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Abstract 
Individanpassning är ett begrepp som har blivit än mer aktuellt i takt med rådande 

samhällsförändring. Syftet med denna studie var att synliggöra gymnasieelevers 

tankar och funderingar kring begreppet och arbetsmetoderna individanpassat 

lärande samt att intensifiera utvecklingsarbetet med detsamma genom att ge förslag 

på hur pedagoger konkret kan arbeta individanpassat i skolmiljö. Via en 

fenomenografisk kvalitativ intervju har 7 elever på ett NV-program intervjuats med 

avsikt att identifiera deras uppfattning om vad individanpassning kan vara och hur 

den bör utformas. Elevernas tankar har sedermera satts i relation till diverse teorier 

med syftet att förstå och problematisera desamma. Konstateras kan att ett 

individanpassat arbetssätt är ett aktivt val i en lärandeprocess och kan innebära 

olika tillvägagångssätt beroende på vilka individer som är involverade. Ett än mer 

konkret resultat är benämnt Trevägsmetoden vilken har sin grund i elevernas 

önskan om att bli delaktiga genom en aktiv dialog med närvarande lärare och är 

exempel på hur pedagoger metodiskt kan agera vid individanpassade 

lärandesituationer.  

 
 
Ämnesord     

Individanpassat lärande, dialog, lärandeprocess, delaktighet, trevägsmetoden 

 
 

 



 

 

Förord 
Det står många bakom uppsatsen nedan, på ett eller annat sätt. Tack alla ni! Jag vill 

dock lyfta fram några personer som varit närvarande extra mycket: David, min 

handledare, för det korta men oerhört effektiva; Hur går det? som skickades till mig 

i höstas och som fick mig att ta tag i min uppsats; Anders, min livsmentor, som gett 

mig utmanande kritik; Therese, min sambo, som tvingats följa mig under denna 

utdragna ångestprocess i 3½ år. Ett företag som också skall lyftas i detta 

sammanhang är Zoegas som utan vetskap bistått med kaffe kontinuerligt under 

processen. Slutligen, som alltid finns det stor risk att det finns felaktigheter i texten, 

något som endast jag skall stå till svars för.                       



 3

INNEHÅLL 
 
 
 
1. Utgångspunkter .................................................................. 5-10 

1.1. Avstamp ..................................................................................... 5 
1.2. Problemformulering ................................................................... 7 
1.3. Syfte........................................................................................... 9 
1.4. Problemprecisering/forskningsfrågor ......................................... 10 
1.5. Disposition ................................................................................. 10 

 
2. Teori – lärande och inlärning .............................................. 11-26 

2.1. Kunskap och lärande ................................................................. 11 
2.1.1. Det emancipatoriska kunskapsintresset ............................................... 12 
2.1.2. Kunskapsbegreppet enligt den svenska skolans styrdokument ........... 13 
2.1.3. Läroprocessen ...................................................................................... 14 

2.2. Eleven och läraren ..................................................................... 16 
2.2.1. Synen på eleven ................................................................................... 16 
2.2.2. Lärstilar ................................................................................................. 19 
2.2.3. Ledarstilar ............................................................................................. 21 

2.3. Samtalsformer ........................................................................... 24 
 

3. Metod ................................................................................. 27-34 
3.1. Val av metod .............................................................................. 27 
3.2. Fenomenografin som forskningsansats ..................................... 28 
3.3. Intervjun som kvalitativ datainsamlingsmetod ............................ 29 
3.4. Intervjun ..................................................................................... 31 

3.4.1. Urval ...................................................................................................... 31 
3.4.2. Etiska överväganden ............................................................................ 32 
3.4.3. Intervjusituationen ................................................................................. 33 
3.4.4. Metod vid analys och tolkning ............................................................... 33 

 
4. Empiri och analys ............................................................... 35-45 

4.1. Transkribering ............................................................................................ 35 
4.2. Individanpassning ur ett elevperspektiv ............................................. 35 

4.2.1. Definition & begreppsförståelse ............................................................ 35 
4.2.2. Lärarens roll i strävan mot ett optimalt individanpassat lärande ........... 38 
4.2.3. Praktiska erfarenheter ........................................................................... 41 
4.2.4. Konkreta råd inför framtiden ................................................................. 44 

 
5. Konklusioner och framtidsvisioner ..................................... 46-53 

5.1. Slutsatser & reflektioner .......................................................................... 46 
5.2. Trevägsmetoden ........................................................................ 47 
5.3. Generaliserbarhet/reliabilitet/validitet .................................................. 50 
5.4. Sammanfattning ........................................................................................ 51 
5.5. Slutord .......................................................................................................... 53 
 

 
Referenser 
Bilagor 



 4

 



 5

1. UTGÅNGSPUNKTER 
 

1.1. Avstamp 
Skolans värld påverkar oss alla. Vi har alla erfarenheter och någon form av upplevelser från 

skolan, positiva som negativa. Efter att ha bevittnat skolan som system och organisation, från 

både elev- och lärarperspektiv, kan jag likt forskaren Hans Albin Larsson konstatera att 

skolans villkor och möjligheter att förverkliga mål och ideal är starkt förknippat med 

samhällets villkor och hur samhället har förändrats över tid.1 Intressant är då att det idag har 

skett en betydande förändring av samhället inom flertalet sektorer. Ett konstaterande som de 

flesta håller med om. Zygmunt Bauman framhäver:2  

 
Jag talar /…/ om den nuvarande chocken, inte om det förflutnas ro.  

  

Ett citat som anspelar på uppfattningen om att det råder ett fragmenterat samhällsklimat, ett 

samhällsklimat kopplat till en mängd förändringsprocesser såsom exempelvis 

individualisering.3 Uppfattningar vilka resulterat i att skolor runt om i världen påverkas, vilket 

medfört behovet av att den pedagogiska metodiken ständigt varieras och ifrågasätts.  

 Min arbetsplats strategi för att möta dessa utmaningar är att aktivt försöker arbeta utifrån 

ett Individanpassat lärande. Ett lärande vilket strävar efter att sätta individen och dennas 

utveckling i fokus.4 Skolan framhäver följande:5  

 
På Cultura strävar vi efter att du som elev ska känna engagemang och lust att lära. Även om 

kursernas mål redan är givna av skolverket, så är det just du och dina behov, intressen och 

erfarenheter som är utgångspunkten för oss på Cultura. Därför är det självklart att du är 

med och bestämmer både innehåll, arbetsformer och redovisningsformer i kursernas olika 

moment. Alla behöver inte göra likadant för att nå målen. Detta kallas i skolvärlden för ett 

individanpassat lärande och det tror vi på! 

                                                 
1 Larsson, Hans-Albin (2002), Skola eller kommunal ungdomsomsorg? Om att försöka skapa en jämlik och 
demokratisk skola, s. 26 
2 Bauman Zygmunt (1997), Vi vantrivs i det postmoderna samhället, s. 120 
3 Larsson Reidar (1997), Politiska ideologier i vår tid, s. 11 
4 Ågren Lena (1997), Att arbeta individanpassat i gymnasieskolan – sex lärare berättar, s. 11   
5  http://www.culturagymnasium.se/arbetar.htm 
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Som framkommer i ovanstående utgångspunkter så manas pedagogerna på skolan att arbeta 

individanpassat. För undertecknad innebar detta bland annat att jag under läsåret 09/10 

arbetade intensivt med att applicera, implementera och försöka nå ett individanpassat lärande i 

en NV - klass, årskurs 2. Då utvärderingarna gjordes i slutet av terminen fick jag dock en 

smärre chock. En del elever upplevde inte i någon högre grad att vi arbetat individanpassat. 

Kritiken fokuserades främst kring hur mål och betygskriterier uppnåddes; att det var orättvist 

då alla inte gjort samma sak. Något som följande elevcitat får belysa:6  

 

När det kommer till betyget så tycker jag att vissa behöver göra mer än andra, vilket är 

orättvist. 

 

En konklusion som kan göras utifrån ovan nämnda citat är att denna elev inte förstått syftet 

med att variera och låta dem göra olika uppgifter och examinationer, utan såg detta snarare 

som ett utslag av orättvisa. En annan slutledning som kan göras är att konstatera att 

undervisningen var ett utslag på lyckad individanpassning i och med att alla gick olika vägar 

för att nå samma mål. En mer djuplodande förklaring till elevens reaktion kan kopplas till de 

norska sociologerna Olva Krange och Tormod Øias forskning. I boken Den nye moderniteten 

- ungdom, individualisering, identitet og mening kritiserar de den individualiseringstes som 

Giddens, Baumann och Beck driver. Utifrån ett ungdomsperspektiv fastställer de att 

individualiseringsprocessen i det senmoderna samhället är en myt då den till stor del saknar 

empirisk grund. Det är inte alls självklart, enligt Krange och Øia, att bara för att vissa 

institutioner individualiseras så gör också individerna detta. De poängterar snarare att 

kollektiva strukturer fortsätter att spela en mycket stor roll för individers identitet och 

självmedvetande. 7 Författarna konstaterar:8  

 
Ungdom, som har sin egen framtid i støpeskjeen, kan ha vanskeligheter med å finne den 

arenaen hvor livsstiler og identiteter kan utvikles. 
 

                                                 
6 Elevcitat NV 2, VT 10 kursutvärdering Hi A 
7 Krange & Øia (2010), Den nye Moderniteten - ungdom, individualisering, identitet og mening, Se 
sammanfattning s. 253 
8 Krange & Øia (2010), s. 124 
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Ovan resonemang kan leda till konstaterandet att elever förmodligen är mer socialt och 

kollektivt orienterade än vad som ibland förväntas, ett konstaterande som möjligen resulterar i 

att ett individanpassat lärande kan upplevas som problematiskt.  

 

Oavsett vad som ligger bakom elevens inställning, var det funderingar som dessa samt tankar 

kring kunskap och lärande generellt som undertecknad började fundera på i samband med 

utvärderingen av kursen. Andra frågor som dök upp var exempelvis; Om en individ enligt 

läraren får ta del av individanpassad undervisning, men inte upplever att han/hon gör det: är 

det fortfarande individanpassning? Vad innebär individanpassning, egentligen? 

Individanpassar jag? Gäller individanpassningen alla? Vem avgör?  

 Med andra ord: Utvärderingarna sådde ett frö i mitt huvud; jag ville förhålla mig till det 

individanpassade lärandet och problematisera, resonera och reflektera kring dess problem och 

möjligheter.  

  

1.2. Problemformulering  
Oavsett vilket ämnesområde som behandlas är det givande att undersöka den begreppsapparat 

som nyttjas. Intressant är att uppfattningen av begrepp kan skilja sig markant. Vid en sökning 

via ERIC9 framkom att flertalet forskare likställer begreppet individanpassning med begreppet 

individualisering10. Något som ger utslag på uppsatsnivå: I uppsatsen Individanpassad 

undervisning - En studie om hur lärare på högstadiet uppfattar individanpassad undervisning 

lyfter Lina Jakobsson fram Gun Imsens beskrivning av individanpassad undervisning såsom 

”individualisering är tänkt som anpassning till elevens intellektuella kapacitet”.11 Även i 

uppsatsen Individanpassad matematik i grundskolan åk 1-6 – En kvalitativ studie om lärares 

uppfattningar och erfarenheter av individanpassning berörs arbetsmetoden 

individanpassning.12 Efter läsning av båda uppsatserna kan konstateras att skribenterna 

likställer individanpassning med individualisering i betydelsen eget arbete. Frågan är om detta 

är ett grepp som är oproblematiskt?  

                                                 
9 Elektronisk fulltextdatabas inriktad mot pedagogisk forskning.  
10 Med betydelsen eget fritt arbete 
11 Jakobsson Lina (2005), Individanpassad undervisning - En studie om hur lärare på högstadiet uppfattar 
individanpassad undervisning, Examensuppsats Högskolan Kristianstad; se även Imsen Gun 2000, Elevens värld   
12 Kjellander Maria (2010), Individanpassad matematik i grundskolan åk 1-6- En kvalitativ studie om lärares 
uppfattningar och erfarenheter av individanpassning, Examensuppsats Högskolan Kristianstad VT  
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Tänk om individanpassning för en elev är individualisering och individanpassning för en 

annan elev innebär kollektivisering13? Kan och bör begreppet individanpassning då verkligen 

likställas med begreppet individualisering? Inte helt självklart då valet av pedagogisk 

arbetsmetod förmodligen styrs av vilken tolkning som görs av begreppet individanpassat 

lärande.  

 

Tanken som infann sig direkt var att undersöka hur lärare definierar och nyttjar begreppet 

individanpassat lärande. Efter inläsning på området kunde dock konstateras att 

individanpassat lärande diskuteras utifrån ett lärarperspektiv i skolverkets studie Vad 

påverkar resultaten i svensk grundskola - kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer.14 

Det framhävs bland annat att en rad studier tyder på att övergången till individanpassad 

undervisning har lett till ”/…/ ökad individualisering i form av eget arbete och en förskjutning 

av ansvar från lärare till elev – än att undervisningen blivit mer flexibel och utformas utifrån 

elevernas olikheter.”15. Vidare framhäver rapporten att forskning visar att mer eget arbete inte 

gynnar elevens kunskapsutveckling utan snarare leder till sämre studieresultat.16 Värt att 

notera är därmed att flertalet lärare förmodligen likställer begreppet individanpassat lärande 

med individualisering och i praktiken därmed eget arbete. Ett måste? Inte nödvändigtvis; i 

kunskapsöversikten från skolverket står även att läsa att ”… individualiserad undervisning 

[kan] innebära att undervisningen genomförs med elevens individuella förutsättningar och 

behov i centrum…”. Ett arbetssätt som förutsätter att läraren ”… har god kännedom om hur 

eleven fungerar i olika sammanhang, elevens styrkor, intressen och tidigare 

erfarenheter…”.17. Frågan är nog snarare hur berörda väljer att förhålla sig till begreppet 

individualisering. Med andra ord; individanpassad undervisning behöver inte enbart innebära 

individualisering i innebörden eget arbete utan kan även innebära individualisering med 

innebörden lärarlett arbete i grupp.   

 

Hur lärare på en skola som strävar efter att arbeta individanpassat tolkar begreppet är 

intressant och viktigt. Det är ett ämne som bör diskuteras, både ofta och återkommande.  

                                                 
13 Med betydelsen alla gör samma sak 
14 Skolverket (2009), Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? – kunskapsöversikt om  
betydelsen av olika faktorer, Stockholm.  
15 Skolverket (2009), s. 27 
16 Skolverket (2009), s. 30 
17 Skolverket (2009), s. 30 
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I detta sammanhang är skolinspektionens rapport Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009- 

skolinspektionens erfarenheter och resultat tänkvärd då det i denna står att läsa att det råder 

stora brister i skolors systematiska kvalitetsarbete; brister såsom begränsad 

resultatuppföljning och avsaknad av fasta rutiner. Detta kan enligt skolinspektionen leda till 

en begränsad möjlighet för skolan att följa upp och analysera resultat från verksamheten. 

Effekter som kan leda till att resultaten inte kopplas till ”/…/ hur skolan behöver ändra 

arbetssätt eller utveckla undervisningsmetoder för att eleverna skall nå målen för utbildningen 

och för att skolan i allmänhet ska nå en högre kvalitetsnivå.”18. Då min arbetsplats säger sig 

arbeta utifrån ett individanpassat lärande och jag själv har som personligt utvecklingsområde 

att problematisera, reflektera och utveckla kring detsamma riktas därför fokus hit. Dels för att 

själv utveckla min referensram kring vad individanpassning kan innebära och dels för att 

utgöra en aktiv del av skolans kvalitetsarbete.  

 

Avslutningsvis kan konstaterandet göras att individanpassning är ett begrepp som verkar 

inbegripa flertalet tolknings- och nyttjandenivåer samt ett exempel på olika arbetssätt som i 

forskningssammanhang framträder som betydelsefullt för elevens resultat. När begreppet 

berörs bör därför ett brett spektra av teorier om kunskap, lärande och inlärning synliggöras 

och nyttjas. Viktigt att notera och uppmärksamma i detta sammanhang (precis som begreppet 

individanpassning antyder) är att fokus bör riktas mot individen, nämligen eleven. För att 

läraren skall kunna problematisera och i sinom tid nå insikt i vad ett individanpassat lärande 

kan innebära bör denne/denna utgå från elevens upplevelser, förståelse och tankar om lärande 

och inlärning. För, om lärare inte vet vad eleverna anser vara individanpassning; hur kan de 

då individanpassa?  

 

1.3. Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är således 

 

• att synliggöra gymnasieelevers tankar och funderingar kring begreppet och 

arbetsmetoderna individanpassat lärande.   

 

                                                 
18 Skolinspektionen (2009), Tillsyn och granskning 2009- skolinspektionens erfarenheter och resultat, s 28-29 
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samt 

 

• att intensifiera utvecklingsarbetet med begreppet och arbetsmetoden det 

individanpassade lärandet genom att ge förslag på hur pedagoger konkret kan arbeta 

individanpassat i skolmiljö.  

 

1.4. Problemprecisering/forskningsfrågor  
Frågeställningarna är tre och lyder som följer:  

 

• Hur upplever gymnasieelever det individanpassade lärandet som begrepp och 

arbetsmetod(er)? 

• Hur kan och bör ett optimalt individanpassat lärande vara utformat ur ett 

elevperspektiv?  

• Hur kan elevernas tankar knytas, förstås och problematiseras utifrån teorier och 

forskning kring det individanpassade lärandet? 

