen, individuell nivå/behov/intressen 
räknas inte med. Undantaget är Anna som är tvungen att anpassa materialet efter olika 
yrkesinriktningar som finns i en och samma grupp. Grupparbete som en arbetsform motsäger 
inte individanpassning, utan kan i högsta grad bidra till den. Donato (1996) menar att språk- och 
kunskapsutvecklingen sker bäst i samarbete med de andra (i grupparbete) kring någon 
problemuppgift. Samarbetet inom gruppen frigör gruppens dolda resurser och  skapar gynnsamt 
klimat för alla oavsett kunskapsnivå att komma till tals och uttrycka sig med egna ord och på sin 
nivå. Cohen (1994) noterar dock att grupparbete inte fungerar utan en noggrann planering. 
Elever i denna typ av arbete måste bli tilldelade på förhand bestämda roller för att sådan 
cooperative learning (Cohens term) ska ge bäst resultat. Någon ingående utredning av 
grupparbete som arbetsform har inte gjorts inom ramen för denna studie, därför är det inte 
möjligt att analysera den som ett individualiseringsinstrument och dra slutsatser om dess 
effektivitet för språkutveckling.  

Andelen helgruppsarbete varierar beroende på nivå. På lägsta nivå är den relativt låg, på de 
högsta är den ganska hög. Mycket tid under Lenas lektioner i sas-gruppen går åt 
helgruppsgenomgångar, redovisningar, diskussioner och så vidare. Järbur (1993) menar att 



 24

katederundervisning (hans term för helgruppsundervisning) inte motsäger individanpassat 
arbetssätt. Om den leder elever till måluppfyllelse på kortast möjliga tid, då kan den accepteras 
som effektiv arbetsform. Sas som utbildning på avancerad nivå kan mycket väl gagnas av 
helklassarbete.  

Individuellt får eleverna jobba hemma för att repetera materialet. Hemuppgifter brukar dock inte 
delas ut med hänsyn till varje elevs behov. Alla pedagoger ger samma uppgifter till alla. 

Individuellt arbete förekommer även under lektionstid, då elever jobbar med olika 
datauppgifter, exempelvis tränar uttal eller hörförståelse. IT-resurserna, främst olika 
språkträningsprogram, används således som träningsredskap för individuellt arbete. 
Internetresurser verkar ha en rätt anspråkslös ställning i pedagogernas undervisning. Bara en av 
pedagogerna nämner dem som ett viktigt undervisningsredskap i grupper på lägre nivåer. Det 
används då bland annat för ordförklaring och har visat en mycket hög effektivitet. (”En bild 
säger mer än tusen ord” som Sven uttryckte det). En till pedagog använder webb-tv för att träna 
hörförståelse i grupper på högre nivåer. Överlag verkar datorn och internet  fortfarande utgöra 
en ganska anspåklös andel av undervisningen och bara som en annorlunda uppgift inom ramen 
för vanliga platsbundna studier i skolan. IT-resurserna i pedagogernas praktik används då i syfte 
att höja undervisnignens effektivitet, men gör ingen påverkan på dess flexibilitet (i kontrast med 
regeringens betänkande Tid för snabbt, flexibelt lärande). 

Vad gäller val av läromedel, verkar målet med kursen vara den faktor som avgör det. 
Nivåmässigt väljs stoffet, som Lena beskriver det, efter en genomsnittlig elev. Enligt henne 
finns det  ingen möjligher att ge varje elev material efter dess individuella behov, eftersom 
material som hon väljer väljs för hela klassen och har som mål att bidra till olika mån för allas 
behov. (”Alla kan då hitta något för sig i det” , menar Lena). Deltagarnas individuella intressen 
har ingen verkan på val av läroböcker. Överlag verkar det som att undervisningsmaterial för 
Sven och Lenas elever väljs enligt samma princip som övrig planering sker: för en hypotetisk 
genomsnittlig elev.  Sven uppger att de kör ”basic staff” och att om elever tycker något av det är 
av intresse för dem - så är det bra. Men förekomsten av intresseväckande teman är snarare en 
slump än resultat av lärarens medvetna val. Vare sig Sven eller Lena tar fasta på deltagarnas 
förkunskaper i utformning av sina lektioner. Detta sammanfaller med det som Vinterek (2006) 
hävdar i sin studie: att i dagens skola granskas elevernas förkunskaper i väldigt liten 
utsträckning - vilket har negativa konsekvenser för planering av individanpassad undervisning. 

Samtliga informanter planerar lektioner för en hel klass, utan hänsyn till enskilda individer. 
Härmed kan man konstatera att individanapssning av kursens innehåll under ordinarie 
lektionstider inte förekommer. En pedagog (Anna) planerar för flera grupper samtidigt, eftersom 
hennes elever delas in i grupper efter sin yrkesinriktning och får matchande uppgifter. I detta 
avseende kan man säga att hennes lektioner kännetecknas av flexibilitet i ordets vida betydelse, 
det vill säga förmågan  att organisera många olika läranderum och initiera kollaborativa 
lärandeprocesser som ger studerande möjligheten att utveckla sina språkkunskaper (Sandwall, 
kommande). 

Samtliga pedagoger anser att uppgifter som tar  hänsyn till individuella behov och intressen får 
utföras på elevens lediga tid. Sådana uppgifter kan eleven antingen få av läraren eller läraren 
kan tipsa eleven om en bra lärobok efter dess behov. Individualisering av innehållet tar därför 
sin form som självstudier och uppföljning av sådant självständigt arbete ses av pedagogerna 
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som en oönskad arbetsbörda som de vare sig har tid eller lust att ta sig an (Anna gör det ändå 
och beskriver det som ett obetalt jobb som hon gör bara för att hon vill hjälpa till sina elever).   

Vad gäller valet av innehåll, tyder analysen på att Anna bäst lyckas med att individanpassa det. 
Hon är den enda informant som uppger att hon alltid är noga med att välja stoff efter elevernas 
behov. Av Annas svar att bedöma, har hon lyckats att skapa ett tydligt samband mellan 
”skolkunskaper” (dvs skolans innehåll) och ”brukskunskaper” (det som eleven behöver i livet 
utanför skolan), som de kallas av Järbur (1993) som menar att sambandet mellan dem måste 
vara fullständigt för att eleven skulle känna skolarbetet som meningsfullt. Detta får stöd i 
Deweys teori om meninsfulla kunskaper och sammanfaller med Skolinspektionens 
rekommendationer om meningfull undervisning för vuxna (Skolinsektionens rapport, 2010).  

Som tidigare nämnts har svenskundervisning en sidoställning på Annas lektioner, det är endast 
ett instrument för tillgodogörandet av ett annat ämne. Lightbown och Spada (1993) kallar sådan 
undervisning för content-based  och hävdar bland annat att i sådan typ av undervisning har den 
studerande ett äkta behov/motivation av kommunikation (detta framgår även av Annas egen 
utsaga om elevernas motivation att läsa hennes kurs).  