 

1.5. Disposition 
Som bekant är denna uppsats tänkt att behandla begreppet och arbetsmetoden det 

individanpassade lärandet och i sinom tid även utveckla det. Därav kommer följande 

teoriavsnitt beröra flertalet teoritraditioner; traditioner vilka vid första anblick nödvändigtvis 

ej känns helt självklara i denna kontext. Men, det är just ur detta sammanhang som denna 

uppsats vuxit fram; nämligen uppfattningen om att individanpassning som begrepp men 

framförallt som arbetsmetod innefattar en inte alltid synlig komplexitet. Så, för att kunna 

genomföra studien enligt uppsatta mål är det av stor vikt att ett omfattande resonemang kring 

lärande, inlärning, kunskapssyn, lärstilar, ledarstilar och olika samtalsformer framhävs. Detta 

görs under avsnittet 2. Teori - lärande och inlärning. Vidare följer ett resonemang kring hur 

urvalsprocessen sett ut vid valet av metod samt tankar, urvalskriterier och liknande inför 

intervjuerna; information som återfinns under rubriken 3. Metod. Under avsnittet 4. Empiri 

och analys synliggörs elevernas svar samt kopplingen till ovan nämnda teorier och förslag på 

hur lärare kan arbeta individanpassat. Problematisering och reflektioner av resultaten 

framkommer i avsnitt 5. Konklusioner och framtidsvisioner.  
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2. Teori - lärande och inlärning 
Valet av teoretisk anknytning vid forskning är av stort intresse. Stort på så sätt att en forskares 

teoretiska utgångspunkter ofta styr dennes/dennas livsåskådning och därmed hela 

forskningsprocessen. Variation och olika forskningsgrepp är därför en nödvändighet. Ett 

konstaterande vilket får stöd i Thor Egerbladh och Tom Tillers bok Forskning i skolans 

vardag. Författarna understryker och poängterar vikten av att variera och kombinera olika 

forskningsansatser. Forskningen inom den pedagogiska diskursen är mångfaldig. Egerbladh 

och Tiller resonerar kring olika fokus vilka forskare inom pedagogisk forskning utgår från.  

Författarna poängterar att ”/…/ en typ av forskning är upptagen med att diagnostisera, tolka 

eller förklara den sociala verkligheten som den är eller som den har varit. En annan typ av 

forskning är mer upptagen av att förändra en given verklighet genom att påverka den.”19. Då 

denna studie dels gör anspråk på att ge en bild över hur elever faktiskt upplever det 

individanpassade lärandet och dels har syftet att förändra och påverka, så har båda typer 

använts. 

 
Upplägget är att det först följer en genomgång av begrepp och förhållningssätt rörande 

kunskap, kunskapssyn och läroprocess under rubriken 2.1 Kunskap och lärande. Men, elevens 

existens är ju trots allt den huvudsakliga anledningen till att skola bedrivs; därför är det viktigt 

att synliggöra just, eleven. Detta kommer huvudsakligen att göras i avsnittet 2.2 Eleven och 

läraren. Som ingressen avslöjar kommer även lärarens roll synliggöras i detta avsnitt. För, 

poängteras bör att trots att fokus i denna studie är riktat mot eleverna och deras tankar går det 

inte att komma ifrån läraren och dennes/dennas roll. Läraren har en mycket tydlig och även 

synlig maktfunktion oavsett vilken pedagogisk arbetsmetod/diskurs som nyttjas. Slutligen 

kommer ett generellt resonemang kring olika former och modeller för samtal och inlärning att 

synliggöras under rubriceringen 2.3. Samtalsformer.  
 

2.1. Kunskap & lärande 
Under följande rubrik följer resonemang om begreppet kunskap ur olika perspektiv samt hur 

individer kan uppfatta/nå/erhålla/skapa kunskap i sin individuella läroprocess.    

 

                                                 
19 Egerbladh Thor, Tiller Tom (2003), Forskning i skolans vardag, s. 29-30 
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2.1.1. Det emancipatoriska kunskapsintresset 
Denna studie tar avstamp i en kunskapssyn som är influerad av ett flertal pedagogiska traditioner. 

Den huvudsakliga påverkan utgörs främst av Jürgen Habermas som kan ses som en typisk 

företrädare för det Emancipatoriska kunskapsintresset, det vill säga en forskningsinriktning som 

syftar till att främja människans frigörelse och bidra till samhällets positiva utveckling. Habermas 

poängterar att flertalet strukturer ständigt påverkar oss vid kommunikation individer emellan. 

Människan sägs leva i två världar: Systemvärlden och Livsvärlden.  

 I systemvärlden influeras människan bland annat dels av en teknologisk, vetenskaplig 

påverkan dels av en kapitalistisk. I livsvärlden är det den kommunikativa kvantiteten, 

nämligen den sociala kommunikationen (icke instrumentella band mellan människor), som är 

den rådande. Habermas framhäver och poängterar att både systemvärlden och livsvärlden 

påverkar människor. Poängen är dock att det finns enklare hanterbara strukturer i livsvärlden 

än i systemvärlden vilket leder till att individen kan föra en mer givande och mer anspråkslös 

kommunikation där. Habermas syftar till att återkräva livsvärlden, han vill återkräva den 

offentliga sfären och minimera den strukturella påverkan. Teoretikern vill medvetandegöra 

människor utan att förkasta samhället. Habermas kunskapssyn framställs bland annat i 

Christer Stensmos Pedagogisk filosofi då författaren poängterar att Habermas menar att ”… 

kunskap är socialt konstruerad; kunskap är frukterna av en dialog människor emellan och 

gemensamma överenskommelser (konsensus) om vad som är giltiga (valida) förhållanden.”.20  

 

En annan teoretiker som förhåller sig till elevens kontext är Lev Semënovi Vygotskij. Denne 

sovjetfödde psykolog kan anses som en av socialkonstruktionismens förgrundsfigurer. 

Vygotskij betonade starkt den kulturella och sociala kontexten vid inlärning och han 

fokuserade på människans livsvärld för att kunna beskriva hennes tillvaro och identitet. I 

denna tradition utgår forskaren från att kunskap ”… alltid är aktivt konstruerad, att den alltid 

skall passa in i en social verklighet, att den är accepterad socialt och att dess struktur är 

språkligt möjlig att uttrycka..”.21  

  För min studie har denna teoretiska tradition varit viktig i och med dess emancipatoriska 

inslag. Syftet med min undersökning har ju till stor del varit att förändra till det bättre.  

 

                                                 
20 Stensmo Christer (1994), Pedagogisk filosofi, s. 226-227 
21 Kroksmark Thomas (2003), Den tidlösa pedagogiken, s. 430, 446-456 
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2.1.2. Kunskapsbegreppet enligt den svenska skolans styrdokument  
Då begreppet kunskap behandlas kan även kunskapssynen vilken kommer till uttryck i 

nationella kriterier framhävas. I Lpf 94 står att läsa: 22   
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former- såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. 

Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen.   

 

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet; ord vilka vid första anblick kan te sig banala 

men som trots allt kan ses som ett resultat av tusentals år av debatt och diskussion. Bakom 

dessa fyra ord döljer sig en mängd möjligheter och uppslag inför kommande undervisning. 

Den viktigaste formuleringen i ovan angivna text är kanske; ”… kommer till utryck i olika 

former…”. Det vill säga: kunskap kan framträda i olika former, på olika sätt och genom 

skiftande kommunikationskanaler. Detta förhållningssätt kan öppna möjligheter för 

individanpassad undervisning. Styrdokumenten stipulerar mycket tydligt att eleven som 

individ skall synliggöras. I Lpf 94 under rubriken Riktlinjer står följande att läsa:23  
  
Läraren skall  

utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, […] organisera arbetet så 

att eleven  

- utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga […] 

- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat ansvar […] 

 

Som bekant stundas även inom kort ett flertal nya nationella styrdokument i och med 

gymnasiereformen GY11. Inför kommande implementering genomför skolverket ett antal 

konferenser på vilka myndigheten strävar efter att bland annat synliggöra och förklara vilken 

kunskapssyn tjänstemän inom svensk skola förväntas förhålla sig till i framtiden. En av dessa 

konferenser hölls tisdagen den 25 januari 2011 på Sundspärlan, Helsingborg. Under denna 

konferens framkom och presenterades följande modell:24  

                                                 
22 Lärarens handbok (2005), Skollag, Läroplan, Yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention, ur LPF 94 s. 40 
23 2.1 Riktlinjer i Lpf 94, s. 45 i Lärarens handbok, Stockholm 2005 
24 Sundspärlan 25/1 2011, informationsmaterial hämtades Måndag 24/1- 2011 15:51 från;  
/http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/12/Formiddagsbildspel_20101221.pdf 
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Läroplanens fyra F Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet 
Aristoteles Vetande Kunnande Klokskap 

EUs 
nyckelkompetenser Kunskaper Färdigheter Attityder 

EQF25 Kunskaper Färdigheter Kompetens 

Bolognamodellen Kunskap & förståelse Färdighet & 
förmåga 

Värderingsförmåga 
och 
förhållningssätt 

Figur 1: Illustration av kunskapssynen i GY 11  

 

Som framkommer i modellen ovan så har kunskapssynen i GY11 inspirerats av flertalet 

pedagogiska traditioner. En slutsats som kan göras med tanke på detta resonemang är att 

kunskap är relativ. Kunskap är inte definitiv. Kunskap omdefinieras utifrån den 

samhällskontext i vilken den verkar. Kunskap är de ämnen, de tankar, den förståelse, de 

färdigheter och de förtrogenheter vilka för tillfället accepteras i ett samhälle, det vill säga de 

överenskommelser vilka är de rådande.  

 Läroplansförfattarna förhåller sig med andra ord till samhället (i detta avseende) likt 

Habermas och Vygotskij utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Ett perspektiv som utvecklas 

under nästa rubrik 2.1.3. Läroprocessen.  

 

2.1.3. Läroprocessen 
Den process genom vilken vi tar till oss och begrundar fakta, den så kallade läroprocessen, 

kan ibland te sig komplicerad. Något som inte förenklas av att synen på hur kunskapsstoff 

inhämtas skiljer sig markant. Ett perspektiv vilket påverkat denna studie i stor utsträckning 

och som kan ses som en utväxt från det socialkonstruktionistiska perspektivet är det 

sociokulturella perspektivet. Ett perspektiv vilket framställs i Roger Säljös Lärande i 

praktiken - ett sociokulturellt perspektiv.26 Säljö poängterar i denna bok tydligt betydelsen av 

kommunikation människor emellan. Att det är i mötet som kunskap erhålls/uppnås/skapas. 

Vidare framställer han också dels betydelsen av samspelet mellan kollektiv och individ, dels 

betydelsen av de olika redskap och verktyg vilka vi nyttjar för att utvecklas som människor.  

                                                 
25 European Qualification Framework 
26 Säljö Roger (2000), Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv 
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Säljö poängterar att människan inte har förändrats nämnvärt biologiskt genom tidens gång 

men har ändå lyckats utveckla en imponerande ansamling kunskapsstoff med vilken samhället 

förändrats teknologiskt och psykologiskt. Roger Säljö funderar även kring datoranvändning 

och den värld som har öppnats tack vare detta nya medium i kapitlet Lärande och nya 

kommunikativa praktiker. Författaren poängterar bland annat att den nya tekniken möjliggör 

nya former av interaktivitet mellan människa och maskin. Han syftar främst på de olika 

mikrovärldar som olika sorters spel utgör. Att människor kan ställas inför problem och olika 

dilemman i en digitaliserad form. En annan form av interaktivitet är även den vilken kan 

komma tillstånd mellan människa och människa. Kommunikation över stora avstånd har fått 

en helt ny innebörd.27  

 Konstateras kan, att det sociokulturella perspektivet har spelat stor roll i min egen praktik i 

och med att den förutsätter att jag som pedagog måste möta mina elever på individnivå, för att 

komma åt läroprocessen. Detta synsätt resulterar dock även i förhållandet att det egentligen 

inte finns någon given kunskap som jag föredrar, utan kontexten betyder i princip allt. Ett 

konstaterande som resulterar i och förklarar greppet att även framhäva och tolka den 

fenomenografiska skolan nedan. Detta främst då denna forskning fokuserar mot dimensionen 

kring vad något är och hur något uppfattas.  

 

Rent etymologiskt kan fenomenografi sägas beskriva ”/…/ det som visar sig.”28. För det 

centrala i den fenomenografiska ansatsen är just konstaterandet att vi alla är olika och därmed 

även ser på saker och ting på olika sätt. Forskaren är medveten om att de enskilda individerna 

alla genomgår olika processer vid inlärning. Forskaren gör också accepterandet att ”/…/ 

inlärningen, kunskapsbildningen och språkutvecklingen är en förändring i relationen mellan 

människan och hennes omvärld.”29.  

 Den fenomenografiska skolan kan sägas ha vuxit fram ur ett nära tio år långt projekt inom 

en svensk-engelsk forskargrupp vilket mynnade ut i boken Hur vi lär.30 Huvudförfattare är 

den internationellt uppmärksammade forskaren Ference Marton, professor emeritus i 

pedagogik vid Göteborgs universitet, som medverkat i en mängd projekt kring lärande. I 

boken behandlar Marton och medskribenter läroprocessen och dess olika förutsättningar och 

utfall. En läroprocess vilken kan delas in i olika faser; i vilka vi som lärande individer kan 

befinna oss på flera olika steg i.  
                                                 
27 Säljö (2000), s. 231- 250 
28 Starrin Bengt, Svensson Per Gunnar (1994), Kvalitativ metod & vetenskapsteori, s. 111 
29 Starrin & Svensson (1994), s. 115 
30 Marton Ference, Hounsell Dai, Entwistle Noel (2000), Hur vi lär  
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Kunskap kan exempelvis nås genom att människan lyssnar, ser, reflekterar, läser, upprepar, 

tecknar, imiterar, gör, skriver och samtalar. Poängen är att människan ständigt lär, frågan är 

dock vilka kunskaper som tillgodogörs? I boken framgår även resonemang kring den 

kvantitativa respektive den kvalitativa kunskapsuppfattningen. 31 Marton nyttjar den 

kvalitativa riktningen vilken generellt kan sammanfattas med att forskaren söker svaren 

bakom, försöker hitta det stora sammanhanget, försöker skildra komplexiteten. Teorin utgår 

från att frågorna som ställs är viktiga. Marton m.fl. poängterar att om forskaren ställer frågor 

som inte har något bestämt svar eller något bestämt sätt att lösa problemet på torde 

denne/denna kunna erhålla större komplexitet och ett vidare resonemang. Insikter vilka torde 

spegla ett bredare spektrum av olika former av kunskap. Vygotskij behandlar också dessa 

frågor när han bland annat påpekar att lärare i skolan ofta är alltför intresserade av att pröva 

vad eleven kan istället för att intressera sig för möjligheterna för och till elevens framtida 

lärande. Ett framtida lärande vilket främjas av samspel och samarbete med läraren.32 Värt att 

notera är att förutsättningarna för att samspel och samarbete överhuvudtaget skall kunna 

genomföras, förmodligen grundas i hur det kontextuella sammanhanget kring elever och 

lärare ter sig. Ett ämnesuppslag som berörs under följande rubrik 2.2. Eleven och läraren.  

 

2.2. Eleven och läraren  
Eleverna och läraren är alla synliga och osynliga aktörer i klassrummet, på ett eller annat sätt. 

Skillnader i hur individer agerar och reagerar grundar sig i en mängd faktorer. Exempelvis är 

det centralt vilken inställning och förhållningssätt lärare har till eleven och sig själv som 

ledare; ämnesuppslag som behandlas under följande avsnitt.   
 

2.2.1. Synen på eleven  
Centralt inom lärande är hur läraren arbetar med och förhåller sig till eleven som person, 

individ och människa. I boken Att arbeta individanpassat i gymnasieskolan - sex lärare 

berättar behandlar Eva Alderborn ämnet i kapitlet Eleven - En outnyttjad resurs?. 

Huvudtesen i kapitlet sammanfattas väl i följande citat: 33  

 

                                                 
31 Notera: Ett mer djuplodande resonemang kring begreppen kvalitativ och kvantitativ följer nedan under 
rubriken 3. Metod  
32 Dysthe Olga (1996), Det flerstämmiga klassrummet - Att skriva och samtala för att lära, s. 55 
33 Ågren Lena (1997), s. 39   
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Ingen kan egentligen lära någon annan något. Men lära sig själva kan alla! Varje människa 

är sin bästa resurs.   

 

Detta påstående är centralt och relevant för denna studie på så sätt att markera och framhålla 

att elevens medverkan och medvetenhet om sin läroprocess är av stor vikt. Om eleven inte vill 

lära sig eller inte ser någon relevans i och med studierna, då är alla insatser (oavsett karaktär) i 

stort sett meningslösa.  

 Eva Alderborn resonerar även kring vikten av att definiera vad som menas med en elevs 

kunskapsnivå. Hon talar om elevens profil; en profil vilken synliggör elevens tillfälliga 

kunskapsnivå under hans/hennes kunskapsprofil samt dennes/dennas förmåga att lära, vilket 

kan förstås utifrån studentens inlärningsprofil:34  

 

En elevs kunskapsprofil är en syntes av  

a)  mängd ytliga faktakunskaper 

b)  verklig förståelse av problem 

c)  förmåga att koppla teorier till egna erfarenheter 

d)  förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper 

 

En elevs inlärningsprofil är en syntes av  

a)  koncentrationsförmåga  

b)  samarbetsförmåga 

c)  ansvarskänsla 

d)  självständighet och kritiskt tänkande 

e)  kännedom om var informationen som leder till kunskap finns 

f)  motivation och lust att lära 

g)  fysisk kondition 

h)  hemförhållanden 

i)  begåvning i och intresse för det aktuella ämnet 

j)  eventuell dyslexi 

k)  relation till läraren och studiekamrater 

l)  roll i klassen m.m. 

 

                                                 
34 Ågren Lena (1997), s. 44   
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Ovan presenterade kunskaps- och inlärningsprofil kan med andra ord definieras som en 

individs ”personlighetsprofil”, det vill säga de möjligheter, krav, förutsättningar och mål som 

krävs för att eleven skall nå/erhålla/skapa kunskap. Det vill säga en elevs kontextuella 

förutsättningar.  

 

Även elevens delaktighet i processen är central. I den pedagogiska klassikern Elevens värld 

poängterar Gun Imsen att olika uppfattningar om lärande kan grunda sig i olika människosyn. 

Hon exemplifierar genom att lyfta fram skiftande uppfattningar om individens roll vid 

inlärning. Enligt en uppfattning intar eleven en passiv hållning; en uppfattning vilken Imsen 

liknar vid att en säck fylls med innehåll. Andra uppfattningar avspeglas ofta av en aktiv och 

agerande individ. Skillnader vilka Imsen ser som en grundläggande skillnad mellan 

behavioristiska och kognitiva teoritraditioner.35 Imsen tar dock ställning och konstaterar att 

lärande inte sker i ett vakuum. Hon konstaterar:36  

 
Lärande sker alltså alltid i en eller annan form av samspel mellan individen och 

yttervärlden. 

 

Detta lärande sker i vad Imsen benämner grundläggande former av samspel: Socialt samspel, 

Materiellt samspel och Symboliskt eller virtuellt samspel. Ett samspel vilket hon beskriver i 

en modell:37 

                                                 
35 Imsen Gun (2006), Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi, s. 208 
36 Imsen (2006), s. 210 
37 Imsen (2006), s. 211 
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Socialt samspel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiellt samspel Symboliskt eller virtuellt 
samspel 

 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Illustration av Gun Imsens modell av grundläggande samspel  
 
 
 
Figuren ovan kan sägas representera uppfattningen att vår värld och därmed även skapandet 

av kunskap är beroende och konstruerad av meningsbärande symboler vilka kan få olika 

betydelse i olika kontexter. Imsen framhäver: ”… kunskap finns därmed både utanför 

människan /…/ och som mental aktivitet i människan.”38. För att kunna förstå hur 

individanpassad undervisning skall kunna uppnås bör människan därför förhålla oss till det 

yttre samhället men även till de inre processer som pågår inom individen. Individen bör förstå 

och medvetet förhålla sig till sin egen ”kunskapande” process. En medvetenhet som kan nås 

om individen blir medveten om sin egen lärstil.  

 

2.2.2. Lärstilar 
I boken Så arbetar du med Lärstilar – nyckeln till kunskap och individualisering av Lena 

Boström & Ingemar Svantesson behandlas ämnet lärstilar i stor utsträckning.  

                                                 
38 Imsen (2006), s. 213 

Arbete med eller utforskning av 
ting och material. 
Redskapsanvändning 

Kommunikation med andra 
människor (familj, vänner, lärare 
osv.). Tal, kroppsspråk  

Samspel med symboler (ord, 
språk, text, bilder, film, ljud, 
osv.). Läsa, skriva, spela, teckna 
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Författarna lyfter fram två modeller kring lärstilar; Kolbs modell och Dunns lärstilsmodell.39 

Enligt författarna används ofta Kolbs modell ofta inom problembaserat lärande. Dunns 

lärstilsmodell används i sin tur i stor utsträckning inom barn- och ungdomsskolan och 

vuxenutbildningen och anses ha en bred internationell förankring och kan ses som en 

flerdimensionell modell.   

 

Boström och Svantesson definierar och problematiserar lärstilar genom att lyfta fram Dunn & 

Dunns definition:40  

 
Learning style, then, is the way each learner begins to concentrate on, process and retain 

new and difficult information.  

 

Det centrala i Dunns modell är att om individen är medveten om sin egen individuella lärstil 

kan han/hon vara gagnad av detta igenom livet. Utifrån detta resonemang kan följande 

konstaterande göras (med koppling till Imsens modell ovan); medvetenhet kan fungera som 

ett redskap i läroprocessen. För att kunna identifiera sin lärstil lyfter Boström & Svantesson 

fram ett antal faktorer vilka är viktiga vid inlärning:41 

 

• Miljöfaktorer: Ljud, ljus, temperatur, och studiemiljö (möbler och design) 
 

• Emotionella/känslomässiga faktorer: Motivation, uthållighet, ansvar/anpassning, behov 

av inre eller yttre struktur 
 

• Sociala faktorer: ensam, i par, i små grupper eller i team, med en ledare/auktoritet eller 

med variation  
 

• Fysiska faktorer: perceptuell styrka (olika sinnen), biorytm (tid på dygnet, behov av 

intag, rörelsebehov 
 

• Psykologiska faktorer: analytisk eller holistisk informationsbearbetning, impulsiv eller 

reflekterande tankestil 

                                                 
39 Boström Lena & Svantesson Ingemar (2009), Så arbetar du med lärstilar – nyckeln till kunskap och 
individualisering s. 21  
40 Boström & Svantesson (2009), s. 22 
41 Boström & Svantesson (2009), s. 23 
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Faktorer vilka ytterligare stärker uppfattningen om att inlärning påverkas av flertalet 

komplexa sammanhang. Boström & Svantesson lyfter även fram forskning som påvisar att 

”/…/ den individuella uppsättningen stildrag är ett resultat av såväl genetisk som miljömässig 

påverkan. Forskning och erfarenhet visar att uppskattningsvis 2/5 av lärstilsprofilen är socialt 

inlärd och 3/5 är genetiskt betingad.”42. Vi ser sålunda en forskningsinriktning som spänner 

över ett flertal teoretiska discipliner, discipliner vilka alla innehar mer eller mindre intressanta 

drag. Att dra långt gående konklusioner kring lärstilar är svårt i detta skede men, 

avslutningsvis kan sägas att fokus och nyttjande av lärstilar genererar i en helhetssyn på 

individen och dennes/dennas inlärning som helhet.  

 
Med tanke på föreställningen om att en helhetssyn bör intas för att elevens lärande skall kunna 

optimeras bör även lärarens ledarstil beröras, för precis som antyddes i rapportens inledning 

kan inte elevens lärande separeras från lärarens närvaro under läroprocessen.  

 

2.2.3. Ledarstilar  
I artikeln Att skapa goda betingelser för lärande – meningsfull kommunikation och 

begreppslig progression av forskaren Torsten Madsén framkommer en metafor vilken 

framställts av Ference Marton i syfte att fånga komplexiteten i lärarrollen:43 

 

Läraren skall vara läroprocessernas arkitekt, eleverfarenheternas barnmorska och 

tänkandets skulptör. 

 

Ett citat som speglar yrkets variation och betydelse i stor utsträckning. En annan forskare som 

forskat kring pedagogik generellt och ledarskap specifikt är Christer Stensmo. Stensmo som 

är docent i pedagogik, leg. psykolog och emeritus vid lärarutbildningen Uppsala universitet 

utgör stor påverkan på och inom pedagogisk forskning i Sverige. I boken Ledarskap i 

klassrummet behandlar Stensmo forskningsområdet Classroom management (i Stensmos 

tolkning ledarskap i klassrummet) vilket bland annat berör lärarens sociala relation till klassen 

och elevernas relationer till varandra i undervisnings- och lärprocesserna genom att utgå från 

och definiera ledarskapet i klassrummet i fem grundmoment: Kontroll, Motivation, 

Gruppering, Individualisering och Planering.44  

                                                 
42 Boström & Svantesson (2009), s. 24 
43 Madsén Torsten (1999), Att skapa goda betingelser för lärande - meningsfull kommunikation och begreppslig 
progression, s. 18   
44 Stensmo Christer (2008), Ledarskap i klassrummet, s. 18  



 22

De yttre ämnesrubrikerna politik, juridik, ekonomi, ekologi, teknologi och demografi utgör 

Stensmos beskrivning av den yttre samhälleliga kontexten. En yttre kontext som liksom 

skolan, dess kultur och klassrummet styr ledarskapet i klassrummet.  

  

Tydligare fokus mot ledarfunktioner ger Stensmo i boken Ledarstilar i klassrummet i vilken 

han ger en beskrivning av sex olika ledarstilar som han placerar in på en skala graderad 

utifrån själva kontrollfunktionen. Antingen så ligger fokus mot läraren och denne/dennas 

kontroll av eleverna eller så idkar eleverna mer självkontroll. Stensmo nämner sex olika 

författare under sex olika rubriker vilka beskriver de olika ledarstilarnas inriktning. 

Författarna är (utifrån Stensmos rubricering); Sonia Burnard: Beteendemodifikation; Lee 

Canter: Själv-säker disciplin; Jacob L. Kounin: Disciplin och gruppledarskap; Rudolf 

Dreikurs: Äkta och falska mål; William Glasser: Realitet, kontroll och kvalitet och Thomas 

Gordon: Aktivt lärarskap.45 Både Burnard och Canter kan kopplas till den behavioristiska 

psykologin inom vilken forskare fokuserar på experimentell metod och systematiska 

observationer. Deras beteendemodifikation baseras främst på klassisk och instrumentell 

betingning. Fokus ligger bland annat på formning (shaping). Stensmo beskriver (utifrån 

Skinner) att operanta inlärningssituationer kan förstås av att ”…beteenden eller responser är 

beroende av det som händer i miljön innan beteendet framträder (antedecendenter) och det 

som händer i miljön efter beteendets framträdande (konsekvenser).”.46  Båda dessa 

inriktningar fokuserar på läraren och dennes/dennas mål med undervisningen i klassrummet: 

Sonia Burnard fokuserar på hur ett specifikt beteende hos eleverna kan främjas eller stävjas. 

Lee Canter poängterar vikten av att läraren intar en aktiv, framstående och självsäker roll.  

 

Kounin utgår från empiriska klassrumsstudier och omformulerar dem därefter till teori utifrån 

bland annat Kurt Lewins socialpsykologiska fältteori om mänskligt beteende. Denna fältteori 

syftar till att studera människan i relation till sin omvärld. En relation vilken Lewin benämner 

livsrummet. Livsrummet består av människans egen psykologiska uppfattning om sig själv i 

förhållande till omvärldens vara vid ett specifikt tillfälle. Ett tillfälle som består av flera 

möjliga handlingsalternativ grundade på konflikter mellan handlingstendenser, motstridiga 

behov, möjligheter och hinder.47  

                                                 
45 Stensmo Christer (2000), Ledarstilar i klassrummet s. 2 ff. 
46 Stensmo (2000), s. 23 
47 Stensmo (2000), s. 83-85 
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Denna teori kommer till uttryck hos Kounin bland annat då han beskriver hur lärarens 

uppträdande, tillsägelser, beröm och tilltalande mottas av eleverna i klassen. Fokus ligger på 

hur läraren kan bibehålla disciplin och agera gentemot och tillsammans med gruppen som 

helhet.   

 

Dreikurs kan sägas utgå från någon form av dynamisk psykologi baserad på Alfred Adlers 

holistiska individualpsykologi. Christer Stensmo poängterar att den holistiska 

individualpsykologin innebär (precis som namnet avslöjar): ”att människan och hennes 

handlingar måste ses i ett totalt sammanhang, inklusive hennes relation till kosmos.”.48 

Viktigt att poängtera är att Adler menade att en handling är självdeterminerad. Det vill säga; 

utrymme för fri vilja finns. Det är människans intentioner, uppfattningar och föreställningar 

som avgör vad hon gör i var situation. Dreikurs vill utifrån dessa teorier nå disciplin i 

klassrummet genom att få eleverna att ta eget ansvar.  

 En väg att nå denna disciplin är enligt Dreikurs att medvetandegöra existensen av äkta och 

falska mål. Dessa mål handlar bland annat om läraren kan upptäcka och klassificera 

anledningar till att en klass eller en elev är orolig. Fokus ligger bland annat på hur läraren kan 

uppmuntra elever till fortsatt engagemang.  

  

Eget ansvar är något som även William Glasser och Thomas Gordon förespråkar. Glasser 

arbetade fram ett antal teorier vilka framhäver vikten av den enskilda individens delaktighet. 

Han arbetade bland annat fram realitets-, kontroll- och kvalitetsteorier vilka syftar till att 

framhäva att människan själv väljer beteende för att uppnå sina bestämda mål. Hon är en 

aktör som agerar aktivt i en situation, inte endast någon som förhåller sig passiv. Denna 

omständighet, att den enskilda människan har kontroll över det egna beteendet, resulterar i att 

hon även har ansvar för sina egna handlingar. Omvärlden kan inte kontrollera den enskildes 

beteende utan endast sätta gränser. För att nå ett givande klassrumsklimat bör skolan enligt 

Glasser syssla med kvalitetsarbete ämnat att framhäva ”…lärande som är meningsfullt, 

stimulerande och ökar elevernas livskvalitet.”.49 

 Thomas Gordon arbetar i sin tur efter devisen ”aktivt lärarskap”. Individen och ”jaget” står 

i fokus även i denna teori. Fokus ligger bland annat på kommunikationen mellan lärare och 

elev.  

                                                 
48 Stensmo (2000), s. 114 
49 Stensmo (2000), s. 165 
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Stensmo poängterar att viktiga inslag i denna teori är hur läraren och eleven samtalar med 

varandra samt ”jag-budskap” och ”aktivt lyssnande”.50 Ärlighet och uppriktighet är viktiga 

ingredienser i det ”goda” samtalet.  

 

Frågan är då hur detta ”goda samtal” kan nås? Det vill säga; hur kan exempelvis lärare nå 

elever och engagera och motivera dem i lärandeprocessen? Tankar och funderingar som dessa 

och andra aspekter kring ämnet samtal och dialog berörs under rubriken nedan.   

 

2.3. Samtalsformer 
Språkvetaren Olga Dysthe lyfter ett flertal tankar kring samspel och dialog i boken Det 

flerstämmiga klassrummet:51  

 
Mening är något som skapas genom samspel. Förståelse uppstår i samspelet mellan lärare 

och elever medan de pratar om och lyssnar på det de läser och skriver.  

 

Olga Dysthe fokuserar på språkets grundläggande betydelse för elever och utgår från vad hon 

benämner en ”…socialt aktiv och dialogisk inlärningsmodell”.52 En modell vilken dels har en 

konstruktionistisk, dels en interaktionistisk utgångspunkt och som hämtar sin teori från 

forskare såsom exempelvis Michail Bahktin. Bahktins dialogism speglar citatet ovan väl i och 

med att denne framhåller att:53 

 
En människa definieras genom sitt förhållande till andra, och därför använder människan 

inte språket för att i första hand ge uttryck åt sig själv utan för att kommunicera, befinna sig 

i en dialog.  

 

Dialogen kan med andra ord generellt utgöra en viktig del vid lärande och specifikt vid 

individanpassad undervisning. Människor kan mötas med hjälp av skriften, i ett samtal i det 

reella rummet, i cyberspace, genom musiken, genom bild, genom alla tänkbara sätt av 

mänskliga kommunikationskanaler. Individerna: eleverna och läraren, får utrymme och deras 

likheter och olikheter blir synliggjorda.  

                                                 
50 Stensmo (2000), s. 188 
51 Dysthe (1996), s. 221 
52 Dysthe (1996), s. 46 ff. 
53 Dysthe (1996), s.  63 
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Det vill säga att lärare måste vara öppna för alla sorters influenser, beakta dem och fundera 

över deras fördelar och nackdelar i undervisningen. Exempelvis kan IKT - användning och 

undervisning ses som ett komplement till andra former av dialog.54 Torsten Madsén ger ett 

perspektiv på hur teknik kan utgöra en viktig del av lärande:55  

 
När vi lär oss att utnyttja en teknik handlar det både om att vi kan göra helt nya saker och 

att vi kan göra de gamla sakerna på ett helt nytt sätt.  

 

Madsén kan knytas till den sociokulturella traditionen då han bland annat funderar kring 

datorn som redskap och verktyg i lärandeprocessen. Han ifrågasätter huruvida det är 

systemets kommunikativa egenskaper, dess multimediala förmåga, dess förmåga att simulera 

processer eller helt enkelt dess status som universellt arbetsredskap i skola, fritid och arbetsliv 

som ger systemet dess styrka, öppenhet och möjligheter.56 Detta ställningstagande kan ses 

som ett sätt att gå på vägen mot individanpassad undervisning.  

 

En annan forskare som fokuserar kring vilka möjligheter och problem som det senmoderna 

samhällets teknologi medför för skolans värld är Thomas Kroksmark. I rapporten Lärandets 

stretchadhet - Lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan57 undersöker han hur 

lärare förändrar sin undervisning och hur elever förändrar sitt lärande som en konsekvens av 

att arbeta i En – till – En - miljöer i skolan.58 Kroksmark konstaterar att denna nya typ av 

lärande och inlärning befinner sig i ett utvecklingsskede som kräver mer forskning. Han 

konstaterar att kunskapsbegreppet i sig står inför en förändring och därmed även den 

pedagogiska metodik som nyttjas. Vidare poängterar han att det digitaliserade lärandet 

resulterar i en förskjutning av fokus i läroprocessen från produkt till process. Men det 

konstaterande som är mest intressant för denna studie är då Kroksmark framhäver att: 59   

                                                 
54 IKT= Informations- och kommunikationsteknologi 
55 Madsén (1999), s. 2 ff 
56 Madsén (1999), s. 11 
57 Kroksmark Tomas (2011), Lärandets stretchadhet - Lärandets digitala mysterium i En-till-En-miljöer i skolan  
58 Med begreppet En – till - En avses att varje elev och alla lärare har var sin bärbar dator som de har tillgång till 
dygnet runt och som används kontinuerligt i skolarbetet och hemma med oinskränkta möjligheter att surfa fritt.    
59 Kroksmark (2011), s.19 
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I En – till - En miljöer för undervisning och lärande måste läraren göra antagandet om 

olikheter. Det innebär antagandet att alla elever lär sig på olika sätt och att undervisningen 

måste anpassas till dessa förhållanden precis som Internet anpassar sig till elevernas 

olikheter. Med det följer antagandet om variation, som innebär att lärande alltid är en 

konsekvens av att ha erfarit det man skall lära sig på varierade sätt. 