SKOLFS 2009 kräver att ”Utbildningen ska .... anpassas till elevens intressen, erfarenheter, 
allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.” Dewey hävdar att framgångsrik inlärning alltid 
bottnar i individuella erfarenheter. Detta har pedagogerna i mina studier svårt att införliva i sin 
praktik. Undervisningen som inte lämnar utrymme för deltagarnas intressen kan knappt kräva 
nån större engagemang och samarbetsvilja av sina deltagare. Detta stödjs indirekt av Sven som 
berättar om sina 2B-elever , som har gått i skolan jättelänge och som överlag är omotiverade. 
”De har hunnit att lära sig svenska bitvis utanför skolan och de klarar sig.” För dessa elever är 
uppenbarligen skolan och verkligheten två skilda världar. Men skolan är samhällets formella 
krav för att få jobb och i och med detta är oundviklig. 

Individanpassat innehåll hävdas vara en förutsättning för meningsskapande (Tornberg, 2009). 
Frågan om elevers motivation och vem har ansvar för den berördes i olika sammanhang av alla 
informanter och här råder det delade meningar. Sven menade att elevers motivation kan 
stimuleras/ hållas levande/uppe av lärare som har positiva förväntningar för varje elev. Läraren 
som peppar sina elever och tror på dem skapar motivation i studier, menar han. Med detta 
understryker han lärarens roll i att hålla elevernas motivation uppe. En annan informant berörde 
frågan om stöd som elever får av sina studiekamrater, detta stöd ger dem styrka att gå vidare. En 
tredje lärare menade att studiemotivation föds i själva eleven (självmotivation). Läraren ska 
däremot påminna sina elever om varför de studerar. Ingen av informanterna berör 
lektionsplanering, val av studiematerial, elevernas delaktighet i planering som instrument för 
meningsskapande. Sven anser att en elev som  kommer till skolan, gör det för att studera. Detta 
kan tolkas som  att för honom är sambandet mellan motivation och närvaro i skolan fullständigt.  

4.2.2.4 Hastighetsindividualisering 

Vinterek (2006) definierar hastighetsindividualisering som anpassning av arbetstempo efter 
enskilde elevens individuella arbetsstil / kunskapsnivå. I skriften Individanpassad skola hänvisar 
Järbur till professor Bloom som menar att  ”den viktigaste skillnaden mellan människor när det 
gäller inlärning inte är förmågan att nå ett visst uppsatt mål utan den tid som går åt” (Järbur, 
1993:13) 
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I intervjuerna diskuterades detta i en mera generell mening, som elevernas möjlighet att läsa 
kursen i snabbare eller lugnare tempo. Samtliga informanter svarar positivt på den frågan. I och 
med att organisationen är flexibel vad gäller inläsning av kurser i egen takt, har lärarna ingen 
anledning att ställa sig mot detta.  

Anna säger att om eleven har vilja och arbetslust, så gör hon allt för att stödja den och att hon 
”skräddarsyr kursen” efter varje elevs planer och behov. Sven uppger däremot att han aldrig 
varit med om att någon vill läsa kursen snabbare men rent hypotetiskt är han öppen för att ge 
stöd till sådan elev. 

Vad gäller hastighetsanpassning under lektionstiden, så verkar det igen här råda anpassning 
efter en genomsnittlig elev. Elever som jobbar snabbare kan få extra uppgifter om de önskar, 
elever som jobbar långsammare kan stanna i samma grupp under en längre tid eller studera mera 
själv på egen hand. Järbur hänvisar till Bloom som slår fast att ”om den långsamme inläraren får 
fem gånger så lång tid på sig som den snabbe så når båda samma resultat”(Järbur, 1993:13). 
Vinterek nämner hastighetsanpassning bland de individualiseringsaspekter som skolan indirekt 
vill att eleven ska ta eget ansvar för och detta bevisas även av denna studie.  

4.2.2.5. Ansvarsindividualisering, fördjupningsindividualisering 

Ansvarsindividualisering: här lämnas ansvaret för sitt lärande över till eleven, som själv måste 
avgöra vad som blir bäst för den. (Vinterek 2006) Skolplanen som lyfter fram vikten av 
uppfostring av ansvarstagande medborgare. Individualism och det egna livsprojektet framhålls 
av styrdokumenten. Idéer om elevautonomi (learners autonomi) sprider sig allt mer i 
skolvärlden. (Tornberg 94) I detta avseende är sfi inget undantag. 

Tankar om elevernas eget ansvar för sitt lärande genomsyrar varje aspekt av lärarnas arbete. 
Detta kan eventuellt förklaras av pedagogernas medvetenhet om sina elevers typ (vuxna 
individer) , samt om deras livssituation. Den röda tråden i alla tre intervjuer är frasen ”men det 
måste de/den själv ta ansvar för”. Detta följer i princip den slutsats som Vinterek drar i sin 
studie om höjda krav på att elever själva ska ta ansvar för sitt lärande och genomförande av 
studier (s 10).  Samtidigt finns det problematik med huruvida lärarna vill/ är redo att låta 
eleverna påverka lektionsplanering, samt vill vara lyhörda för deltagarnas önskemål. Carlsons 
studie (2003) har påvisat att det finns en diskrepans mellan lärarens och deltagarnas syn på vad 
är bäst för dem. Medan läraren flaggar för fler uppgifter i sociokulturell anda, som anses ge en 
mycket bra språkutvecklande effekt, är deltagarna mindre entusiastiska om det och vill gärna ha 
en mera ”klassisk” katederundervisning och fler individuella uppgifter. Jag har däremot inga 
belägg för att påstå att detta är fallet i min studie också. En viss påverkan på valet av 
arbetsformer verkar deltagarna ändå ha, till exempel Lenas elever får arbeta individuellt istället 
för i grupp/par, om de vill ha det så. Samtliga tre pedagoger i denna studie har uppgett sig vara 
öppna för elevernas delaktighet vad gäller planering av lektioner. Men detta i begränsad mån. 
Alla tre uppger sig vara flexibla och redo att lägga om den färdiga dagsplaneringen och istället 
göra det som eleverna föreslår. Alla tre ser en stor inneboende betydelse i detta, nämligen att 
genom att snappa upp deltagarnas önskemål skapar de en öppen och demokratisk atmosfär i 
klassrummet,samt stödjer elevernas kunskapslust och nyfikenhet. Sven anser även att ge svar på 
frågan direkt bidrar till bättre befästning av kunskaperna. Alla tre pedagoger ser på sådana 
förslag från elever som på en vikig signal om att eleverna tar ansvar för sitt lärande. Samtliga 
pedagoger väljer ibland uppgifter för dagens lektion i samråd med eleverna. Valet sker då inom 
de fasta ramarna för temat/kursen. 
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Anna förklar vikten med egna satsningar på studier med att detta är en förutsättning för 
framgång på arbetsmarknaden i Sverige, samt att det är ”investering i framtiden”. Hon försöker 
således att kommunicera ut till deltagarna idén om utbildning som en del av varje individs 
livsprojekt, och som även framhävs av Skollagen och SKOLFS 2009. Överlag är pedagogerna 
redo att hjälpa sina elever med allt som rörs sig gällande studier, om själva eleven tar initiativet 
och kontaktar läraren, med andra ord om elever visar viljan att aktivt samarbeta med skolan. De 
brukar också ha regelbundna samtal med sina elever om vikten med egna satsningar på studier, 
och till och med ”tjatar” om eget ansvar. Detta kan tolkas som en  intention att informera elever 
om vad som krävs i den svenska skolan, samt vilka förväntningar skolan har med sina elever. 
Detta sammanfaller med Skollagens föreskrifter om att skolan bland annat ska främja 
deltagarnas utveckling till ”ansvarskännade individer och medborgare” (1 kap. 4§). Att öka 
elevernas ansvarstagande, till exempel att få dem sätta upp egna mål, ses av både Anna och 
Sven som ett problem, i och med att många elever bär med sig föreställningar om hur relationen 
mellan skolan och eleven ska se ut som de fick av skolerfarenheter i sina hemländer. Samma 
hinder var även Carlson inne på när hon redogjorde för pedagogernas tankar kring större 
delegering av ansvar till sina sfi-elever. 

Att ta ansvar, enligt lärarna, innebär att komma till skolan, göra hemläxor, planera sin tid och 
utvärdera sin egen progression i språket. Sven säger även att om eleverna gör vad läraren säger 
till dem, ”gör de en bra bit av jobbet.” Om de vill jobba mera individuellt, ska de åter igen 
samtala om det med läraren. Lärarna lämnar således över ansvaret för ökad individualisering till 
själva eleven. Detta stödjs även av Vintereks slutsatser om att individanpassning av kursens 
omfång, arbetstempot och innehållet i allt större utsträckning delegeras av skolan till eleverna.  

Pedagogerna beskriver inlärning som en aktiv process. Detta stödjs av Dewyes teori om  
inlärningen som en aktiv process av kunsskapserövrande och tillägnande. Sin roll i klassrummet 
ser de då vara vägledare, samt instruktionstolk och motivator. Detta överesstämmer med 
Skollagens formulering av skolans uppdrag: ” då att ge deltagarna ledning och stimulans för 
utveckling mot utbildningingens mål, samt att ge ytterligare ledning när de lägsta målen har 
blivit uppfyllda.” (3 kap. 3§) 

Elevers behov och långsiktiga mål kommer till uttryck när man kartlägger dem i samband med 
kursstart. Detta sker med hjälp av individuella studieplaner som, enligt SKOLFS,  regelbundet 
ska revideras och uppdateras, dvs de ska vara levande dokument. Enligt SKOLFS, ska planen 
utgöra grund för planering av hur språkundevisningen ska läggas upp. Samtliga informanter 
utgår inte från IP i sin lektionsplanering. Att uppfylla individuella mål i elevens IP verkar vara 
elevens eget ansvar. Om elevens ambition är att vara klar med kursen snabbare än vad det tar de 
andra, måste den således själv jobba medvetet mot detta mål. Alla tre pedagoger uppger att de 
vanligen informerar eleven om vad som krävs för att uppnå de uppsatta målen och efter detta är 
det elevens ansvar att planera sin tid och annat utom skolans väggar för att uppnå sina mål. 
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Kapitel 5. Diskussion 

5.1. Diskussion av resultat  
Syftet med uppsatsen är att granska tre pedagogers metoder för individualisering av 
svenskundervisning för invandrare. Studien fokuserade på informanternas tankar kring 
individualisering som sådan, samt även på hur de går till väga didaktiskt för att möta elevers 
individuella  behov.  

Studiens resultat tyder på att individualiserat arbete anses vara svårt att genomföra i praktiken 
med anledning av knappa resurser. Respondenterna i min undersökning diskuterade mycket 
problemet med stora elevgrupper och otillräkliga resurser som hindrar dem från att planera och 
genomföra lektioner på ett bättre sätt. Generellt sett är alla införstådda med vad begreppet 
individualisering innebär vilket skiljer sig från vad andra forskare har kommit fram till, 
nämligen att skolan oftast tolkar begreppet som ett individuellt arbetssätt, snarare än anpassning 
efter varje och ens kunskapsnivå (jfr Carlson, 2003;  Sackerud, 2009; Lindkvist, 2003). Härmed 
framstår informanterna som kompetenta och professionella. De är överens om att det är viktigt 
att möta varje deltagares behov, men när det gäller omfattning av individualiseringsåtgärder, 
samt viljan att arbeta individualtiserat skiljde svaren sig åt. Frågan om individualisering verkar 
skapa frustration hos pedagogerna som känner sig stressade. Studien har inte givit några belägg 
för att pedagogerna vägrar individualisera. De är tvärtom medvetna om vikten med det, samt 
uppger sig vara villiga och färdiga att möta varje deltagares behov om de fick stöd i detta arbete. 
Det verkar råda en allmän uppgivenhet bland lärarna i undersökningen. Det är svårt att dra 
entydig slutsats om huruvida stressen och den övergripande oviljan att satsa mer på 
individualiserade arbetsformer beror på lärarnas bristande kunskaper eller detta motarbetas av 
utomstående faktorer. Det finns signaler om att arbetsbördan verkligen är för stor för en lärare, 
exempelvis att läraren är tvungen att jobba obetalt på sin lediga tid för att alla deltagare ska 
kunna få den undervisning som de behöver. Att pedagogerna i studien inte brukar reflektera 
kring sitt arbete även kan bero på den enorma tidsbristen. Intervjuerna blev således givande för 
båda parterna. Man kan konstatera att för att leva upp till krav som styrdokumenten ställer på 
pedagogerna och skolan måste man vara enormt engagerad i yrket, vilket verkar vara svårt att 
behålla i längre perspektiv. Informanterna i studien gillar sitt yrke men uppger att det ät svårt att 
arbeta när allt bara handlar om pengar och ekonomi. Sådan inställning leder till att 
undervisningens kvalité blir lidande och deltagarna är tvungna att arbeta mycket på egen hand, 
vilket även får stöd i tidigare forskning om individualisering i det allmänna skolsystemet 
(Sackerud, 2009; Lindkvist, 2003) 

Skolinspektionen (2010) kräver av sfi större flexibilitet i tid och rum. Att bedöma huruvida detta 
krav levs upp beror på vilken definition man utgår från. Om man ska ta avstamp i Lund och 
Pedersens (2009) syn på flexibelt lärande som ”förmågan  att organisera många olika 
läranderum och initiera kollaborativa lärandeprocesser”, kan man konstatera att lärarna både 
lyckas och misslyckas med detta. Grupparbete är ett arbetssätt som flitigt används i deras 
verksamhet, vilket kan tolkas som en ansats att orginisera många läranderum samtidigt. Å andra 
sidan finns det signaler om att detta görs med hjälp av uppgifter som är likadana för alla, det vill 
säga de representerade i klassrummet olikheterna inte beaktas. Ett noggrant organiserat 
grupparbete med genomtänkt fördelning av roller och ansvar inom gruppen, samt med hänsyn 



 29

till varje individs proximativa utvecklingszon,  kan utgöra ett effektivt insturment för 
individualisering. Deltagarna bidrar då till problemlösningen i den mån de kan och lär sig 
mycket av sina gruppkamrater (jfr Vygotskys idéer). Huruvida pedagogerna planerar  
gruppuppgifter så att kollaborativa lärandeprocesser initieras framgår inte av intervjuerna och 
själva pedagoger nämner det inte, vilket även kan tolkas som att de inte gör det. Det enda som 
står klart är att de använder sig av samma upgifter för alla, vilket knappt kan ses som ett sätt att 
beakta varje individs unika förutsättningar. Grupparbete kan således ifrågasättas av deltagarna 
som inte ser någon nytta i det och som kan betrakta det som ett sätt för läraren av slippa sina 
arbetsuppgifter. Denna inställning har bland annat beskrivits av Carlson (2003). Deltagarna, 
som ifrågasätter det som de möter i skolan, riskerar att tappa förtroende för undervisningen, 
vilket påverkar dess utfall negativt.  