 

Det vill säga att lärande och inlärning kräver aktiva val. Viktigt att notera är att poängen med 

att lyfta fram dessa tankar inte är att diskutera huruvida undervisningen skall innehålla 

teknologi eller ej, syftet är snarare att poängtera att dialogen mellan elever och lärare är av 

vikt, hur detta sedan görs, är något som är upp till individerna det berör. De teorier som 

framställts ovan kan ses som exempel på olika sätt att förhålla sig till lärande och i sinom tid 

kanske exempel på ingredienser i hur individanpassad undervisning kan se ut. 

 

För att kunna nå till detta resonemang följer nedan en beskrivning av vilka metoder som 

nyttjades i strävan att nå denna studies syfte, vilket var:   

 

• att synliggöra gymnasieelevers tankar och funderingar kring begreppet och 

arbetsmetoderna individanpassat lärande.   

 

samt  

 

• att intensifiera utvecklingsarbetet med begreppet och arbetsmetoden det 

individanpassade lärandet genom att ge förslag på hur pedagoger konkret kan arbeta 

individanpassat i skolmiljö.  
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3. Metod 
Under denna ingress följer ett tydliggörande kring vilken metod som denna studie är 

uppbyggd kring. Andra ting som framhävs är ett resonemang kring urval, 

undersökningsgrupp, etiska ställningstaganden, frågor som låg till grund för intervjun samt 

hur resultaten har analyserats och tolkats.   

 

3.1. Val av metod 
Som bekant finns det olika inställningar till valet av metod, särskilt till inställningen till valet 

av kvalitativ eller kvantitativ metod. Som påpekades ovan anser undertecknad att det är av 

vikt att forskning bedrivs på bred skala, så även att valet av metod är varierande. Valet bör 

snarare göras beroende på studiens fokus och utgångspunkter men avgörande får nog ändå 

sägas vara forskarens samhällsteori. I jakten på metod lästes Starrin och Svenssons Kvalitativ 

metod och vetenskapsteori i vilken författarna poängterar att ”målsättningen med kvalitativ 

analys föreslås vara att identifiera ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, 

egenskaper och innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer, medan 

målsättningen med kvantitativ analys föreslås vara att studera hur givna företeelser, 

egenskaper och innebörder dels fördelar sig i en population, dels samvarierar med andra givna 

företeelser, egenskaper och innebörder.”60. Bengt Starrin tydliggör då han fastställer 

följande:61  

 
Kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting; kvantitet är mängden 

av denna karaktär eller egenskap.  

 

Då följande uppsats främst strävar efter att synliggöra elevernas uppfattningar, tolkningar och 

känslor kring temat det individanpassade lärandet och analysera det med hjälp av befintlig 

forskning är syftet med andra ord ute efter att undersöka hur något är beskaffat. Det är kärnan, 

den väsentliga karaktären och med avsikt att förändra en given verklighet, som är det 

intressanta. Forskningsansatsen blir därav kvalitativ. Som med mycket annat är de kvalitativa 

metoderna åtskilliga. Denna undersökning är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen.  

 

                                                 
60 Starrin & Svensson (1994), s. 6 
61 Starrin & Svensson (1994), s. 21 
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3.2. Fenomenografin som forskningsansats 
Som framkommit ovan i teoriavsnittet är det centrala i den fenomenografiska ansatsen att alla 

individer är olika vilket oftast resulterar i att de ser på saker och ting på olika sätt. En viktig 

skillnad gentemot den fenomenologiska ansatsen är dock att i en fenomenografisk 

forskningsansats fokuserar forskaren mot hur någon annan uppfattar sin verklighet snarare än 

att sätta sina egna tankar i fokus. Detta leder till följande nivå av förståelse och nyttjande:62  

 
Det fenomenografiska uppfattningsbegreppet betecknar såväl produkten av uppfattandet 

som själva uppfattandet. I den fenomenografiska analysen uppmärksammas och analyseras 

därför dels vilken innebörd människan tillskriver en företeelse eller ett objekt (dvs man 

erfar något, dels belyses hur olika aspekter av företeelsen eller av objektet (dvs 

erfarenheterna) ifråga relateras till varandra. 
 

Starrin och Svensson poängterar att ”huvudsyftet för den fenomenografiska ansatsen /…/ [är] 

att beskriva hur fenomen- ”företeelser” eller ”objekt” i omvärlden uppfattas av människor.”63. 

Christer Stensmo framhåller att: 64  

 
Fenomenografi (grafi= beskriva, gr. Fenomen= det som framträder) är en metod att 

bestämma variationen av de uppfattningar om objekt och händelser i omvärlden som kan 

återfinnas hos en definierad grupp människor, t.ex. skolbarn, studenter.  

 

En central del i ovan citerade fraser är just ordet variation. För att kunna identifiera den/de 

arbetsmetod(er) som individanpassat lärande kan innebära är ju behovet av en metod som i 

grunden innefattar moment av variation det självklara.  

 

Ovan beskrivna sätt att betrakta världen resulterar även i att metoden för insamlingen av data 

blir central och på många sätt även väldigt självklar. Starrin och Svensson poängterar att 

”/…/ samtliga fenomenografiska undersökningar vilar på samma metodtradition som innebär 

att den empiriska undersökningen omfattar en kvalitativ analys av utskrivna intervjuer som 

forskaren själv genomför.”65.  

 

                                                 
62 Starrin & Svensson (1994), s. 117 
63 Starrin & Svensson (1994), s. 112 
64 Stensmo Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare - en introduktion, s. 115 
65  Starrin & Svensson (1994), s. 115  
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Ett citat och förhållande som kan bli mer förståeligt vid läsning av boken Hur vi lär (som 

framhävs ovan). I kapitlet Kognitiv inriktning vid inlärning resonerar Marton och Säljö kring 

sätt att nå förståelse och kunskap om inlärning när man förhåller sig till frågor såsom; Hur 

kommer det sig att studerande kommer fram till kvalitativt skilda sätt att förstå den lästa 

texten? Skribenterna poängterar att det egentligen endast finns två givande sätt att samla in 

data; ena sättet är att granska de kvalitativa aspekterna av utfallet, det andra är att faktiskt 

fråga hur studenterna förstått och hanterat uppgiften.66. Då denna undersökning fokuserar mot 

elevernas tankar och upplevelser resulterar detta i att det även i denna undersökning ämnar 

nyttja det andra sättet, d.v.s. intervjun, som kvalitativ insamlingsmetod och utifrån denna 

komponera ett förslag på hur individanpassat lärande konkret kan te sig.   

 

3.3. Intervjun som kvalitativ datainsamlingsmetod 
För att synliggöra den grundstruktur som ligger till grund för denna studie följer en kort 

sammanfattning och tolkning av psykologen Steinar Kvales teorier67 om den kvalitativa 

forskningsintervjuns sju stadier som framhävs i Christer Stensmos bok Vetenskapsteori och 

metod för lärare- en introduktion:68   

 

Tematisering: innebär att forskaren förhåller sig till frågorna VAD, HUR och VARFÖR. Med 

andra ord; forskaren problematiserar och reflekterar kring förutsättningar och bakgrund till 

den kommande studien.  

 

Vad syftar till att forskaren skaffar sig bakgrundskunskaper om ämnet, varför berör syfte och 

orsak till valet av studium, hur inbegriper en praktisk dimension kring själva genomförandet.  

 

Planering: syftar till att synliggöra vad som skall genomföras och hur lång tid detta kan 

tänkas ta. Värt att notera är att planeringsstadiet berör hela processen; allt från reflektion kring 

tidsåtgång för hela studien till reflektion kring hur intervjufrågor kan bli bättre till att fundera 

över vilka konsekvenser den intervjuade personen utsätts för genom att delta i forskarens 

studie.  

                                                 
66 Marton, Hounsell, Entwistle (2000), s. 58-59  
67 vars forskning enligt Stensmo sägs har påverkat och påverkar den kvalitativa forskningen i stor utsträckning 
Stensmo (2002), s. 120 
68 Stensmo (2002), s. 120-123 
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Intervjun: ger möjlighet för intervjuaren att nå tillträde till den intervjuades livsvärld. Notera 

att livsvärlden som benämns här inte åsyftar Habermas definition utan är ett begrepp från 

filosofen Edmund Husserl. Enligt Stensmo69 menar Husserl att livsvärlden utgörs av 

människans faktiska livserfarenheter. Den kvalitativa forskningen söker förstå och förhålla sig 

till denna konkreta och många gånger abstrakta verklighet. I intervjusituationen fokuserar 

forskaren mot vad som sägs och hur det sägs.  Eftersträvansvärt är att exempelvis ställa öppna 

frågor såsom; På vilket sätt kan det sägas…, hur skulle du formulera… och vara lyhörd för 

eventuella subtila känsloutspel. Ledord skulle kunna sägas vara variation, lyhördhet och 

medvetenhet.  

 

Utskrift: handlar om hur intervjumaterialet överförs från auditivt talspråk till skrift. En fråga 

forskaren bör ställa sig är vad som bör/inte bör medtas från intervjun. Vad är egentligen 

relevant? Något som kan variera beroende på forskningens utgångspunkter.  

 

Analys: innebär exempelvis att forskaren söker förstå, tolka eller beskriva vad som sagts i 

intervjuerna genom att koppla dem till diverse teorier. För att underlätta analysförfarandet kan 

forskaren exempelvis kategorisera intervjumaterialet för att få en överblick. Vidare bör ett 

urval göras av centrala delar i intervjun och ovidkommande information tas bort. Något som 

kan vara svårt då det inte alltid är självklart vad som kan få betydelse i ett senare skede.  

 

Verifiering: innebär enligt Stensmo ”/…/ fastställandet av intervjuresultatens 

generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.”70. Denna del av intervjuprocessen berör de 

intervjuade och det värde de tillmäts. Är exempelvis urvalet av intervjuobjekt bra och har de 

valts ut på ett för studien och vetenskapen givande sätt? Vidare kan funderingar göras kring 

huruvida de slutsatser som dragits kan ges generell karaktär och om de kanske styrts av 

forskarens frågeställningar, transkribering eller syn på världen i större utsträckning än vad 

faktiskt framkommit i intervjuerna? Frågor som påverkar studiens trovärdighet lika mycket 

som hur trovärdigheten påverkas av hur kommande läsare bedömer den. 

 

Rapport: Kan exemplifieras genom denna skrift. Tänkt att exempelvis tydliggöra och 

synliggöra vilka teorier och vilken metod som jag som forskare har nyttjat.  

                                                 
69 Stensmo (2002), s. 107-109 
70 Stensmo (2002), s. 122 
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Bör innehålla utgångspunkter, resultat, analys och slutledningar. Stort fokus fokuseras mot att 

ett kritiskt förhållningssätt intas gentemot reliabilitets- och validitetsfrågorna.  

 

3.4. Intervjun  
Under detta avsnitt följer resonemang kring vilka ställningstaganden som gjordes inför den 

intervju som genomfördes med mål att få visshet i vad individanpassat lärande kan vara och 

hur det kan utformas ur ett elevperspektiv.    

 

3.4.1. Urval  
Kursgruppen som intervjuats är en kursgrupp om 7 elever i årskurs 3 på NV-programmet. 

Kursen eleverna läser är Historia B. Anledningen till att fokus riktades mot denna kursgrupp 

var ursprungligen att undertecknad arbetade intensivt med att försöka implementera ett 

individanpassat lärande i denna kursgrupp under läsåret 09/10 vilket dock enligt 

elevutvärderingarna ej upplevdes som optimalt. I detta sammanhang väcktes tanken om att 

undersöka hur denna elevgrupps upplevelser kan tolkas och identifieras då de ur ett 

lärarperspektiv medverkat i individanpassade undervisningssituationer. De grundläggande 

valen i urvalsprocessen kan dock knytas till Starrin och Svenssons Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori i vilken Mikael Andersson framhäver att ” i urvalet av undersökningsgrupp [i 

en fenomenografisk studie] gäller det att skapa förutsättningar för att få en variation i hur en 

undersökningsgrupp t.ex. uppfattar en och samma företeelse. Urvalsförfarandet av 

undersökningspersoner kan därför ske utifrån strategiska överväganden och inte utifrån 

principer om att få ett representativt underlag.”71. Andersson menar med andra ord att det 

centrala i en fenomenografisk undersökning är att synliggöra kvalitativa variationer i en 

population snarare än att göra generaliserande uttalanden och ställningstaganden baserade på 

en viss populations utsagor.  Andersson framhäver också vilka ställningstaganden som kan 

göras inför en fenomenografisk studie. Ställningstaganden såsom vikten av 

intervjupersonernas olika erfarenheter, deras attityder och värderingar, skillnader i kön och 

ålder, olika arbetsplatser eller skolor, variation i fråga om utbildningsbakgrund och social 

bakgrund.72 Med detta resonemang i minnet kan konstaterandet göras att det inte råder några 

större skillnader beträffande ålder, kön och skola i urvalsgruppen då könsfördelningen är 6 

kvinnor och 1 man, åldern varierar mellan 18-19 år och alla går på samma skola.  

                                                 
71 Starrin & Svensson (1994), s. 122  
72 Starrin & Svensson (1994), s. 122-123 
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Konstateras kan att kursgruppen är varierande beträffande exempelvis akademisk, social och 

kulturell bakgrund då elevernas tidigare erfarenheter kan knytas till varierande 

skolsammanhang, samt att de har skilda uppväxt- och familjeförhållanden i både svenska och 

utomeuropeiska länders kulturella kontexter. Resonemang kring den etiska 

spänningsdimensionen med tanke på dessa utgångspunkter följer nedan i kapitlet 3.4.2. Etiska 

överväganden.  

 

3.4.2. Etiska överväganden  
Inför studien har hänsyn tagits till de krav som Vetenskapsrådet ställer vid humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning när människors åsikter och tankar behandlas.73 

Informationskravet berördes genom att intervjutillfället föranmäldes i god tid och 

övergripande information gavs. Informationen som gavs var att studien och således den 

kommande intervjun ämnade behandla det individanpassade lärandet samt elevernas tankar 

och funderingar kring detsamma. Inga specifika förberedelser förväntades. Kravet för 

samtycke berördes då en förfrågan ställdes huruvida eleverna ville delta i studien 

överhuvudtaget. Deltagandet lyftes fram som helt frivilligt och det poängterades och 

tydliggjordes för eleverna att intervjun inte har något att göra med deras studier och då 

närmare bestämt deras kurs i Historia B. Givetvis finns alltid diskussionen kring huruvida jag 

som intervjuledare blir påverkad i mitt förhållningssätt och tyckande gentemot eleverna i 

rollen som lärare vilket teoretiskt skulle kunna påverka mina ställningstaganden i en framtida 

betygssituation. Men, detta är ett ständigt problem inom skolvärlden och således även ett 

dilemma som alla lärare ställs inför, nämligen förhållandet och spänningsdimensionen mellan 

profession och privata, subjektiva känslor. Även elevernas känslor inför huruvida intervjun är 

frivillig eller inte, går att diskutera. Tankar såsom; ”Vad tycker läraren om mig om jag inte 

deltar?” skulle kunna uppstå. Återigen en problematik som är svår att komma ifrån om inte 

fokus exempelvis riktas mot elever i andra kursgrupper och på andra skolor. Ett alternativ som 

inte fanns med tanke på studiens utgångspunkter (se ovan). Kravet för konfidentialitet har 

tagits i beaktande genom att informanterna i förväg har informerats om att de kommer erhålla 

fingerade namn vid transkribering men att skolan och deras klass kommer att kunna 

identifieras. Nyttjandekravet beaktas på så sätt att ljudmaterial och transkribering hanteras 

varsamt av undertecknad.  

 

                                                 
73 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
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3.4.3. Intervjusituationen 
Intervjun genomfördes tisdagen 26/10 – 2010 på Cultura gymnasium i ett av skolans 

grupprum. Intervjun var semistrukturerad på det sätt att intervjuledaren utifrån ett givet 

samtalsämne lät intervjupersonerna ”styra” intervjun. En diktafon nyttjades varefter 

transkribering till text utfördes i efterhand. Intervjun genomfördes i ett rektangulärt grupprum 

i storleksordning 4,5 x 5,5 m. Rummet är målat i röd färg och kan klassificeras som ett 

”mysigt” konferensrum. Vi satt alla kring ett ovalt bord på stolar med vadderade stolssitsar.   

 

Frågorna som förväntas besvaras i studien var som bekant:  

• Hur upplever gymnasieelever det individanpassade lärandet som begrepp och 

arbetsmetod(er)? 

• Hur bör ett optimalt individanpassat lärande vara utformat ur ett elevperspektiv?  

• Hur kan elevernas tankar knytas, förstås och problematiseras utifrån teorier och 

forskning kring det individanpassade lärandet? 

 

Frågorna som lyftes under intervjutillfället är följande:  

• Hur skulle du definiera begreppet individanpassat lärande? 

• Hur har du tolkat att ett individanpassat lärande skall fungera som metod?  

• Vad är optimalt individanpassat lärande enligt dig?  

• Har du varit med om någon undervisningssituation som du anser varit 

individanpassad? Varför/varför inte? 

• Vilket ansvar har läraren?    

• Hur kan man konkret göra för att bedriva en individanpassad undervisning? 