Överlag är det mycket som tyder på att lärarna betraktar inlärning som en sociokulterell och 
interaktiv process, samt är medvetna om vikten med deltagares kontakter med omgivningen och 
läraren och försöker lägga upp undervisningen i enlighet med detta. Grupparbete och 
gemensamma genomgångar verkar ta upp en central plats i deras arbete och detta står i strid 
med vad Vinterek (2006) hävdar i sin studie om en stor andel individuellt arbete och minskad 
tid för gemensamma genomgångar som blev vanliga i den svenska skolan under 1990-talet. 
Sackerud har hänvisat till Carlgren (2009) som hävdar att det finns nu en tendens att ersätta 
lärande i samspel med omgivningen med självstudier, vilket denna undersökning inte fått belägg 
för. Den har påvisat att självstudierna betraktas av aktörerna snarare som en valfri kompliment 
till de ordinarie lektionerna, snarare än substitut, och beror helt på huruvida deltagaren har tid 
och lust att ta sig an dem. Även självstudier i form av hemläxor styrs av individuella faktorer 
som lärarna har förståelse för och anpassar undervisningen efter.  

Skolinspektionen poängterar även att sfi måste skapa möjligheter för deltagare att påverka 
undervisningens innehåll och arbetsformer. Denna studie tyder på att deltagarna har ett visst 
inflytande över valet av innehåll, de kan till exempel välja texter eller uppgifter bland flera 
föreslagna av läraren eller när de arbetar med databaserade uppgifter, då eleven får välja själv 
utifrån vad den själv känner störst behov av och arbeta i sin egen takt. Samma gäller valet av 
arbetsformer, då man exempelvis kan välja att arbeta själv istället för att arbeta i grupp. Lärarna 
är även öppna för deltagarnas förslag om vad de skulle vilja arbeta med mera under kommande 
lektioner, detta kan gälla både textet och grammatiska uppgifter. Denna öppenhet och viljan att 
samarbeta skapar utrymme för deltagarna att vara mera aktiva och ta ansvar för sina studier, 
men samtidigt kan den stundvis kroka med deltagarnas invanda föreställningar om hur skolan 
ska vara organiserad. För att denna möjlighet för interaktion med läraren ska kunna utnyttjas, 
behöver deltagaren skolas in i den svenska skoltraditionen, samt vara införstådd med de 
förväntnignar som skolan i Sverige har med sina elever. Utan det kan undervisningen upplevas 
av en ovan elev som rörig och planlös, vilket i sin tur kan leda till att eleven ifrågasätter skolans 
legitimitet eller misslyckas med att uppfylla de krav som skolan ställer på dem på grund av 
dålig förståelse av dessa och avbryter studier. Detta kan eventuellt drabba lågutbildade 
deltagare, vilket indirekt bekräftas av Statskontorets statistik (2009) som påvisar att den största 
andelen avbrott händer inom gruppen med kortast utbildningsbakrund.  

SKOLFS 2009:2 ställer krav på att sfi-undervingens innehåll måste vara meningfull för 
deltagarna. Denna studie tyder på att pedogogerna inte väljer lektionernas innehåll för att det 
ska upplevas som meningsfull, med andra ord är närhet till livet inte en central tanke i deras 
arbete. Stoffet väljs utifrån dess närhet till gruppens kognitiva och kunskapsmässiga nivå och 
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läraren har oftast en hypotetisk genomsnittlig elev i åtanke. SKOLFS poängterar att skolan 
måste skapa en möjlighet för deltagarna att utveckla ett funktionellt andraspråk som man kan 
använda i samhälls- och arbetsliv. Tornberg (2009) hävdar att meningsskapande är en 
förutsättning för framgångsrik inlärning. Kunskap som inte upplevs som meningsfull förvrängs, 
vilket betyder att en stor del av pedagogernas stoff riskerar att förbli otillägnad. Pedagogernas 
utsagor tyder på att textens potential att väcka intresse och upplevas som meningsfull inte ingår 
i deras medvetna planering, utan snarare är ett resultat av en slump. Undantaget från detta är 
yrkeskursen som i allra högsta grad kännetecknas av att innehållet väljs efter deltagarnas behov 
och upplevs av dem, enligt läraren, som mycket meningsfullt. I övrigt verkar det tyckas att 
deltagaren som kommer till skolan varje dag är nog motiverad och ser skolan som meningsfull. 
Pedagogerna samtidigt anser sin roll som viktig för att hålla deras motivation levande, dock gör 
de det genom muntligt stöd och inte genom innehåll som har en meningsskapande potential. 
Anledningen till detta kan vara faktumet att lärarna ser sådant arbetssätt som omöjligt under de 
rådande omständigheterna.  

Enligt styrdokumenten ska skolan uppforstra deltagare i demokratisk anda och som ansvarsfulla 
och ansvarstagande individer. Deltagarna ska, enligt Skollagen, ta ansvar för sina studier och 
vara aktiva i alla beslutfattande processer kring sig. Medvetenhet om deltagarnas status som 
vuxna präglar alla aspekter av sfi- läraryrket. Det återkommande inslaget i intervjuerna är frasen 
”jag utgår från att de vet vad de gör, de är vuxna”. Detta kan tolkas som att lärarna förväntar sig 
att deltagarna har huvudansvaret för resultat av sina studier. Denna förväntning präglar hela 
verksamheten och avgör till vilken grad arbete med varje enskild individ blir individualiserad. 
Studien har påvisat att lärarna tolkar uttrycket ”ta eget ansvar” på olika sätt. I vidare mening 
innebär det att komma till skolan och göra vad läraren kräver, och i snävare betydelse – att 
överblicka sitt lärande, sätta upp egna mål, kontakta läraren vid behov och beredskap att satsa 
mycket tid på studierna även på icke-schemalagda tider. 