 

3.4.4. Metod vid analys och tolkning 
Vid tolkning av transkriberat material har inspiration och tillvägagångssätt hämtats dels från 

Steinar Kvales sju teorier om den kvalitativa forskningsintervjun (som presenteras ovan), dels 

från Mikael Alexanderssons beskrivning av det fenomenografiska analys- och 

tolkningsförfarandet. Alexandersson poängterar att analys- och tolkningsarbetet kan delas in i 

fyra faser:74  

                                                 
74 Starrin & Svensson (1994) s. 125-128 



 34

 

• Fas 1; Att bekanta sig med data och etablera helhetsintryck 

o Sökande efter kvalitativa skillnader i utsagorna genom att förhålla sig till hur 

frekventa, pregnanta och konsekventa uttalandena är. Fokus riktas även mot 

hur precist och specifikt vissa uttalanden görs. 

  

• Fas 2: Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

o Försök att konstruera sammanfattande beskrivningar som sätts i relation mot 

enskilda utsagor. Strävan mot en identifikation av helheten med avsikt att i 

förlängningen synliggöra delarna.  

 

• Fas 3: Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

o Utsagorna kategoriseras i beskrivningskategorier, d.v.s. olika uppfattningar om 

samma innehåll vilka därefter samlas i en gemensam struktur ofta kallad det 

totala utfallsrummet.  

 

• Fas 4: Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

o De kategorisystem som utvecklats utifrån uppfattningarna i det totala 

utfallsrummet kan ställas gentemot varandra. Generellt räknas uppfattningarna 

som jämbördiga men kan eventuellt rangordnas om detta görs i förhållande till 

ett yttre kriterium (ex. utbildningsmål) eller ett inre kriterium (ex. inbördes 

hierarkisk rangordning).  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är dessa fyra faser som har utgjort den centrala 

utgångspunkten vid själva analysförfarandet av textmassan. Utvärdering och resonemang 

kring nyttjad metod utförs enligt fenomenografisk tradition i slutet på studien för att kunna 

avgöra resultatens trovärdighet, noggrannhet och giltighet. Denna kritik ventileras under 

rubriken 5.3 Generaliserbarhet/reliabilitet/validitet.  

 



 35

4. Empiri och analys  
I detta avsnitt kommer det empiriska materialet presenteras, analyseras och problematiseras.  

 

4.1. Transkribering  
Vid transkribering har strävan, i enlighet med fenomenografisk tradition, varit att i så stor 

utsträckning som möjligt framhäva samtalet enligt rådande situation vid intervjutillfället. För 

komplett transkribering av intervjun se Bilaga 1.   

 

4.2 Individanpassning ur ett elevperspektiv  
Följande avsnitt är indelat utifrån de frågor som ställdes med avsikt att tydliggöra för dig som 

läsare. Texten som följer nedan är utdrag från intervjun och problematiseras utifrån den 

litteratur som redovisats ovan. Detta är utformat på så sätt att varje avsnitt tar avstamp i en 

eller flera frågor, därefter har citat valts ut som undertecknad anser vara tongivande. Dessa 

tolkas därefter och sätts i relation till ovan framställda teorier. Som avstamp framhävs 

elevernas försök till begreppsdefinition under rubriken 4.2.1 Definition & begreppsförståelse. 

Under ingressen 4.2.2 Lärarens roll i strävan mot ett optimalt individanpassat lärande 

framhävs elevernas bild av vilket eventuellt ansvar som läraren har i lärosituationen samt 

uppfattningar om hur ett optimalt individanpassat lärande kan se ut. Därefter berörs elevernas 

eventuella praktiska erfarenheter av metoden(erna) under rubriceringen 4.2.3 Praktiska 

erfarenheter. Förslag till förbättring/utveckling av nämnda arbetssätt följer under 4.2.4 

Konkreta råd inför framtiden.   

 

4.2.1. Definition & begreppsförståelse 
Som utgångspunkt inför följande analys följer elevernas försök att definiera begreppet 

individanpassat lärande men även deras strävan att försöka identifiera vad arbetssättet konkret 

kan innebära.  
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Frågorna som behandlas är:  

  

• Hur skulle du definiera begreppet individanpassat lärande? 

 

• Hur har du tolkat att ett individanpassat lärande skall fungera som metod?  

 

Vid försöken att definiera begreppet lyfter eleven N fram uppfattningen att någon form av 

individuell utformning av kursen bör ske. Att alla har samma mål, men att alla ej behöver 

göra samma sak:  

 
Alltså för mig är individanpassat lärande när läraren, ja, anpassar dels uppgifter och 

examinationer, och allt sånt utifrån olika individers behov så att alla inte behöver göra 

samma sak och examineras på samma sätt så länge det uppfyller målen och e vad heter det, 

kursmål och kurskriterier men att man kan få utföra det på olika sätt.  

 

Eleven J uttrycker även ett behov av att framhålla att elever kan ha olika förutsättningar men 

att de tillsammans med läraren kan försöka hitta sätt att exempelvis examineras:  

 
/…/ alla har ju olika förutsättningar /…/ och [ibland har] man kanske ett behov av att /…/ 

göra det på olika sätt /…/  man kanske vill göra en muntlig redovisning på något område 

som man känner sig säker på sen kanske man vilja göra något annat på någon annan uppgift 

som kanske känns nytt /…/ 

 

Elev A instämmer och poängterar att detta kan nås genom samtal mellan elev - lärare:  

 
Lärande genom dialog, inte monolog.  

 

Elev MA konkretiserar genom att tydliggöra att samtalet mellan elev och lärare kan mynna ut 

i individuella överenskommelser om varje elevs eventuella behov:  

 
Ja, så att det inte blir en envägskommunikation från läraren till klassen utan att e, läraren 

alltså tar ställning till vad eleven känner och tycker och … kommer överens om vad varje 

elev behöver…  
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Elev A försöker konkretisera genom att presentera ett konkret exempel från sin 

undervisningssituation:   

 
Som till exempel; jag har ju väldigt intresse för datorer och datorspel, då har ju vi försökt 

göra så att jag kan i samhälls- och historieämnen nå upp till kursmålen och 

betygskriterierna via det liksom, använder det intresset och mina förkunskaper i det inom 

ämnet som utgångspunkt inför uppgifterna som vi får.  

 

Elev A fortsätter efter några inlägg kring individfokusering med att ge en liknelse:  

 
Liksom istället för att man försöker stöpa om individen enligt en viss mall så /…/ försöker 

man snarare skulptera individen till, e, mot ett visst mål.  

 

Analys 

Genomgående i elevernas tankar ovan framgår ett tydligt önskemål om att elever vill bli 

sedda, de har ett önskemål om att lärandet skall få någon form av individuell utformning. 

Tankar vilka kan knytas till ovan anförda styrdokument, exempelvis Lpf 94. Främst 

grundtanken om att kunskap kommer till uttryck i olika former och vikten av att fokus skall 

riktas mot den enskilde individen. Så, konstateras kan, att det dels finns en önskan från 

elevhåll dels en direkt uppmaning i styrdokumenten om att individen skall 

uppmärksammas/sättas i främsta rummet. Intressant är då hur detta skall göras. Denna fråga 

kan knytas till elevernas önskemål om någon form av kommunikativ samstämmighet och 

förstås samt eventuellt även bearbetas med Roger Säljös teorier i minnet. Teorier vilka 

stipulerar att det är i det kollektiva samspelet, i mötet, som kunskap erhålls/uppnås/skapas. 

Det finns inte nödvändigtvis en specifik mall att följa utan det är snarare den specifika 

samhällskontexten som styr vilka verktyg och redskap som vi väljer att nyttja men framförallt 

har att välja mellan.  
 

Sett till den nuvarande senmoderna samhällskontexten möjliggör den teknologiska 

utvecklingen förändring inom den pedagogiska diskursen men möjligen även kravet på 

förändrade förhållnings– och arbetssätt. Elev A:s positiva upplevelse av kombinationen 

datorspel – undervisning berörs indirekt av både Säljö, Madsén och Kroksmark när de alla 

framhäver den dimension av möjligheter och vinster som den digitala världen kan erbjuda. 

Vikigt att poängtera är även de konstateranden som forskarna gör då de poängterar hur viktigt 
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det är att fortfarande bibehålla dialogen samt att göra ständiga, återkommande aktiva val då 

ämnet lärande, inlärning och utlärning behandlas.  

 

4.2.2. Lärarens roll i strävan mot ett optimalt individanpassat lärande 
Under följande avsnitt berörs uppfattningarna om hur ett optimalt individanpassat lärande kan 

organiseras med fokus mot lärarens ansvar. Frågorna som låg till grund för följande samtal är:  

 

• Vilket ansvar har läraren?  

• Vad är optimalt individanpassat lärande enligt dig? 

 

Inledningsvis inleder intervjuledaren med att ställa två frågor som till innehåll kan ses som 

separata frågeställningar men vid frågetillfället eventuellt tolkades som sammanhängande 

mycket beroende på den språkliga och strukturella utformningen:  

 
Vi har ju varit inne en del på definitioner, ja även kanske hur man kan tolka det 

individanpassade lärandet som arbetsmetod /…/. Vad har egentligen läraren för ansvar? 

Eller hur skall ett optimalt individanpassat lärande organiseras? Har ni någon uppfattning 

om det? Vad har läraren för ansvar?  

 

Resonemanget som följer är blandat av uppfattningar kring vad individanpassning är och 

beroende på tolkningen av detta; vilket ansvar lärare men även eleven bör få.  

 Elev N inleder med att resonera kring vikten av att läraren tydliggör nationella kursmål och 

kriterier men övergår till att poängtera vilka problem som kan uppstå om individanpassning 

likställs med individualisering i betydelsen eget arbete:  

 
Alltså jag tycker läraren har ansvar om och informera om vilka mål vi måste uppnå och vad 

finns det för mål att uppnå och vad finns det för kriterier och sen alltså, problemet är om det 

blir för fritt, då tror jag att det här med individanpassat att det blir lite problematiskt för jag 

tror inte att eleverna kanske själva vet hur de kan göra eller vad de kan göra, det får ju ändå 

va lite uppstramning och kanske lite exempel och sånt på uppgifter men sen tror jag… 

[avbruten] 

 

Elev MA infogar efter viss oklarhet kring turordning vid samtal att individanpassning 

nödvändigtvis ej behöver betyda total frihet: 
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/…/ anpassat efter individen behöver inte betyda att det skall va så här fritt och så /…/ det 

är kanske snarare tvärtom, begränsa det lite grand och säga att det här skall du rikta in dig 

på /…/ det tycker jag också /…/ är individanpassat/…/  

 

Elev M försöker förtydliga och i viss mån medla genom att poängtera att läraren har en viktig 

del i processen:  

 
Men även att läraren skall förtydliga kriterierna och så, så att när man skall välja ett ämne 

så vet man, ja ha det är det här jag skall fördjupa mig mot, det är det här som är mitt mål. 

Det är bra om man vet vilket mål man kan visa så då är det bra om läraren kan hjälpa mig 

att hitta vad är mitt mål och att det blir lite lättare att uppnå sitt mål.  

 

Elev MA kontrar och framhåller vikten av eget ansvarstagande från elevens sida:   

 
Alltså jag tror också att e lika mycket som läraren har ett ansvar e gentemot eleverna om 

individanpassning är också att eleven även måste ta ett visst initiativ och visa att, något bra, 

eller visa på något som man vill göra eller, liksom diskutera det med läraren.  

 

Efter samstämmighet från andra elever utvecklar elev Y resonemanget genom att lyfta fram 

den problematik elever kan ställas inför om de faktiskt inte innehar faktiska kunskaper om hur 

de skall agera:  

 
Ja men man skall kanske testa på olika redovisningsformer för att kunna komma fram till 

alltså, vilken form som passar bäst och det kan ju ta ganska lång tid det med och… 

/…/ 

… och ja där kan jag hålla med dig att det är individens ansvar på det sättet men även att 

det att läraren är uppmärksam på hur olika elever fungerar och så, och ta hänsyn till det.  

 

Elev MA konstaterar och poängterar att samtal med läraren kan resultera i fler möjliga arbets- 

och tillvägagångssätt: 

 
Det är nog lätt att man blir liksom, blir lite blind för andra möjligheter och att man då alltså 

vidgar sina vyer lite på vad man kan göra.  

 

Efter Y:s resonemang kring fördelar och nackdelar med ett lärar- och elevstyrt arbetssätt 

baserat på demokratisk majoritet:   
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Det är lätt också att man tar det som majoriteten tycker, alltså så, och då det att någon 

enstaka elev står där och kanske inte ens tycker att den här redovisningsformen inte passar 

mig men att man blir så illa tvungen att göra det då, och då inte får lika bra resultat, då är 

det svårt att uppnå lika bra resultat då fastän det kanske är lika,  

 

Framhåller elev N risken med att låta individen styra och planera sina egna examinationer:  

 
Det tycker jag också är lite problematiskt också när det är individanpassat om individen då 

själv kan bestämma exempel väljer sin examination, och alltså då kan man ju, om man vet 

att man tycker det är jobbigt att hålla, ett tal eller om man tycker det är jobbigt att göra det, 

då kommer man ju välja att inte göra det, så på så sätt är det ju, är det kanske bättre att 

läraren ibland någon gång säger att nä nu måste du utmana dig och faktiskt göra detta, för 

det kommer ju hjälpa en om man skall studera vidare sen ju…  

 

Medan elev M funderar över konkreta sätt ta itu med uppkomna problem:  

 
För mig när jag får problem och svårigheter så går jag direkt till läraren och säger till vad 

jag fastnar i och försöker lära mig på något sätt och bli av med det här problemet.  

 

Efter en kort diskussion kring vikten av att vara ”streetsmart” i skolarbetet främst avseende 

betyg noterar eleven MA (beträffande betyg) att elever bör försöka variera sig men poängterar 

att denna variation bör förläggas till icke examinerande tillfällen:  

 
/…/ då skall man kanske alltså testa på andra grejor när det inte gäller, alltså så mycket, när 

det inte spelar så stor roll, alltså. När det inte är så avgörande. /…/ 

 

Efter samstämmigt samtal i gruppen verkar MA uttrycka ett gemensamt förhållningssätt 

rörande vikten och fördelarna med att ett varierat arbetssätt är att föredra: 

 
Men framförallt vore det en idé att ha att allt inte hänger på provet som man gör, i ett ämne, 

utan att, att man alltså har en diskussion utöver provet, där man kan visa sina kunskaper 

också  

 

Ett ställningstagande som elev Y försöker motivera genom att beröra begreppet inlärningssätt:  

 
Ja olika inlärningssätt det kanske inte passar att bara, plugga, plugga, plugga, ja bara plugga 

in en massa fakta/…/  
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Analys 

Samtalet i detta avsnitt berör som bekant elevernas tankar, samt försök, att identifiera 

rolltagande dels rörande lärstilar men även mer specifikt rörande lärar- och ledarstilar. Faran 

med ett alltför ”fritt” pedagogiskt klimat poängteras och även en önskan om en tydlig struktur 

vilken dock är baserad på gemensamma överenskommelser efter öppen dialog. Eleverna 

verkar uttrycka en önskan om att läraren hjälper dem i sitt sökande efter en för dem optimal 

lärandesituation. Boström & Svantessons punktlista med emotionella, sociala, fysiska och 

psykologiska faktorer är ett förslag på hur individens lärstil kan identifieras. Christer 

Stensmos forskning om lärar- och ledarstilar kan eventuellt hjälpa läraren i sitt sökande efter 

sin läraridentitet för att kunna bistå med det stöd som eleverna uttrycker önskan och 

förhoppning om att erhålla. Som berördes redan i rapportens inledning får själva begreppet 

individanpassning en central innebörd. Central på det sätt att det kanske inte endast är eleven 

som skall betraktas och framhävas som individ, utan även läraren och dennes/dennas 

individuella förutsättningar, grundtankar och uppfattningar. Ett sammanfattande 

konstaterande kan göras; för att ett aktivt lärarskap och därmed även ledarskap skall främja 

och stimulera läroprocessen så bör även läraren fundera och problematisera kring sin egen 

läroprocess. De ledarstilar som framhävts ovan kan synliggöra och representera den komplexa 

process som individanpassning kan innebära då det inte endast är eleverna i en klass som bör 

lyftas fram som individer, utan även läraren. En individs lärande, inlärning och kunskapande 

är och blir således beroende av flertalet faktorer. Att arbeta individanpassat är som sagt att 

göra ett aktivt ställningstagande. Individanpassning som pedagogisk metod är och bör kanske 

ses som en i grunden kollektiv metod på det sätt att den kräver att alla individer skall 

synliggöras och lyftas fram, oavsett vilken roll och maktposition de innehar.  

 

4.2.3. Praktiska erfarenheter 
Med avsikt att fastställa graden av medvetenhet kring hur elever upplever vad 

individanpassning faktiskt är följer elevernas resonemang kring om de har några praktiska 

erfarenheter av individanpassat lärande. Frågan som följande konversation grundas i är: 

  

• Har du varit med om någon undervisningssituation som du anser varit 

individanpassad? Varför/varför inte?  
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Eleven J:s citat får synliggöra medvetenheten hos eleverna om att det eventuellt finns en 

strävan bland lärarna att arbeta individanpassat men även ambivalensen kring om så faktiskt 

är fallet:  

 
Jag tycker det är ganska ofta som man får den känslan alltså, och det är ju bra. Men det är 

svårt att nämna någon specifik situation. Jag tycker, tycker att ofta när vi får alltså 

examinationer och när vi gör saker och så då tycker jag att det är ganska, ja 

individanpassningen, den är ganska, ja den liksom generellt genomsyrar rätt mycket som vi 

gör…  

 

Eleven N framhåller en intressant aspekt av ämnet då vederbörande antyder en uppfattning 

om att kursämnet styr möjligheten för att kunna arbeta individanpassat:  

 
Ja, fast det beror ju på ämne och så, till exempel matte och så, där har vi ju prov.  