Individualisering framstår i denna kontext till en större del som en del av deltagarnas ansvar. 
Sfi-lärarna till en större del än i grundskolan förväntar sig aktiva deltagare som vet vad som är 
bäst för dem och tveckar inte att kräva det som de behöver. Detta kan eventuellt förklara 
lärarnas passivitet vad gäller planering och genomförande av mera anpassade insatser. På olika 
ställen under intevjuerna nämner alla tre att ”den möjligheten finns rent hypotetiskt, men jag har 
aldrig varit med om att någon vill det / kräver det/ ber om det”. Man kan dra slutsats om att 
eleverna är också passiva vad gäller planering av sina studier i ett bredare perspektiv, samt 
självstudier. Gissningsvis beror passiviteten på invanda föreställningar om hur relationen 
läraren- eleven ska se ut (den bär man med från sitt hemland), samt att många är skolovana 
och/eller har nedsatt studieförmåga på grund av ålder, handikapp, osv. Carlson studie (2003) 
tyder också på att elevinflytande ofta inte uppfylls pga att eleverna inte tror på att deras åsikt 
kan förändra något. En del lärare i min studie tillskriver det till att i vissa grupper är elever rent 
allmänt omotiverade, vilket beror på en mängd interna och externa faktorer. En till eventuell 
anledning till att deltagarna är tämligen passiva i sitt ansvarstagande är att de inte vet/inte förstår 
vad uttrycket ”att ta eget ansvar” innebär, samt hur inlärningsprocesser förlöper. Lärarna har 
återkommande samtal med deltagarna om hur viktigt det är att ta ansvar för studier, men det är 
oklart vilken effekt de ger. Metasamtal om inlärningsstrategier och hur man lär sig ett nytt språk 
verkar inte  förekomma, vilket framgår av faktumet att de inte nämns.  

Överlag präglas relationen mellan läraren och deltagarna av assymetri. Läraren slår fats sin roll 
som vägledare, vilket förutsätter, enligt Lindkvists klassifikation (se 3.1.4 i studien), elevens roll 
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som målsättare. Med andra ord vill läraren se sin elev som en aktiv kunskapssökare (och i och 
med detta ska eleven enligt lärarens förhoppning ta ansvar för studierna). Samtidigt finns det 
signaler om att inte alla elever kan aktivt sätta upp mål och arbeta mot dem, utan istället hellre 
intar den mera passiva rollen som novis. Detta kan bero på ovanan eller på att de inte fått veta 
vad läraren förväntar sig av dem. Den här disbalansen kan förklara varför många sfi –deltagare 
känner sig beskvikna och frustrerade, medan många sfi-lärare beskriver sina elever som passiva 
och omotiverade.  

Det är inte bara deltagarna som inte visar något intresse för självstudier, utan också lärarna. En 
avgörande roll här har personligt engagemang. Om läraren har vilja, tid och dessutom vill ”vara 
snäll” mot eleven, då får eleven förutom självuppgifter även hjälp med dem och feedback. Hjälp 
och feedback anses inte ingå i lärarens jobb på ordinarie tider, vilket förklarar att läraren oftast 
undviker denna börda. Detta innebär att även en motiverad inlärare kan inte få ut allt av sådana 
självstudier och lämnas ensam i detta, samt att interaktionen mellan läraren som expert och 
inläraren uteblir vilket Lund och Pedersen (2009) varnar för. Utan denna interaktion försvåras 
inlärning och inläraren som inte får bekräftelse och korrigerande feedback av experten kan 
snabbt tappa studiemotivationen. Helt och hållet stämmer  denna studien resultat med vad 
Lindkvist har uppmärksammat i sin avhandling där hon skriver om att i dagens skola ”finns en 
stark tilltro till eleven/individen som ett viktigt styrande centrum för kunskapsutvecklingen i 
skolan” (2003:134). Detta krokar med verkligheten i vilken en betydande del av sfi-deltagare är 
rent allmänt skolovana. 

Denna studie tyder på att antalet individualiseringsmetoder är tämligen litet och samma metoder 
återkommer i samtliga pedagogers svar. Detta stödjs även av Vinterek (2006) som påtalar att 
trots att vikten av varierade undervisningsstrategier och ökad hänsyn till individuella 
inlärningsstilar har lyfts fram på den senaste tiden, ”har skolans metodarsenal snarare krympt än 
vidgats.”    

Sammanfattningsvis kan man konstatera att individualisering i dagens sfi, precis som i hela 
svenska skolväsendet, återstår som ett mål som är svårt att uppnå och som möter många hinder, 
såväl på individnivå, som på organisationsnivå, och detta resulterar i att undervisnignens kvalité 
försämras. I strävan att höja deltagarnas delaktighet i undervisnignens planering och dess 
individualiseringsgrad har man fått motsatt effekt. Metaforiskt uttryckt, har man kastat ut barnet 
med badvattnet. På längre sikt är kostnaden av sådana elever för samhället hög och deras 
integration blir mera tids- och resurskrävande. Samhället går därtill miste om individer som kan 
stärka det i och med sina resurser. Individen förlorar möjlighten att bli självständig och 
självbärande och hamnar längre i beroende av samhällets stöd, då den inte kan gå ut på 
arbetsmarkanden, ohch inte heller delta i samhällets liv eller använda sina demokratiska 
rättigheter och previlegier på samma sätt som andra. För att möjliggöra uppfylllese av 
styrdokumentens intentioner krävs det omfattande finansiella satsningar på denna skolform i 
syfte att öka antal lärare per elev, minska elevgrupper och antal undervisningstimmar per lärare. 
Sfi:s prioritet i kommunerna måste således höjas. Styrdokumentens krav förefaller som 
oproportionellt höga i relation till hur mycket satsningar kommunerna och staten gör på denna 
skolform.  
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5.2. Vidare forskning 
Denna undersökning kan utmynna i en större studie av samma forskningsobjekt som bland 
annat även inkluderar deltagares perspektiv och klassrumsobservationer som kan ge en mera 
nyanserad bild av undervisningen, öka undersökningens reliabilitet, samt hjälpa uppnå djupare 
förståelse av processerna i klassrummet.  

Ett annat intressant ämne att undersöka kan vara design av grupparbete i ett heterogent sfi-
klassrum och dess språkutvecklande potential.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33

Referenser 
Carlson, M. (2003). Svenska för invandrare – brygga eller gräns? Studentlitteratur AB. 

Cohen, E. (1994). Designing Groupwork. Strategies for the Heterogeneous Classroom. New 
York. Teachers College Press.  

Donato, R. (1996). Collective Scaffolding in Second Language Learning. I: Lantolf, J.and 
Appel, G.(1996) eds. Vygotskian Approaches to Second Language Research. Norwood, New 
Jersey. Ablex.    

Elever och kursdeltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi). Skolverket. Länkadress: 
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4402/2.4419 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.Vetenskapsrådet. 
(2011). Länkadress: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Förordning (1994: 895) om svenskundervisning för invandrare. Länkadress: 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-
1994895-om-svens_sfs-1994-895/ 

Järbur, H. (1992). Individanpassad skola. Ekelunds Förlag AB. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB. 

Lightbown, P., Spada, N. (1993). How Languages Are Learned. Oxford. Oxford University 
Press. 

Lindberg, I. (2004). Andraspråksresan. Stockholm: Folkuniversitetet. 

Lindberg, I., Sandwall, K. (kommande). Andraspråksundervisning för vuxna invandrare. 
I:Vetenskapsrådet. Flerspråkighet – en forskningsöversikt (preliminär titel). Nedladdad från 
MONDO. 