/…/ 

…i svenskan känner jag exempelvis att det ofta är individanpassat det vi gör, ofta frågor 

vill ni ha prov eller vill ni ha en uppsats eller vill ni skriva en saga, vad vill ni ha?  

 

Då eleven fortsätter sitt resonemang synliggörs problematiken kring att intervjua elever som 

forskaren själv undervisar, men även en antydan om elevens uppfattning om hur ett bra 

individanpassat lärande kan te sig framkommer:  

 
Ja precis ja då visar hon många exempel och så, ja svenskan tycker jag är mycket 

individanpassat. Men även på samhällskunskapen och i historia… det är bara det att x har 

liksom konkreta exempel, det har du också men… 

 

Samtalet spårar in mot vilka möjligheter till individanpassning som eleverna anser att olika 

ämnen har. Generellt verkar det som att eleverna inte kopplar samman ett individanpassat 

lärande med naturvetenskapliga ämnen. Under samtalet resonerar gruppen kring om eleverna 

upplever det som en omöjlighet att individanpassa överhuvudtaget i dessa ämnen. Eleverna 

berör faktorer som upplevd tidsbrist samt en känsla av att det skulle bli mycket svårt att 

bedriva en individanpassad undervisning i exempelvis ämnet matematik. Under samtalets 

gång framhäver elev MA sin uppfattning kring vad individanpassning egentligen är, eller 

åtminstone bör vara:  
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Ja fast jag tycker att i princip allt ni pratat om endast är fokuserat mot själva 

redovisningarna, hur vi väljer och hur vi vill redovisa, men om individanpassning skall 

gälla så skall det gälla igenom hela processen liksom… 

/…/ 

Ja, det är alltså igenom hela processen, själva arbetssättet innan liksom, som då liksom, att 

man kommer överens med läraren om vad man behöver göra och vad man kanske vill göra 

liksom.  

 

Efter detta följer en diskussion kring hur elev och lärare kan identifiera, bearbeta och arbeta 

med processer som dessa. Detta samtal visar främst på en osäkerhet kring hur elever skall 

göra och upplevelsen av en enorm ensamhet i läroprocessen. Några få försök att identifiera 

individuella, personliga lösningar framkommer. Sammanfattningsvis verkar det som om 

eleverna upplever en stor risk med att lärandet blir allt för ”fritt”. De önskar någon form av 

vägledning, exempelvis konkreta exempel, metoder och förslag på hur de kan gå tillväga. 

Elev M sammanfattar:    

 
Ja man måste liksom veta, hur man skall begränsa sig och så, så att det inte blir för fritt 

liksom.  

 

Elev MA resonerar även kring vikten av att själv vara aktiv i sitt lärande: 

 
Ja man får ju lära sig av sina erfarenheter. Att du måste innan du sätter igång med arbetet 

att du funderar över vad är det du kan ta på? Vad är syftet med arbetet? Men vad är det jag 

kan jobba med liksom och om du inte kan få fram den kunskapen så vinkla det lite mot de 

kunskaperna som du kanske kan få fram och vad du tycker är intressant, liksom mot vad du 

kan få fram och vad du tycker är intressant liksom.  

 

Analys 

Elevcitaten skildrar en intressant komplexitet, en komplexitet som berör vikten av att förhålla 

sig till hur människor uppfattar sin omgivning och hur den faktiskt är. En fråga som kan föra 

in resonemanget på mycket djuplodande filosofiska reflektioner. Något som ej är nödvändigt, 

snarare bör Vygotskij och dennes betonande av hur stark den kulturella och sociala kontexten 

är vid inlärning nämnas. Att uppmärksamma hur eleven tolkar sin livsvärld verkar vara 

centralt för om någon form av individanpassad undervisning skall kunna komma genomföras 

överhuvudtaget. Synen på läroprocessen och framförallt kunskap blir med andra ord mycket 

viktig. I detta sammanhang bör Jürgen Habermas och dennes emancipatoriska kunskapsintresse 
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nämnas. Ett kunskapsintresse som bekant strävar efter att medvetandegörande människan och 

utveckla samhället. Frågan är hur detta medvetandegörande kan uppnås? Nyckeln ligger kanske i 

hur undervisningen organiseras? Vygotskij kanske har en poäng då han poängterar att skolan ofta 

fokuserar på vad eleven gjort och inte vad han/hon kan göra? I detta sammanhang blir återigen 

begrepp såsom dialog, samtal och delaktighet relevanta. Här kan Gun Imsens tankar om socialt, 

materiellt och symboliskt samspel framhävas. Det vill säga att lärandeprocessen bör fokuseras och 

grundas i relevant forskning som behandlar ämnesuppslag från det omgivande samhället, med 

hjälp av olika framställningsformer såsom musik, film, IT, böcker, bild och form i en ständig 

dialog och kommunikation med andra människor såsom familj, vänner, lärare, arbetsgivare, 

makthavare och liknande. En inställning vilken poängterar att kunskap skapas både inom och 

utanför den individuellt kollektiva människan. Som påvisats ovan visar forskning att eleven 

inte klarar av att lämnas ensam i sin läroprocess, men, hur och på vilket sätt läraren och andra 

skall vara närvarande går däremot att diskutera och problematisera i stor omfattning och bör 

förmodligen variera beroende på den aktuella kontexten.  

 

4.2.4. Konkreta råd inför framtiden  
Med syftet att ge förslag på hur ett individanpassat lärande kan organiseras baserat på 

elevernas tankar följer nedan det resonemang som följde i samband med frågan: 

  

• Hur kan man konkret göra för att bedriva en individanpassad undervisning? 

 

Sammanfattningsvis kan tre huvudlinjer urskiljas. Första är att lärare bör SE eleven. Elev A 

sammanfattar sina tankar:  

 
Se till den enskilde individen, försök observera vad kan denna personen, vad kan den inte, 

hur kan man utforma uppgifter så att denna individen, så att säga, kan nå till sin fulla 

blomning så att säga. Hur kan man vägleda individen? Vilket ansvar kan man ge individen? 

/…/ 

 

Den andra är att en levande DIALOG är önskvärt och centralt. Elev J påpekar:  

 
Ja, alltså det är ju dialogen, att det blir en tvåvägskommunikation liksom, att man hela tiden 

liksom har en dialog liksom, så att läraren kan komma med förslag och att eleven i sin tur 

kan komma med förslag på hur man kan gå tillväga liksom.  
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Ungefär som om ja, nä det här känns inte riktigt rätt för mig, nej jag kanske behöver lite 

mer strukturerat, jag behöver, ja alltså så. Göra det lite mer så, smalna av spannet som man 

kan välja mellan liksom, skala av liksom så, så att det blir lättare att välja liksom. Och att 

man hela tiden, ja… 

 

Det tredje spåret är att läraren bör finnas till som en RESURS och eventuellt stöd under 

lärandeprocessen. Ett stöd som i sig kan variera. Elev N framhäver:   

 
Det som jag tycker är viktigt är att man ge alla elever många tips liksom, på hur man kan 

göra, alltså hur man kan se på olika problem, alltså ge dem olika modeller ge dem olika 

tillvägagångssätt på hur man kan göra, typ en uppgift och så, en uppgift så att individen 

själv får liksom, lära och lära känna sig själv liksom hur man arbetar bäst, för det vet man 

ju kanske inte. Det kanske inte alla, alla kanske inte vet hur man bäst jobbar så då får ju 

läraren visa, att så här kan man göra eller så här, eller så här, eller så här, så att individen 

kan komma underfund med vad som inte är så bra.  

 

Analys 

Denna studie tar som bekant avstamp i den fenomenografiska teoritraditionen där forskaren 

accepterar att lärande är knutet till människan och hennes omvärld. Som poängterats i stor 

utsträckning ovan verkar medvetenhet om och i lärandeprocessen vara ett honnörsord. 

Eleverna uttrycker önskemål om att bli sedda och hörda med strävan mot att faktiskt få utgöra 

och vara medelpunkten i sin egen lärandeprocess. En i mångas ögon självklar önskan men 

som praktiskt visat sig vara ett mycket svårt mål att genomföra och nå. I detta sammanhang 

kan Ference Martons tankar om att läroprocessen kan delas i olika faser vara givande. 

Lärande är inte statiskt utan snarare extremt föränderligt. Lärarens ansvar kan bland annat 

handla om att försöka hjälpa eleven att, med Eva Alderborns teorier i minnet, identifiera sin 

kunskaps- och inlärningsprofil. Vem är eleven, egentligen? Hur ser dennes/dennas tankar ut 

om DÅTIDEN – SAMTIDEN - FRAMTIDEN? Betraktelser kring dessa tidsbegrepp kan och 

bör kanske finnas som ett bakomliggande tema när lärande sker. Michail Bahktin och Olga 

Dysthes teorier och tankar om dialogen som metod verkar enligt eleverna vara framkomliga 

vägar i strävan mot ett optimalt individanpassat lärande. Hur däremot denna dialog kommer 

tillstånd kan förmodligen kopplas till den samhälleliga kontext som råder, och framförallt hur 

densamma uppfattas. För som Olva Krange och Tormod Øia konstaterar så är det inte 

nödvändigt att människors förväntningar överensstämmer med deras upplevelser.  
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5. Konklusioner och framtidsvisioner 
Under denna rubrik följer och presenteras främst reflektioner kring de resultat som 

framkommit samt en metod för hur individanpassad undervisning skulle kunna organiseras. 

Vidare följer ett resonemang kring studiens vetenskapliga värde samt en sammanfattning av 

hela rapporten.  

  

5.1. Slutsatser & reflektioner 
Konklusioner i samband med en studie som denna är givetvis otaliga. Det finns dock några 

slutsatser och poängterande som undertecknad anser är värda att framhäva: Att arbeta 

individanpassat innebär, likt andra pedagogiska arbetssätt, att göra ett aktivt ställningstagande. 

Detta ställningstagande grundas i en mängd faktorer, faktorer såsom exempelvis vilken 

kunskaps-, människo- och pedagogisk grundsyn som återfinns hos pedagogen själv, men även 

bland kollegor, det omgivande samhället och eleverna. Konstateras kan dock att oavsett vilket 

arbetssätt läraren väljer att nyttja bör denne/denna kanske ställa sig frågorna Varför han/hon 

väljer att göra det men även Hur. Hur skall/kan pedagoger exempelvis agera för att konstruera 

och nå ett lärande som tar sitt avstamp i en holistisk syn på kunskapande? Anders Wikander, 

en av medarbetarna på skolan som denna studie tar sitt avstamp på, poängterar följande i sin 

masteruppsats Mentorskapet i gymnasieskolan - från meningslöst till meningsfullt:75  

 
Att vara lärare innebär att man har två funktioner. Den ena är stödjande och handledande i 

syfte att åstadkomma en utveckling i elevernas lärande och den andra är bedömande och 

kontrollerande i det att man har i uppdrag att sätta betyg.  

 

En annan medarbetare, Jonas Berg, poängterar i sin masteruppsats Kollektiv individualisering 

med sociokulturell förankring att:76  

 
/…/ min dröm och grundambition är att finna en balans mellan individen och gruppen så att 

jag på något sätt kan bidraga till varje elevs lärande. Individualisering, oavsett på vilket 

sätt, behöver ju inte innebära att alla elever arbetar utifrån individuella kursplaner enskilt 

eller i grupp utan det handlar om att finna den så omtalade balansen. 

    

                                                 
75 Wikander Anders (2005), Mentorskapet i gymnasieskolan – från meningslöst till meningsfullt, s. 40 
76 Berg Jonas (2006), Kollektiv individualisering med sociokulturell förankring s. 41 
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Wikander och Bergs synpunkter antyder att ett problematiserande förhållningssätt till lärande 

är att föredra. De bekräftar tanken om att det är viktigt att arbetssättet ständigt ifrågasätts, 

bearbetas och utvecklas. Även vikten av medvetenhet både hos elev samt lärare framkommer. 

I deras arbeten framgår även tanken om att dialog är ett måste om arbetsmetoderna skall ha 

förutsättningen att bli lyckad. Dialog och samspel som bekant kan uppenbara sig i olika 

uttrycksformer och uttryckssätt. Denna studie har visat att eleverna uppenbarligen tycker 

mycket och även har konkreta förslag på hur lärare kan göra för att nå ett för eleverna 

fungerande arbetssätt. Intressant är varför exempelvis inte undertecknad lyckats identifiera 

och uppmärksamma detta? Är det för att jag är nyutbildad och har varit så fokuserad mot 

mina egna prestationer eller har jag kanske inte lyckats finna ett språk som vi kan förstå 

varandra på? Vill jag lyssna? Vill eleverna vara delaktiga eller väljer de att inte synas? Jag vet 

inte, kanske en blandning av många faktorer? Nedan följer mitt försök att finna ett konkret 

tillvägagångssätt för att arbeta individanpassat, en metod benämnd Trevägsmetoden. Ett 

försök att finna fungerande vägar till ett lärande som känns relevant, konkret och utmanande i 

ett samhälle som ständigt förändras och som för tillfället bland annat benämns som 

senmodernt. Jag vill uppnå lärandeformer som genomsyras av respekt för kunskapsbegreppet 

men framförallt lärandeformer som gör skolan till en plats där individer får möjlighet att 

utveckla aktiva och konstruktiva strategier och metoder för att i sinom tid skapa ett 

fungerande samhälle. Ett resonemang som vid första anblick förmodligen ter sig som utopiskt, 

vilket kanske egentligen är rätt bra om vi vill utveckla och utvecklas? 

  

5.2. Trevägsmetoden  
Under följande rubrik följer en metod som undertecknad arbetat fram parallellt med 

forskningsprocessen under det gångna året och syftar främst till att vara ett konkret förslag på 

hur pedagoger kan arbeta individanpassat. Metoden befinner sig i gränslandet mellan idé och 

praktik då den prövats i mindre skala i en undervisningsgrupp. Resultatet från denna 

undersökning kommer redovisas inom skolan i samband med någon av de SU-möten77 som 

återkommande arrangeras. Syftet med följande text är dock inte att redovisa resultatet från 

denna studie utan är snarare att beskriva metoden och dess koppling till de teorier och tankar 

som framställts ovan.  

 

                                                 
77 Notera; SU är ett internt begrepp som står för SkolUtveckling och är en återkommande punkt på Cultura 
gymnasiums schema för medarbetare 
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Som namnet antyder är trevägsmetoden en metod som består av tre vägval mot ett givet mål. 

Det givna målet är valfritt kursmål då metoden är tänkt att kunna appliceras på olika ämnen. 

Metoden tar sin utgångspunkt i respektive elevs kunskaps- och läroprocess. Läroprocessen 

utgörs och definieras av en extensiv individuell dialog med eleverna samt avstamp inom olika 

konkreta ramar av varierande omfång. Rent konkret kan metoden ta sin början i att en form av 

behovsanalys utförs. Denna behovsanalys kan ses som ett konkret sätt att koppla till resultaten 

i denna studie; nämligen att individanpassning enligt eleverna bör organiseras med avstamp i 

ett synliggörande av eleverna, en extensiv dialog mellan elev –lärare samt ständig närvaro hos 

läraren. Behovsanalysen kan exempelvis utgå från de didaktiska grundfrågorna; VAD, HUR, 

VARFÖR, NÄR & VEM? Via dessa frågor kan elevens kunskaps- och lärandeprofil 

upprättas. Dialogen upprättas med andra ord inför den kommande lärandeprocessen, då elev 

och lärare samtalar kring hur eleven kan arbeta med tydlig förankring i frågan VARFÖR men 

även under processen då läraren intar olika förhållningssätt beroende på vilken väg eleven 

väljer för att nå kursmålen. Slutligen utförs utvärdering, dels individuellt men framförallt 

kollektivt för att få möjlighet att uppnå varierande lärandeperspektiv. För att ytterligare 

konkretisera hur denna metod skulle kunna organiseras följer nedan en modell för hur 

metoden kan beskrivas visuellt: 
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Figur 3: Exempel på hur Trevägsmodellen kan utformas i en klass.  

 

 

Som framkommer ovan kan eleven i samråd med läraren välja väg för att i slutändan nå 

kursmålen. Notera att eleven inte behöver gå samma väg under hela kursen utan att vägarna 

kan variera. Givetvis behöver inte exempelvis Den styrda vägen innebära att det 

nödvändigtvis skall vara korta uppgifter utan det är aktiva beslut som måste tas i varje 

specifikt fall.  

TREVÄGSMODELLEN 
 
 

Den öppna vägen    
 

Behovsanalys 

 Du vet vad du vill göra och har tankar om hur och varför 
du vill göra det. 
…………………………………………………………. 
 
Läraren har en handledande roll.  

 
 
 

Den tydliga vägen  
 

    

 Du tycker om att arbeta med större, omfångsrika och 
tidskrävande uppgifter men utifrån tydliga ramar.  
…………………………………………………………... 
 
Läraren utformar uppgifter men har en handledande roll 
i processen.  

 
 
 

Den styrda vägen  
 

 Du vill ha struktur, tydliga ramar och mål 
samt mindre uppgifter som avslutas på kort 
tid. 
……………………………………………… 
 
Läraren får en tydlig roll innan, under och 
efter processen.  

 

MÅL 

Elevens 
kunskaps- & 
lärandeprofil 
identifieras i 
samråd mellan 
elev och lärare 
med dialogen 
som 
huvudsaklig 
metod 
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Den slutliga frågan är huruvida de resultat som framkommit är intressanta ur ett vetenskapligt 

perspektiv och om ovan presenterade slutsatser i framtiden kan komma att erhålla någon form 

av generell karaktär. En fråga som besvaras under kommande rubrik 5.3. 