Lindkvist, M. (2003). Individualisering. Att kliva ur och vara i gemenskap. Institutionen för 
beteendevetenskap. Linköpings universitet. 

Lund, K., Svendsen Pedersen, M. (2006). Can (a second) language be learned in the 
workplace? I:Frederiksen, Karen-Margrete (red.). Second language at work. 1. Roskilde: 
Roskilde University and IRIS Centre for Language and Culture Pedagogy.  

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Studentlitteratur AB. 

Sackerud L.-A. (2009). Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik – en 
skolstudie i postmodern tid. Nedladdat från www. umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:272715/FULLTEXT02 

Sfi-lyftet - bättre kvalitet och högre krav i sfi. Pressmeddelande. Den18 februari 2008. 
Utbildningsdepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet 

Sfi lågt prioriterat i kommunerna. Skolinspektionens pressmeddelande. Den 29 mars 2011. 
Länkadress: http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Sfi-lagt-
prioriterat-i-kommunerna-/ 



 34

Skollagen 2010:800. Länkadress: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ 

SKOLFS 2009:2. Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=1491 

Skolverkets statistik och analys. Elever och kursdeltagare i svenskundervisning för invandrare 
(sfi) kalenderår 2010. Länkadress: http://www.skolverket.se/statistik-och-
analys/2.1862/2.4402/2.4419 

Statskontorets PM. (2009). Avbrott i olika skeden av sfi-studierna (Dnr 2008/45-5). Länkadress: 
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2009/200902_pm3.pdf 

Svenska för invandrare  - Kartläggning och studieplanering. Skolverket. 2004. Länkadress: 
www.skolverket.se/polopoly_fs/1.../article/.../sfi-kartl-studiepl.pdf 

Svenskundervisning för invandrare (sfi) – en granskning av hur utbildningen formas efter 
deltagarnas förutsättningar och mål. Skolinspektionen. Rapport 2010:7. Länkadress: 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/sfi/webb-slutrapport-sfi.pdf 

Tid för snabb, flexibel inlärning. Betänkande av Utredningen om tidsbegränsad Sfi. Stockholm. 
2011. Nedladdat från www.regeringen.se/content/1/c6/16/25/88/7840e798.pdf 

Tornberg, U. (2009). Språkdidaktik. Gleerups Utbildning AB. 

Vinterek, M. (2006).  Individualisering i ett skolsammanhang. Myndigheten för skolutveckling. 
Länkadress:  www.senrp.se/sb/d/193/url/.../target/pdf1844.pdf%3Fk%3D1844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

Bilaga 1. Utskrift av intervjuer 

Fall 1. Anna 
 

F: Vad är individualisering för dig?  

S: Det är att alla får den utbildning de behöver. 

F: Jobbar du mycket med individualisering? 

S: Jag försöker ge dem vad de behöver men det är ofta så att jag inte räcker till, de är ju så 
många, och jag är ensam med det här jobbet. Tiden räcker inte heller till för att ge alla vad de 
behöver. Men jag gör i alla fall mitt bästa för att vara där när de behöver mig. De resurser som 
vi har nu är otillräckliga. Men jag måste då lösa det på något sätt för att annars kommer det inte 
att funka. Alla elever är ju så olika. Oftast lyckas de flesta bra på den tiden som vi har. Men det 
finns samtidigt alltid några få ”sorgebarn” som inte gör det. Då brukar jag ge dom extra hjälp på 
icke-schemalagda timmar. Alltså jag gör det frivilligt, det är obetalt jobb. Nu har jag tagit upp 
den frågan med ledningen, vi ska alltså försöka lösa det på någt annat sätt. 

F: Beskriv dina elever. 

S: Det är en jättestor spännvidd vad gäller nivåer i klassrummet. Både språkmässigt och 
yrkeserfarenhetsmässigt. Men det funkar förvånansvärt bra. Eleverna använder varandra som 
resurser för lärandet. Jag är ju egentligen ingen expert på bygg, måleri och snickeri, så ofta är 
eleverna tvungna att fråga varann om vad saker och ting betyder för något. Jag försöker lära mig 
om ämnet så mycket jag kan på alla möjliga och omöjliga sätt. Jag har till och med lärt mig vad 
olika saker som vi läser om heter på tio olika språk. Det är ju inte givet att elever kan svenska så 
pass att de förstår mina förklaringar, då måste man prata deras språk.  

F: Vilka är de vanligaste arbetsformerna under dina lektioner? 

S: Eleverna jobbar mycket i par och i mindre grupper. Ganska sällan jobbar dom individuellt. 
Jag tycker att par- och grupparbete ger dem mest nytta, då de lär sig mycket av varann. Jag 
brukar dela in dem i grupper / par efter utbildningsinriktning. Språknivån kan vara olika.  

F: Vad använder ni för läromedel under lektionerna? 

S: Det är de läromedel som yrkeslärare på gymnasiala yrkeslinjer har rekommenderat oss att 
använda. Det är olika texter om hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige, vad som krävs för att få 
jobb etc. 

F: Vad är din roll under lektioner? 

S: Jag finns där för att ge dem hjälp när det behövs. Jag svarar på deras frågor och ger dem stöd 
när de inte lyckas lösa problem självständigt. 

F: Kan du då säga att du är vägledare för eleverna? 

S: Ja, så kan man väl säga. 

F: Brukar du uppmuntra dina elever att sätta upp egna mål med sina studier? 
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S: Nej, det gör jag inte, men jag kanske måste börja med det. 

F: Varför måste du det? 

S: Då tar de ju ännu ett steg vidare mot ökat ansvar för sina studier. 

F: Varför gjorde du inte det förut? 

S: Jag har aldrig tänkt på det... Och sedan är det ju så att eleverna är ovana att påverka sin 
studiegång. De flesta  är studieovana och kommer dessutom från länder med auktoritär skola. 
De är vana  att bli tillsagda vad de ska göra, alltså att det är läraren som säger till dem hela 
tiden. 

F: Ska elever ta ansvar för sina studier? 

S: Absolut! Jag kan ju annars inte garantera att de lyckas med utbildningen och får jobb. Jag 
tjatar på dem om det där med ansvaret precis hela tiden. Jag brukar säga till dem att den här 
utbildningen måste de se som en investering för framtiden. Den är värt att satsa på. Fast de vet 
ju själva att de ska jobba hårt nu för att lyckas med sitt nya liv sedan, de flesta av dem vet det i 
alla fall. På det viset är de väldigt motiverade, de ser ju nästan jämt många positiva exempel på 
kamrater som får jobb ganska snabbt efter den här utbildningen. De peppar varann och lyfter 
varann när nån av dem bryter ner och tappar framtidstro. Sånt händer väldigt ofta. 

F: Är dina elever delaktiga i lektionsplaneringen? 

 S: Oftast är det jag som bestämmer vad vi ska syssla med under dagens lektion, det är ju jag 
som har huvudansvaret för att utbildningen genomförs enligt kursplanen. Däremot händer det att 
om några elever föreslår att vi tränar på något lite extra så lägger jag min planering för dan åt 
sidan och ger dem uppgifter efter deras önskemål. Det kan göras både i helklass och 
individuellt. 

F: Brukar du i ditt jobb ta hänsyn till elevernas hälsa, sociala och ekonomiska situation, 
individuella studieförmåga och andra individuella faktorer? 

S: Det är självklart att jag gör det! Det kommer ju in i bilden vare sig man vill det eller inte, det 
är oundvikligt att man ska räkna med sånt där. 

F: Hur gör du då? 

S: Först pratar jag med eleven, jag vill ju veta vad som händer i hans liv för att kunna hjälpa. 
Om sedan eleven inte kan vara med på lektioner, hjälper jag honom att hinna ikapp med oss 
genom att ge honom extra uppgifter som han sedan kan visa för mig eller mejla till mig. Eleven 
får då helt enkelt jobba självständigt och i lugnare takt. Det tar då förstås längre tid att gå ut 
kursen. 

F: Är det möjligt för eleven att gå längre eller kortare tid än det normala? 

S: Ja, det är möjligt. Om eleven vill och kan gå fortare, då är det inga problem. Samma med att 
gå saktare. Man kan säga att vi skräddarsyr  kursen efter varje elevs behov. Har de vilja och 
möjlighet, så stödjer vi dem. 

F: Vad tycker du skulle hjälpa dig att individualisera mer? 

S: Kanske skulle mindre grupper vara bra att ha. Sedan skulle det vara mycket bra att ha en eller 
två lärare till som jobbar med samma elever. De skulle till exempel ge stöd till de elever som 
behöver mera tid på sig. 
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Fall 2. Lena 
 

F: Vad är individualisering för dig? 

S: Att var och en av eleverna ska få den undervisning de har behov av. 

F: Är individualisering viktig/oviktig? 

S: Nej, jag tycker inte att individualisering är viktig.  

F: Varför?  

S: Vi har nivåanpassade grupper på Sfi och det funkar oftast. 

F: Hur arbetar du med individualisering? 

S: Jag arbetar inte speciell med det utan jag ger en elev extra uppgifter om jag ser att hon/han 
inte hänger med och om eleven arbetar snabbare får den eleven extra uppgifter. Det händer att 
en elev byter studieväg om undervisningen inte passar. 

Annars utgår jag från en genomsnittlig elev när jag väljer stoff för dagens lektion. Jag kör inte 
olika uppgifter samtidigt, alla jobbar med samma sak, men eftersom uppgifterna nivåmässigt 
ligger mellan avancerad och låg, får alla en chans att få nytta av dem.  

F: Skulle du vilja arbeta mera med individualisering i din undervisning? 

S: Nej, det vill jag inte. Jag har grupper på 30-35 elever och det finns ingen tid i världen att göra 
det. 

F: Vad anser du är ett hinder för ett mera individualiserat arbetssätt? 

S: För stora klasser och dåliga resurser. Det är för stort fokus på besparingar nuförtiden. Med 
färre elever i klassrummet skulle det fungera men inte som det är nu när allt handlar om 
ekonomi. 

F: Beskriv dina elever. 

S: Jag har en sfi-klass om 35 elever. Det är en 2C-grupp, de har alltså ingen större 
utbildningsbakgrund bakom sig. Jag jobbar även med sas. Speciellt på sas är gruppen väldigt 
heterogen - kunskapsmässigt är studenterna inte alla jämlika. Men jag kan inte möta varje 
individs behov på grund av att klassen är för stor och tiden räcker inte.  

F: Finns det några bland dem som har nedsatt inlärningsförmåga? 

S: Ja, sådana finns alltid. De är ju rent allmänt oftast ovana att studera, dessutom är många i 
ganska hög ålder och de brukar inte lära sig så snabbt. Särskilt i jämförelse med yngre studenter. 
Och de har ju mycket annat att tänka på, förutom skolan. Det påverkar också studierna. 

F: Vad är det för anledningar som påverkar inlärningen, tycker du? 

S: Det är det vanliga som gäller många invandrare. Dålig ekonomi, sjukdomar, 
barnpassningsproblem och oro för familjemedlemmar som inte bor i Sverige. Jag har även en 
elev som är dyslektiker.  

F: Brukar du anpassa lektionerna efter sådana elevers behov? 
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S: Eleven får mer tid att utföra sina läxor och jag förmedlar att det kommer att ta en längre tid 
att uppnå det mål som vi har i gruppen. 

F: Gör du något speciellt för undervisningen av eleven med dyslexi? 

S: Jag informerade honom precis som de alla andra i liknande situation att det kommer att vara 
tufft för honom att uppnå målet som vi har i gruppen. Han måste alltså ha en klar bild av läget. 
Vidare gör jag inte så mycket mer. Möjligen får han mera tid för sig för att läsa texter, han 
brukar få dem långt i förväg, då hinner han läsa dem i lugn och ro hemma. I övrigt har vi en 
specialpedagog i skolan som kan hjälpa honom med studierna.  

F: Bedömer du denna elev utifrån samma kriterier som de ”vanliga” eleverna? 

S: I stort sett ja, fast när det gäller läsning och skrivning bortser jag från felen som har med 
diagnosen att göra, då räcker det för min del att man kan förstå budskapet.  

F: Vad är din roll i klassrummet? 

S: Jag har många roller: skådespelare, lyssnare, pajas – jag menar att jag måste använda mycket 
kroppsspråk på ett humoristiskt sätt för att kunna förklara och skapa en bra stämning i 
klassrummet. Jag tycker att det är otroligt viktigt med humor i undervisning. Jag är även en 
guide för dem. 

F: Brukar du ha samtal med dina elever om vikten av eget arbete? 

S: Ja! Jag tjatar på dem om det hela tiden! De får hemläxor för att jobba mer med det som vi läst 
om under lektionen. 

F: Uppmuntrar du dina elever att sätta upp egna mål med studier? 

S: De får veckoplanering av mig så de vet vad de ska tillgodogöra sig under den tiden. Sedan 
vet de att de ska klara av att skriva en text efter varje kapitel. Vi jobbar gentemot mål som 
Skolverket har satt upp för oss. 

F: Finns det möjlighet för eleverna att jobba i sin takt? 

S: Ja, jag har alltid flera stycken som ligger ett steg före oss och redovisar i förskott. Jag brukar 
uppmuntra dem med det här. De kan sedan få extra uppgifter av mig om du vill. Om de ligger 
efter med sina studier, då kan de få stöd av mig i form av extra uppgifter. Men de ska själva 
prata med mig om det. Gör de det, får de alltid hjälp, jag blir bara glad att de tar initiativet. Gör 
de inte det, då utgår jag från att de själva vet vad de gör.  

F: Finns det möjlighter för dina elever att klara av kursen snabbare än planerat? 

S: Nej, för att att det är för mycket material de ska tillgodogöra sig. Vi hinner aldrig med det på 
den tid som vi har. Vi skulle snarare behöva mera tid.  

F: Är dina elever delaktiga i lektionsplanering? 