Generaliserbarhet/reliabilitet/validitet.     

   

5.3. Generaliserbarhet/reliabilitet/validitet  
Denna studie har genomförts under en relativt lång tidsrymd med tanke på dess vetenskapliga 

värde. Undertecknad har dock under processens gång strävat efter att förhålla sig till 

forskning inom den fenomenografiska traditionen och forskningsrön som är relevanta för 

denna studie. Detta då den fenomenografiska teoritraditionen ursprungligen var tänkt att 

utgöra en stomme i studien, men som framförallt främst kom att tankemässigt inspirera och i 

viss mån påverka studien beträffande val av metod och sätt att problematisera 

ämnesuppslaget. Frågan är dock; kan studien knytas till den fenomenografiska 

teoribildningen? En förutsättning om studien skall kunna tillmätas något vetenskapligt värde 

överhuvudtaget, åtminstone om man förhåller sig till diskurskriteriet, ett kriterium vilket 

förhåller sig till vikten av att den enskilda studien kan knytas till något form av sammanhang, 

en del av en helhet. Diskurskriteriet, ett av de kriterier som forskaren Staffan Karlsson lyfter 

fram i kapitlet Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier78 i vilket han ger förslag på hur en 

kvalitativ studie kan värderas och problematiseras. Konstateras kan att studien förmodligen 

kan knytas till den fenomenografiska teoritraditionen i sin helhet men, den faller dock på ett 

antal centrala inslag: Inledningsvis kan konstateras att studiens Heuristiska värde; att 

resultaten av denna studie är värdefulla inför framtida forskning och debatt, samt 

Konsistenskriteriet; nämligen huruvida innehållet i denna rapport och arbetet kring den vuxit 

fram genom att olika delar sammanfogats till att slutligen utgöra en helhet, huvudsakligen 

åligger läsaren att avgöra då undertecknads subjektivitet är allt för omfattande.  Jag kan dock 

resonera kring övriga kriterier som Karlsson nämner, nämligen den Empiriska förankringen 

samt det Pragmatiska kriteriet. Beträffande den empiriska förankringen, nämligen att i 

beskrivningen ge uttryck för det studerade fenomenets sanna natur, kan viss betänksamhet 

poängteras. Visserligen återfinns som bekant komplett transkribering av intervjun i Bilaga 1, 

men något närmare resonemang kring intervjuade elevers känslor och innersta tankar återfinns 

inte i någon nämnvärd omfattning. En svaghet som bör beaktas men som samtidigt ej går att 

undkomma med tanke på utgångspunkterna för studien. Ur ett fenomenografiskt perspektiv så 

                                                 
78 Starrin & Svensson (1994) s. 178-186 
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torde även urvalet av informanter ses som en aning otillräckligt då det inte är några skillnader 

beträffande ålder, kön och skola.  

 Det pragmatiska kriteriet, vilket Karlsson bland annat förklarar med hjälp av följande 

citat: ”Kvaliteten i analysen är avhängig i vilken utsträckning undervisningen utifrån de 

beskrivna uppfattningarna kan resultera i ökad förståelse av visst innehåll”79, torde kunna 

beröras då en central teorianknytning för studien som bekant är Habermas emancipatoriska 

kunskapsintresse vilket har ett tydligt mål att faktiskt förändra. Förändringen i denna studie 

skulle exempelvis kunna vara då Trevägsmetoden diskuteras och den framtida debatt som 

detta avsnitt kan generera.  

 Huruvida de etiska ställningstaganden som gjordes inverkar på studiens resultat lämnar 

undertecknad till läsaren att avgöra.  

 

Avslutningsvis kan ett ytterligare ett citat av Staffan Karlsson framhävas:80 
  

Harmoni bör råda mellan forskningsfrågan, datainsamlingen och analystekniken. Tanken 

om denna harmoni bygger på den estetiska principen att ett vetenskapligt arbete skall vara 

en väl sammanfogad konstruktion; ett slutet system. 

 

Att undertecknad utgår från vissa sanningar om världen torde vid detta lag vara känt. I själva 

urvalsprocessen av både teori, metod, problemområde, språkbruk och liknande kan läsare 

finna vilka sanningar om världen som skribenten finner trovärdiga. Jag har strävat efter att 

uppnå ovan nämnda slutna system men huruvida denna studie kan räknas som lyckad, 

överlåter jag återigen läsaren att avgöra och ser fram emot en framtid i vilken pedagogik 

debatteras, diskuteras och problematiseras.  

 
5.4. Sammanfattning 
Vi lever idag i ett fragmenterat samhällsklimat vilket kräver varierade pedagogiska arbetssätt 

och arbetsmetoder. Då skolan som undertecknad arbetar på har en pedagogisk grundsyn som 

utgår från det individanpassade lärandet ville jag förhålla mig till det individanpassade 

lärandet och problematisera, resonera och reflektera kring dess problem och möjligheter. 

Utgångspunkten var huruvida individanpassat lärande verkligen behöver innebära 

individualisering samt konstaterandet att individanpassning verkar inbegripa flertalet 

                                                 
79 Starrin & Svensson (1994) s. 186 
80 Starrin & Svensson (1994) s. 170 
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tolknings- och nyttjandenivåer samt vara ett exempel på olika arbetssätt som i 

forskningssammanhang framträder som betydelsefullt för elevens resultat.  

Vidare hävdade undertecknad att pedagogen bör utgå från elevens upplevelser, förståelse och 

tankar om lärande och inlärning om denne/denna skall kunna problematisera och i sinom tid 

nå insikt i vad ett individanpassat lärande kan innebära. Syftet var tudelat och var dels att 

synliggöra gymnasieelevers tankar och funderingar kring begreppet och arbetsmetoderna 

individanpassat lärande, dels ämnat att intensifiera utvecklingsarbetet med begreppet och 

arbetsmetoden det individanpassade lärandet genom att ge förslag på hur pedagoger konkret 

kan arbeta individanpassat i skolmiljö. Forskningsfrågorna som studien tog avstamp i var: 

Hur upplever gymnasieelever det individanpassade lärandet som begrepp och 

arbetsmetod(er)?; Hur kan och bör ett optimalt individanpassat lärande vara utformat ur ett 

elevperspektiv? samt Hur kan elevernas tankar knytas, förstås och problematiseras utifrån 

teorier och forskning kring det individanpassade lärandet? Teoritraditionerna som studien 

knyts till är flertaliga men de som bör framhävas är: det sociokulturella perspektivet, det 

emancipatoriska kunskapsintresset och den fenomenografiska skolan. Studien berör även begrepp 

såsom kunskapssyn, människosyn, lärande, ledarstil, inlärningsstil, samtal och det digitala 

samhället. Metoden som nyttjas var kvalitativ och insamlingsmetoden av empirisk data är en 

intervjuform som följer Steinar Kvales teorier om den kvalitativa forskningsintervjuns sju 

stadier. Intervjun av 7 elever, årskurs 3 NV-programmet, genomfördes med diktafon och 

transkriberades i efterhand till skrift. Vid tolkning av transkriberat material nyttjades Mikael 

Alexanderssons fenomenografiska analys- och tolkningsmodell som är uppdelad i fyra faser.  

 Resultatet visar att individanpassning enligt eleverna bör organiseras med avstamp i ett 

synliggörande av eleverna, en extensiv dialog mellan elev – lärare samt ständig närvaro hos 

läraren. Undertecknad konstaterar också att individanpassning som pedagogisk metod är och 

bör kanske ses som en i grunden kollektiv metod på det sätt att den kräver att alla individer 

skall synliggöras och lyftas fram, oavsett vilken roll och maktposition man innehar. Vidare 

framhävs Trevägsmetoden som ett konkret förslag på hur pedagoger kan arbeta 

individanpassat. Slutligen förs ett resonemang kring studiens generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet i vilket det konstateras att studien kan knytas till den fenomenografiska 

teoritraditionen i sin helhet men att vissa centrala inslag brister. Bedömning av studiens värde 

åläggs dock främst läsaren.   

 



 53

5.5. Slutord 
Studien visar att eleverna vill synas och vara delaktiga tillsammans med oss vuxna. Låt oss 

visa vägen!  
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 Bilaga 1 
Transkribering/utskrift 
Följande transkribering är från en intervju som genomfördes tisdagen 26/10 -2010 vilken 
behandlade ämnesområdet individanpassad undervisning. Som bekant bestod intervjugruppen 
av 1 man och 6 kvinnor. Benämning av respektive person görs endast med en bokstav. 
Mannen är A, kvinnorna är N, Y, M, S, MA och J. Intervjuledaren, Niklas Christensen, har 
initialerna IL.  
 
 
Intervjun 
 
IL - Då har vi alltså tisdagen den 26 oktober och vi har kursgrupp NV 3 som består av J, A, 
Y, N, MA, S och M och sen är det jag Niklas Christensen (IL). Vi kommer tala kring det 
individanpassade lärandet och vi kommer börja att prata kring frågan; Hur upplever ni det 
individanpassade lärandet som begrepp och arbetsmetod? Jag tänkte mig att vi kanske skulle 
börja och definiera begreppet individanpassat lärande och vad ni anser om det. Varsågoda.  
 
N - Alltså, e, skall vi, e, ja säga våra namn när vi… 
 
IL - Det behöver ni inte göra. 
 
Y- Ok 
 
N - Alltså för mig är individanpassat lärande när läraren, ja, anpassar dels uppgifter och 
examinationer, och allt sånt utifrån olika individers behov så att alla inte behöver göra samma 
sak och examineras på samma sätt så länge det uppfyller målen och e vad heter det, kursmål 
och kurskriterier men att man kan få utföra det på olika sätt.  
 
J - Ja, att alla liksom kan få, så här, ja alla har ju olika förutsättningar och även om man 
kanske besitter, två elever besitter samma, ja samma, lika kunskaper för att kunna uppnå e 
alltså då ett visst ett kursmål eller kurskriterie och ja kanske bara det att man kanske har ett 
behov av att, ja, göra det på olika sätt och sen så ja, ibland, både det här med att man ibland, 
ja, det här med individanpassning kan vara både det att man ibland, e, e, utmanar sig själv 
eller tillsammans med läraren och kanske alltså det här med att jag har till exempel själv svårt 
med det här och prata inför folk e alltså att man inte gärna vill ha en muntlig redovisning, eller 
att man kanske vill göra en muntlig redovisning på något område som man känner sig säker 
på sen kanske man villa göra något annat på någon annan uppgift som kanske känns nytt som 
man inte har haft kontakt med innan och som man kanske som man känner sig trygg med 
liksom. 
 
A - Lärande genom dialog, inte monolog.  
 
Tystnad 
 
MA - Ja, så att det inte blir en envägskommunikation från läraren till klassen utan att e, 
läraren alltså tar ställning till vad eleven känner och tycker och … kommer överens om vad 
varje elev behöver…  
 



 59

M – Och ja, som J sa att läraren utmanar, (tystnad) utmanar mig, (tystnad) e, tar hänsyn till 
vad eleven tycker 
 
Tystnad 
 
A - Som till exempel; jag har ju väldigt intresse för datorer och datorspel, då har ju vi försökt 
göra så att jag kan i samhälls- och historieämnen nå upp till kursmålen och betygskriterierna 
via det liksom, använder det intresset och mina förkunskaper i det inom ämnet som 
utgångspunkt inför uppgifterna som vi får.  
 
IL - Mmm 
 
Y - Ja alltså att alla har möjlighet att uppnå de kriterierna som ska uppnås men att man kanske 
har olika tillvägagångssätt, vilket nödvändigtvis inte behöver vara rätt eller fel, bara man gör 
egentligen på det sättet som man känner sig säker på… 
 
A - Det är som att varje individ får möjlighet att använda den individens unika förkunskaper 
och förmågor för att e, göra ett maximalt… ett arbete av maximal kvalitet… 
 
MA - Och sin egen prestation och att man inte liksom ger tid till att man liksom påverkat 
saker på sättet man gör det så att man faktiskt kan göra en maximal produkt.  
 
A - Liksom istället för att man försöker stöpa om individen enligt en viss mall så e, så 
försöker man snarare skulptera individen till, e, mot ett visst mål.  
 
Lång tystnad 
 
A - Det känns som om vi har diskuterat detta ämne rätt så bra nu? 
 
IL - Vi har ju varit inne en del på definitioner, ja även kanske hur man kan tolka det 
individanpassade lärandet som arbetsmetod, emm. Vad har egentligen läraren för ansvar? 
Eller hur skall ett optimalt individanpassat lärande organiseras? Har ni någon uppfattning om 
det? Vad har läraren för ansvar?  
 
N - Alltså jag tycker läraren har ansvar om och informera om vilka mål vi måste uppnå och 
vad finns det för mål att uppnå och vad finns det för kriterier och sen alltså, problemet är om 
det blir för fritt, då tror jag att det här med individanpassat att det blir lite problematiskt för 
jag tror inte att eleverna kanske själva vet hur de kan göra eller vad de kan göra, det får ju 
ändå va lite uppstramning och kanske lite exempel och sånt på uppgifter men sen tror jag… 
(avbruten) 
 
MA - Men alltså… 
 
N - men sen e e, ja nä vad sa du?  
 
MA – Nej men jag bara menar på att, att alltså anpassat efter individen behöver inte betyda att 
det skall va så här fritt och så… 
 
N – nää (medhållande)  
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MA - alltså utan det är kanske snarare tvärtom, begränsa det lite grand och säga att det här 
skall du rikta in dig på och det tycker jag också för mig är individanpassat, alltså att man inte 
bara, innebär alltså, ja 
 
M - Men även att läraren skall förtydliga kriterierna och så, så att när man skall välja ett ämne 
så vet man, ja ha det är det här jag skall fördjupa mig mot, det är det här som är mitt mål. Det 
är bra om man vet vilket mål man kan visa så då är det bra om läraren kan hjälpa mig att hitta 
vad är mitt mål och att det blir lite lättare att uppnå sitt mål.  
 
MA – Alltså jag tror också att e lika mycket som läraren har ett ansvar e gentemot eleverna 
om individanpassning är också att eleven även måste ta ett visst initiativ och visa att, något 
bra, eller visa på något som man vill göra eller, liksom diskutera det med läraren.  
 
M – Jag håller med.  
 
Y – Ja men man skall kanske testa på olika redovisningsformer för att kunna komma fram till 
alltså, vilken form som passar bäst och det kan ju ta ganska lång tid det med och… 
 
MA – ja 
 
Y - … och ja där kan jag hålla med dig att det är individens ansvar på det sättet men även att 
det att läraren är uppmärksam på hur olika elever fungerar och så, och ta hänsyn till det.  
 
S - Och att läraren också visar förslag på, om elever t.ex. inte kan, inte kommer på ett ämne, 
så visar läraren och ger förslag på ett ämne, och hjälper till eleven så att man kommer vidare 
så att man inte fastnar.  
 
MA - Det är nog lätt att man blir liksom, blir lite blind för andra möjligheter och att man då 
alltså vidgar sina vyer lite på vad man kan göra.  
 
Y – Det är lätt också att man tar det som majoriteten tycker, alltså så, och då det att någon 
enstaka elev står där och kanske inte ens tycker att den här redovisningsformen inte passar 
mig men att man blir så illa tvungen att göra det då, och då inte får lika bra resultat, då är det 
svårt att uppnå lika bra resultat då fastän det kanske är lika,  
 
M – ja för att majoriteten vill det  
 
Y -  ja för att majoriteten bestämmer det.  
 
M - eller att eleven har ett annat ämne, eller inte vet, ja, nej, eller 
 
Många talar i munnen på varandra - otydligt 
 
N - Det tycker jag också är lite problematiskt också när det är individanpassat om individen 
då själv kan bestämma exempel väljer sin examination, och alltså då kan man ju, om man vet 
att man tycker det är jobbigt att hålla, ett tal eller om man tycker det är jobbigt att göra det, då 
kommer man ju välja att inte göra det, så på så sätt är det ju, är det kanske bättre att läraren 
ibland någon gång säger att nä nu måste du utmana dig och faktiskt göra detta, för det 
kommer ju hjälpa en om man skall studera vidare sen ju,  
 



 61

Y – mm 
 
N – för det e ju, om jag tänker på mig själv så e, ja jag gör ju alltid uppsatser för att jag vågar 
inte att inte riskera något annat, att inte uppnå kriterierna, och då utmanar jag ju kanske inte 
mig själv genom att pröva på andra redovisningssätt men ja 
 
Y - jo det e ju en problematik också… 
 
M - För mig när jag får problem och svårigheter så går jag direkt till läraren och säger till vad 
jag fastnar i och försöker lära mig på något sätt och bli av med det här problemet.  
 
Y - ja alltså typ att få hjälp 
 
Tystnad 
 
Y - men alltså man måste nog utmana sig själv för att kunna veta… 
 
MA - och sen så tror jag också, för du sa ju här, att du vågade inte riskera ditt betyg då kanske 
eller så…  
 
N - mm (medhåll) 
 
MA – genom att genomföra en annan grej, men då skall man kanske alltså testa på andra 
grejor när det inte gäller, alltså så mycket, när det inte spelar så stor roll, alltså. När det inte är 
så avgörande. För att göra så där, det kanske till en mer vana sådär alltså,  
 
Medhåll från flera håll 
 
Y - ja man blir ju bättre alltså, man lär ju av sina misstag alltså, e alltså 
 
N - Det tycker jag också att läraren har ansvar för, att hela tiden utmana eleverna och att hela 
tiden få dem att bättra sig.  
 