S: Om du menar att de planerar lektionen och väljer materialet med mig, så , nej, det händer 
aldrig. Eller det händer inte riktigt så. Vi har en bok som vi jobbar med, den är mycket 
omfattande och vi hinner knappt gå igenom den på den tid som vi har. Så vi har inget riktigt 
tidsutrymme för att göra avvikningar. Men eleverna få däremot uttrycka önskemål om vad de 
skulle vilja jobba med. Om de behöver mera jobb med nåt grammatiskt moment till exempel, så 
tränar vi extra på det. 
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F: Väljer du innehållet utifrån elevernas intressen/behov? 

S: Nej! Av de ovannämna skäl 

F: Vilka arbetsformer använder ni er mest av? 

S: Vi jobbar mycket i helgrupp, då vi går igenom texter  eller grammatik tillsammans. Eller så 
kan jag visa något för dem med projektor eller på tavlan. De jobbar mycket i par och mindre 
grupper. Individuellt får de bara jobba om de vill. T ex när de inte är på humör och vill vara för 
sig själva, så får de sitta och jobba på egen hand, jag pressar dem inte då. De kan även jobba 
individuellt om vi jobbar med datorer, t ex med hörövningar, eller när vi tittar på nyheter på 
internet. 

Fall 3. Sven 
 

F: Vad innebär individualisering för dig? 

S: Alla är olika, har olika inlärningsstilar. Individualisering är då att skapa en lektion för olika 
typer av inlärare, för att nå ut till olika elever. 

F: Lyckas du med detta? 

S: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag själv gillar inte instruktionsböcker, föredrar teater, övningar 
som involverar hela kroppen, så elever bland annat kan känna på saker och ting, och att 
undervisningen tar vara på alla sinnen. 

Sedan beror det ju på nivå vad de har för behov. På A-nivå, tycker jag , är det ganska onödigt 
med teori. De har ju ingen eller väldigt kort studiebakgrund och då använder vi oss bland annat 
mycket av bild. En bild säger ju mer än tusen ord. De får även arbeta med särskilda plattor där 
de kan känna med fingrarna hur det känns när vi skriver en bokstav. Man rör sig från konkret till 
abstrakt. Jag tycker inte att individualisering är viktig på A-nivå. Men däremot är det viktigt 
med mycket kinestetiska uppgifter. På C3 –nivå är det samma fast åt andra hållet kan man säga. 
Där är det studievana elever och där kan man arbeta mycket varierat, ha mycket teori - men 
även här funkar den kinestetiska metoden bra. De är mycket ovana handarbete i undervisning 
och när jag föreslår dem att till exempel klippa itu papper med dialogrepliker, blir de först 
skeptiska men börjar sen gilla det. Och väljer ofta handarbete framför vanlig läsning till 
exempel. 

F: I vilken mån får dina elever själva välja undervisningens innehåll? 

S: Vanligtvis har jag en ram på 10 olika övningar under ett tema. Och då kan jag fråga de vilken 
uppgift de känner för att jobba med idag. ”Känner ni för att göra det nu eller sedan?”. Det är då 
jag som bestämmer ramarna för arbetet - men inom dessa ramar får de välja. Det är ju 
egentligen inte jag utan kursplanen som sätter upp dessa ramar. Jag brukar även ha en veckoplan 
med olika uppgifter som ska utföras under denna period och då är jag flexibel och kan välja 
vilken uppgift vi ska köra just idag. Ibland dyker det upp nån fråga under lektionen, till exempel 
vill de veta mera om possessiva pronomen. Då tycker jag att det är viktigt att snappa upp detta 
individuella intresse när det kommer upp och jobba med det som de visat intresse för . Då 
fastnar ju kunskapen bäst. 
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F: Vilka arbetsformer använder ni er oftast av under lektionerna? 

S: Det är nog två. Först är det arbete i helklass, då vi kan gå igenom nån text tillsammans, jag 
förklarar nya ord och vi kan jobba med bilder eller internet. Det är då interaktion mellan läraren 
och eleverna. Sedan brukar de jobba parvis eller i mindre grupper om tre - fyra. Jag låter dem 
inte jobba individuellt under lektionspass, utan istället gör de det hemma när de gör 
hemuppgifter. De får läxor ibland, oftast till helgen.   

F: Pratar du med dina elever om eget ansvar, om att de måste ta eget ansvar för studier? 

S : Ja, det gör jag. Till exempel kan jag påpeka för mina 3C elever att det är en snabb kurs eller 
att nån elev vill klara den snabbare och att då måste de göra hemläxor. Sedan är det ju så att om 
dom kommer till lektioner, och om dom gör vad de ska - gör dom  ju en bra bit av jobbet. 

Analfabeter är ofta väldigt taggade, typ 99% av dem. Och 3C också, de vill ju ut i arbetslivet 
snabbt och det finns bonus. 2B är däremot inte så jättemotiverade, språket är inte ”prio ett” för 
dem. De har bott här i flera år och hunnit att lära sig bitvis svenska utanför skolan.  

....Jag brukar inte tvinga dem ut ur gruppen om jag ser att de inte hänger med, utan det  jag gör 
är att jag pratar med en sådan elev och informerar den om situationen samt råder den att byta 
grupp. Jag framför alltså min åsikt, men i slutändan är det elevens beslut. Jag brukar vara 
försiktig med sådana råd, det tar ju ordentligt på självförtroendet. 

De kan få extra uppgifter av mig om de ber om det, till exempel om de ska på semester och inte 
vill hamna för lång efter oss. Men om de skulle vilja klara av kursen snabbare än det som är 
avsatt, tror jag inte att jag skulle kunna hjälpa till. Jag har inte tid för en privat snabb kurs. Men 
visst kan jag hjälpa dem utanför lektionstiderna - allt beror på situationen. Om den ska vara 
borta pga semester då är det ju dess individuella val. Om det hänt nåt riktigt hemskt, då kan jag 
göra ett undantag och hjälpa till på min lediga tid. Annars finns det ju en möjlighet för dem att 
få extra hjälp av läraren på Studietorget. 

F: Hur väljer du material för lektionerna? Brukar du utgå från elevernas behov och intressen? 

S: Nej. Vi använder 5 olika böcker och massa kopieringsunderlag, det är mycket papper och jag  
vet att eleverna helst vill ha en egen bok. Men den har de inte. Intressen tar jag sällan hänsyn 
till, bara när det finns utrymme för det. Annars är det ju basic staff vi kör, om det dyker upp nåt 
av intresse för nån där är det ju bra.  

F: Brukar du uppmuntra dina elever att sätta upp egna mål? 

S: Mål med studierna finns i individuella studieplaner. Jag informerar dem om hur mycket tid 
det kommer att ta dem att uppnå dessa mål. Och sedan får de tänka och planera själva. 

F: Hur skulle du beskriva din roll i klassrummet? 

S: Instruktionstolk och motivator. Jag tror på aktiv inlärning och lärarens uppdrag är då att 
väcka motivationen hos eleverna.  

F: Det var väl allt då. Tack för din tid och hjälp! 

S: Oj, är vi redan klara? Så snabbt! Har det verkligen gått en timme? Jag hade ingen aning om 
att jag jobbar så mycket med individualisering! Har aldrig tänkt på det så förut! 

 