MA - Men framförallt vore det en idé att ha att allt inte hänger på provet som man gör, i ett 
ämne, utan att, att man alltså har en diskussion utöver provet, där man kan visa sina kunskaper 
också  
 
Medhåll från flera håll 
 
MA - Att man kan exempelvis ha redovisning eller liknande,  
 
Y - Fast i vissa ämnen kanske kan det ju va svårt 
 
MA – det kan vara svårt men…  
 
Många talar i munnen på varandra – otydligt 
 
M - Det är ju så också så om man skall välja något, film, genus, kvinnans ställning, såna saker 
man tycker om, det kan vara svårt att välja något som man tycker om. Och som du sa att när 
kommer provet så är man fokuserad på en annan sak. Ett annat perspektiv, men e alltså provet 
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har ett helt annat sätt att ja provet tar upp en annan sak kanske inte exakt samma, då kanske 
man skall välja prova på andra saker. För att man skall klara sig på andra sätt.  
 
Y - ja olika inlärningssätt det kanske inte passar att bara, plugga, plugga, plugga, ja bara 
plugga in en massa fakta, kanske händer nåt, ja jag vet inte jaaa, jag vet inte 
 
Lång tystnad 
 
IL – Har ni varit med om någon situation som ni tänker specifikt på eller kommer ihåg en 
situation i några kurser eller något moment, som kändes som ett väldigt individanpassat 
lärande?  
 
Gemensamt mummel  
 
J - Jag tycker det är ganska ofta som man får den känslan alltså, och det är ju bra. Men det är 
svårt att nämna någon specifik situation. Jag tycker, tycker att ofta när vi får alltså 
examinationer och när vi gör saker och så då tycker jag att det är ganska , ja 
individanpassningen, den är ganska, ja den liksom generellt genomsyrar rätt mycket som vi 
gör…  
 
Flertal röster höjs, otydligt.  
 
N - Ja, fast det beror ju på ämne och så, till exempel matte och så, där har vi ju prov.  
 
Många röster, otydligt 
 
N - i svenskan känner jag exempelvis att det ofta är individanpassat det vi gör, ofta frågor vill 
ni ha prov eller vill ni ha en uppsats eller vill ni skriva en saga, vad vill ni ha?  
 
Flera röster - bifall 
 
N - Ja precis ja då visar hon många exempel och så, ja svenskan tycker jag är mycket 
individanpassat. Men även på samhällskunskapen och i historia… det är bara det att Linda har 
liksom konkreta exempel, det har du också men… 
 
Andra röster skrattar nervöst, förmanande 
 
N - Jag försöker att inte knäcka Niklas…(riktar sig till de andra, skrattar därefter) 
 
Många skrattar  
 
N - Men, jag tycker seriöst att det är individanpassat.  
 
Y - Alltså vi har ju kurskriterier, eller, sen så och torts det eller så får vi ju välja vad vi vill 
ibland, men det är ju jättebra, ja, så ja det är bra mer eller mindre 
 
M - Det är annorlunda med ämnen som fysik och matte, där är det alltid bok.  
 
IL - Går det inte att individanpassa i dessa ämnen? 
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Många talar i munnen på varandra – otydligt 
 
Y - Det är svårt att individanpassa på det sättet alltså.  
 
N - jaa 
 
Många talar i munnen på varandra - otydligt 
 
N - Men exempelvis när vi skulle göra ett eget prov i matematik, jag kan inte göra sånt 
 
Y - Man hade kunnat göra ett prov i för sig men man känner att det är lättare att förklara än att 
man sitter under press.  
 
N – Ja men tidsförlust för läraren och så det är ju viktigt, ja att det är mycket tidsförluster och 
så, särskilt för läraren och så.  
 
J - Ja X (Matematikläraren) känner att det tar för lång tid, exempelvis om man skall sitta 
och ha en muntlig redovisning eller så, jag tror inte hon känner för det för det tar för lång tid.  
 
MA - Ja fast jag tycker att i princip allt ni pratat om endast är fokuserat mot själva 
redovisningarna, hur vi väljer och hur vi vill redovisa, men om individanpassning skall gälla 
så skall det gälla igenom hela processen liksom… 
 
Medhåll från flera håll 
 
MA - Ja, det är alltså igenom hela processen, själva arbetssättet innan liksom, som då liksom, 
att man kommer överens med läraren om vad man behöver göra och vad man kanske vill göra 
liksom.  
 
N - Ja det tycker jag, det är något som jag hade uppskattat väldigt mycket, att man går igenom 
olika processer och sånt, för det har jag väldiga problem med.  
 
Medhåll från flera håll 
 
N - Just mitt arbetssätt, men det är svårt ju, du skall göra så här liksom (avbruten)  
 
Y - Ja man måste hitta det liksom… 
 
J - Ja, jag tror det är något som många har svårt för.  
 
Mumlande från flera håll- otydligt  
 
J - Man vet ju själv liksom vilka ens svagheter är och (avbruten) 
 
Y – Ja det är att man skall tillämpa det man har svårt för liksom… 
 
Medhåll från flera håll 
 
J - Mycket handlar det nog om, alltså vanor, att man har ett visst mönster. Jag vet ju själv att 
jag är väldigt dåliga på att göra saker i tid och sen använder jag hela nätterna istället i sista 
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stund liksom och själklart hade ju kan kunnat ändra på det mönstret liksom, men det är invant  
det ju varit bra att ändra på det mönstret liksom men jag tror att det är väldigt svårt att ändra 
på något sådant (avbruten)  
 
Hummande medhåll från flera håll 
 
J – Ja att man har svårt att sitta och (avbruten)  
 
N - Jag också liksom den attityden att liksom nej jag klarar inte detta eller nej jag hinner inte 
och har man en sån attityd (avbruten)  
 
J - Ja man ser ju sina begränsningar liksom, och följa texter och sånt alltså (avbruten) 
 
MA - En lärare kan ju inte rädda en direkt fixa mig sådär liksom. Skratt… 
 
M - Jag tycker också till exempel i tvåan; det gick upp och ner och det var jätte stressigt och 
sånt, men så försöker jag sova lite tidigt, alltså det är olika från person till person. Om jag inte 
sover tidigt så går det jättedåligt för mig i skolan liksom.  
 
Y – Ja under skoldagar… 
 
M - ja, så jag försöker också ta mina uppgifter steg för steg och försöker inte stressa upp mig. 
Om jag stressar upp mig, alltså jag kan inte klara mig (avbruten)  
 
Y - Sen handlar det ju om intressen också, är man intresserad alltså sitta och göra ett arbete 
som du är intresserad av då gör du ju det, då lägger du ju ändå ner tid och kraft på det… 
 
Medhåll från flera håll  
 
Y - Lägger du ner …(otydligt då flera talar i munnen på varandra)  
 
MA - Jag tror att jag som person också för det du sa J om ett invant mönster så tror jag också 
att det, att det har samband med det du sa att man är väldigt intresserad av det, men när man 
är intresserad av det så har man en större förståelse för det, en större förförståelse för ämnet  
och då är man kanske mer kunnig och vet hur jag skall sätta igång och det är kanske det som 
själva svårigheten är att sätta igång med själva arbetet, att komma igång och att hålla det 
igång. Men (avbruten)  
 
J - Jag blir ofta sån när jag ställs inför en uppgift som jag tycker är svår eller liknande eller 
det kan både vara i matte och fysik om man har kört fast och så och om man räknar och så då 
så känner man sig jättedålig för att man inte kan eller så är det något annat ämne som man får 
en uppgift eller känner att man får en jättesvår uppgift som man inte kan och som man känner 
att hur skall jag klara detta men då, även om man känner att om man alltså hade ett sätt att 
göra det liksom , om man liksom, inte ja alltså liksom, att ja typ som, att man försöker ja 
alltså om man inte gör den liksom, helt enkelt att man försöker ja försöker finna känslan 
liksom att ja det blir bättre om ett tag liksom, man försöker finna den.  
 
Medhåll  
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J - Ja då blir det ju att man skjuter upp det igen ju. Det är lite samma där att det man är 
intresserad av och sånt det kanske man tar först liksom, ja att man liksom skjuter upp sånt 
som känns mindre intressant, och svårare eller… 
 
MA- Men om det är individanpassat då, då är det ju anpassat efter ens tankar och önskan och 
då kanske det blir att man blir mer intresserad och så,  
 
J - ja det är klart 
 
N - Men en sak som jag har uppskattat väldigt mycket, jag tror det var i tvåan då du (riktar 
sig mot mig IL) sa att ofta lättare om man sitter i en minut och bara skriver ner tankar kring 
ett ämne, skriver i en minut, och efter en minut skall man stanna och gå tillbaka och titta på 
vad man skrivit och hitta vad alltså ja ”creme del a creme” där alltså. Såna idéer tycker jag, ja 
såna idéer fastnar jätte mycket sen vet inte jag, jag vet inte varför jag slutade med det liksom  
 
Medhåll från flera håll 
 
N - Men, ja typ såna tips och idéer är jätte bra alltså (avbruten) 
 
Y - ja men ändå (avbruten)  
  
J - Såna visdomsord liksom (avbruten)  
 
N - Ja för det är ofta processen som jag har problem med och det är bland annat början som 
jag har svårt med, och det är kanske sånt som är individanpassning 
 
S - Ibland händer det att det blir för fritt, att man vet inte vad man skall välja och sen när man 
har valt någonting så kan man inte, alltså man vet inte hur man skall börja, så det blir för fritt 
 
M - Ja man måste liksom veta, hur man skall begränsa sig och så, så att det inte blir för fritt 
liksom  
 
S - Det är ju inte bra med individanpassat (avbruten)  
 
Många talar i munnen på varandra - otydligt 
 
MA - ja men det är ju inte individanpassning 
  
Y - Viktigt att lyssna 
 
A - Det är därför som det är väldigt viktigt att ha en dialog med läraren.  
 
Medhåll från flera håll 
 
N - Ja att bara säga, gör detta arbetet, alltså det klarar jag inte av, alltså jag måste ha några 
ramar. Ja och det är ju alltså, ja det är ju alltså jag som individ alltså. Du klarar kanske av 
liksom, att göra det, ja om någon lärare säger åt dig att göra ett arbete så kanske du bara säger; 
ja okej, men det klarar inte jag av 
 
Många pratar i munnen på varandra 
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N - (mummlar) Du behöver ju inte avbryta mig 
 
J - Det är ju där som dialogen är viktig med läraren för många elever kanske jobbar som bäst 
om de får en ram och om de jobbar (avbruten)  
 
MA - Ja men det är ju det som kan kallas individanpassat om läraren ger, ja alltså jag bara 
menar om du säger att det är för fritt alltså men jag förstår inte varför det skulle vara ett 
exempel på individanpassning för det tycker inte jag att det är (avbruten) 
 
N - Ja men då får man ju gå till läraren och säga att jag klarar inte av att ha det så fritt 
(avbruten)  
 
J – Men ja liksom (försöker komma till tals - avbruten) 
 
MA - Och då kanske läraren säger okej det måste handla om 1600-talet eller liknande… 
 
S – Ja men tänk om du inte är intresserad av 1600-talet?  
 
MA – Ja men då får ju läraren hjälpa dig att hitta ett intresseområde inom den ramen han har 
gett dig.  
 
Y - Så länge det inte är ett fritt val så är det ju individanpassning  
 
Många talar i munnen på varandra 
 
N - Men för fritt gillar inte jag… 
 
S – Men ibland väljer man att arbeta med något man är intresserad av men man hittar aldrig 
tillräckligt med fakta… 
 
MA - Ja det är ju ett problem 
 
S – och man måste kanske ändra för att kunna nå (avbruten)  
 
Y - Jag ser fortfarande inte vad det har med individanpassning att göra för det är ju ditt eget 
individuella val.  
 
S – Alltså det kommer uppstå svårigheter i hur du skall gå tillväga liksom, för att du skall 
(avbruten)  
 
Y – Ja jag förstår hur du menar, men jag tycker inte att det handlar om individanpassat, 
kanske, det är ju ditt ansvar men 
 
MA – Ja man får ju lära sig av sina erfarenheter. Att du måste innan du sätter igång med 
arbetet att du funderar över vad är det du kan ta på? Vad är syftet med arbetet? Men vad är det 
jag kan jobba med liksom och om du inte kan få fram den kunskapen så vinkla det lite mot de 
kunskaperna som du kanske kan få fram och vad du tycker är intressant, liksom mot vad du 
kan få fram och vad du tycker är intressant liksom.  
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Y – Ja i det fallet är det ju inte lärarens fel, eller hur det blir individanpassat liksom.  
 
Tystnad 
 
MA – Men läraren kan ju ändå ge vissa vinkar om hur han eller hon tänker liksom 
 
Medhåll 
 
M - Ja i historia till exempel skrev Niklas gav olika förslag på vad man kund skriva om till 
exempel så tog han upp olika punkter, exempelvis språk, kvinnor e, ja och så blir det, vilket 
var till stor hjälp för mig alltså att välja, ja kanske att man kan gå olika vägar  
 
N – Nu kom jag och tänka på att du har ju faktiskt gett oss jättemånga olika tips och idéer på 
hur man kan göra och det är ju också ett tillvägagångssätt i processen att ge olika sätt och se 
på, ja till exempel tratten- och pyramidgrejen (avbruten)  
 
Många talar i munnen på varandra - otydligt 
 
J - Det, det var verkligen bra.  
 
N - Ja det var jätte bra.  
 
Många röster - otydligt  
 
J - Ja, jag gillade tratten och pyramiden.  
 
M – Ja det var faktiskt bra. Alltså den har bra struktur. Man vet hur man skall gå tillväga 
genom processen alltså.  
 
N - Och det är ju liksom, ja precis, läraren skall ju liksom vägleda eleven liksom, ge olika 
exempel på vägar som man kan gå, denna vägen kan du gå eller denna vägen kan du gå 
(härmar mig som lärare). 
 
Skratt  
 
N - Det tycker jag är viktigt, ja ge olika tips på hur man kan se på ett problem, så att alltså, att 
när jag började ettan, man har inte den synen då liksom, att man kan se på problem utifrån 
många olika sätt, det hade i alla fall inte jag, men det har jag nu, nu har jag ju utvecklat det 
och det kan jag väl tacka lärarna för.  
 
Medhåll och tystnad 
 
IL - Om ni skulle ge några konkreta tips till lärare om hur man kan göra för att nå 
individanpassning, vad skulle det då vara? Exempelvis om ni skulle ge en kort uppmaning till 
framtida lärare hur de kan nå individanpassning. Ungefär som att; så här skall ni göra för att 
nå individanpassning? Vad skulle det då vara? Ungefär som; gör detta, gör så här! 
 
A – Se till den enskilde individen, försök observera vad kan denna personen, vad kan den inte, 
hur kan man utforma uppgifter så att denna individen, så att säga, kan nå till sin fulla 
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blomning så att säga. Hur kan man vägleda individen? Vilket ansvar kan man ge individen? 
Ja, och så 
 
J - Ja, alltså det är ju dialogen, att det blir en tvåvägskommunikation liksom, att man hela 
tiden liksom har en dialog liksom, så att läraren kan komma med förslag och att eleven i sin 
tur kan komma med förslag på hur man kan gå tillväga liksom. Ungefär som om ja, nä det här 
känns inte riktigt rätt för mig, nej jag kanske behöver lite mer strukturerat, jag behöver, ja 
alltså så. Göra det lite mer så, smalna av spannet som man kan välja mellan liksom, skala av 
liksom så, så att det blir lättare att välja liksom. Och att man hela tiden, ja… 
 
N – Det som jag tycker är viktigt är att man ge alla elever många tips liksom, på hur man kan 
göra, alltså hur man kan se på olika problem, alltså ge dem olika modeller ge dem olika 
tillvägagångssätt på hur man kan göra, typ en uppgift och så, en uppgift så att individen själv 
får liksom, lära och lära känna sig själv liksom hur man arbetar bäst, för det vet man ju kanske 
inte. Det kanske inte alla, alla kanske inte vet hur man bäst jobbar så då får ju läraren visa, att 
så här kan man göra eller så här, eller så här, eller så här, så att individen kan komma 
underfund med vad som inte är så bra.  
 
A – Men det måste ju inte bara handla om att individen själv väljer. Till exempel jag tycker ju 
väldigt mycket om föreläsningar. Liksom vare det sig är föreläsningar om hur fungerar en viss 
analysmodell eller var hände det eller det, eller det årtalet, det tycker jag liksom är bra. 
Inlärningsform för mig är att; här detta skall vi göra, så här skall du utföra det, utför 
uppgiften. Det är liksom en bra form för mig, det är ju också en form av individanpassad 
utbildning. Att liksom, att jag liksom får den formen som är bäst för mig, även om den formen 
kanske är mer den klassiska utbildningstekniken med monolog snarare än dialog.  
 
N – Men det tycker jag också är individanpassat, om man vet att jag jobbar bäst när läraren 
säger till mig att jobba, ja då är det ju individanpassat.  
 
Y – Annars är det ju jättelätt att man känner sig dålig på provet. Och det behöver ju inte 
handla om att man inte har kunskapen utan att man inte arbetar utifrån det rätta, ja det rätta 
tillvägagångssättet. Ja, därför är det väl viktigt, ja som ni har sagt att läraren är väldigt 
observant på att (avbruten)  
 
MA – Ja att läraren är uppmärksam så att han ser hela ens potential.  
 
Y – Ja, exakt.  
 
Tystnad 
 
Y - Ja annars blir man kanske inte så motiverad liksom 
 
Tystnad 
 
Mummel 
 
Lång tystnad 
 
IL – Några avslutande ord?  
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Lång tystnad 
 
A – You just lost the game… 
 
Skratt  
 
IL- och där är intervjun slut. 
 
  
 
 


