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“I have come to believe that a great teacher is a great artist and that there are as few as there 

are any other great artists. Teaching might even be the greatest of the arts since the medium is the 

human mind and spirit.”  

 

John Steinbeck 
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Sammanfattning 

 

Den föreliggande studien syftar till att undersöka hur fem engelsklärare i grundskolans senare år 

uppfattar individualiseringen av engelskundervisningen. Utifrån detta syfte formulerades tre 

frågeställningar vilka behandlar lärarnas inställning till skollagens krav på att undervisningen ska 

ta hänsyn till varje elevs behov; vilka faktorer de anser inverkar på deras möjligheter att 

individualisera undervisningen; samt hur de säger sig individualisera engelskundervisningen. Data 

samlades in via intervjuer och analyserades utifrån studiens teoretiska utgångspunkter som är det 

sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö; samt ramfaktorteorin utifrån Lundgren 

och Stensmos skrifter. Resultatet pekar på att de intervjuade engelsklärarna har en generellt 

positiv inställning till individualisering. De menar att individualiseringen innebär att läraren kan 

hjälpa en elev att nå längre, genom att läraren då sätter sig in i elevens behov och kan utmana 

denne på rätt nivå. En slutsats är att mer tid borde vigas till planeringsarbete och att det behövs 

mer pedagogisk personal på skolorna för att individualiseringen ska kunna genomföras fullt ut. 

Nyckelord:  

Individualisering – grundskolans senare år – engelska – ramfaktorer – sociokulturellt perspektiv  
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1. Inledning 

Det är inga robotar vi arbetar med, inga maskiner utformade för att fungera exakt likadant. Nej, 

om man vill jobba med människor som är fullständigt förutsägbara och som endast agerar inom 

en viss fastställ ram, då ska man nog inte jobba med människor, och i synnerhet inte med 

ungdomar i den svenska skolan. För när läraren kliver innanför dörren till sitt klassrum möts 

denne inte av någon homogen grupp som tänker lika, beter sig lika, har samma erfarenheter och 

intressen. Nej, längst bak sitter Kalle som ser en röra av bokstäver när han försöker läsa, och i 

mitten sitter Nadine som redan kan allt som står i läroboken både framlänges och baklänges. 

Carlos älskar att skriva sketcher och framföra dem för klassen men när klassen gör hörövningar 

knyter det sig i magen på honom. Emma kan inte sova på flera nätter innan hon ska hålla en 

muntlig framställning men när hon får skriva uppsatser vill hon inte att lektionerna ska ta slut.  

Som lärare har vi ett uppdrag att se till att var och en av dessa elever når sin fulla potential 

utifrån sina olika förutsättningar, behov, erfarenheter och intressen. För att kunna lyckas med 

detta måste vi på något sätt anpassa undervisningen till varje elev, med andra ord måste vi 

individualisera undervisningen. Men vad innebär egentligen en individualiserad undervisning? Jag 

har ställt mig frågan hur lärarna ute i skolorna tolkar innebörden av detta begrepp och hur de ser 

på behovet av och kravet på individualisering. Hur fungerar det i praktiken? Är det ens möjligt att 

se till varje elevs behov eller är dessa endast fina ord som inte har någon bärkraft innanför 

skolans väggar? 

Då jag har funnit att studier om individualiseringen av engelskundervisningen i den svenska 

grundskolans senare år verkar lysa med sin frånvaro har jag valt att koncentrera studien på just 

engelsklärarnas tankar och åsikter om engelskundervisningen. 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med Nationalencyklopedins definition av individualisering. Därpå följer en 

redogörelse för skollagen och delar av den kritik som föregick, och som har följt på dess 

införande vad gäller individualiseringen av undervisningen i skolan.  

2.1 Den nya skollagen 

Enligt definitionen i Nationalencyklopedin betecknar individualisering ”inom undervisningen 

anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde elevens förutsättningar, behov och 

intressen” (Nationalencyklopedin, sökord: individualisering). I ett debattinlägg på Skola och 

samhälles hemsida hävdar man dock att individualisering inte alls har likställts med att anpassa 

undervisningen till individen, utan att individen snarare isolerats från omvärlden (i betydelsen 

läraren och övriga elever) och lämnats till att arbeta självständigt i samma takt som övriga klassen 

med eget arbete av samma karaktär som för alla andra (Sundén, 2011). I Skolinspektionens 

rapport 2010:14 (Skolinspektionen, 2010, s. 24) framgår det samtidigt att elevernas förutsättningar 

och behov tillgodoses endast till viss del, alternativt inte alls i hela 60 procent av de 40 skolor som 

deltar i inspektionens granskning. Klassen ses som en homogen grupp där elevernas individuella 

egenskaper, intressen och erfarenheter betraktas som en sekundär faktor när undervisningen 

planeras (Skolinspektionen, 2010, s. 27). Skolinspektionens rapport skrivs när den skollag, SFS 

185:1100, som reglerar undervisningen förordar att grundskolans elever ska ha en i huvudsak 

gemensam studiegång. En tid efter rapportens publicerande skriver utbildningsminister Jan 

Björklund en debattartikel där han argumenterar för att läraren måste ta en mer aktiv roll i 

klassrummet eftersom att eleverna dittills lämnats att ensamma ansvara för sitt arbete i allt för 

stor utsträckning. Av denna anledning skulle den kommande skolförordningen komma att ställa 

krav på ett fortlöpande och aktivt lärarstöd skriver han då (Björklund, 2011). Sedan 

skolinspektionens rapport och ovan nämnda debattinlägg publicerades har den nya skollagen, 

SFS 2010:800, trätt i kraft. I tre olika paragrafer behandlar den elevernas rätt till en utbildning 

som tar hänsyn till deras olika behov. I 3 kap. 3 § förordar SFS 2010:800 uttryckligen att  

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 

ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”  

Vidare stipulerar SFS 2010:800 i 1 kap. 4 § att  

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 
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I paragraferna ovan ställs alltså krav på ledning, stimulans och stöd. Eleven ska inte lämnas att ensam 

ansvara för sitt lärande. I 1 kap. 10 § fastställs slutligen att ”I all utbildning och annan verksamhet 

enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt” (SFS 2010:800). Men har den 

nya skollagens formuleringar kring individualisering haft någon inverkan på undervisningen i 

skolan?  

2.2 Kritiska röster 

Förutom den nya skollagen har ännu ett nytt styrdokument trätt i kraft, läroplanen Lgr11, som 

Lundgren menar står närmare grundskolans första läroplan från 1962 (som var mer detaljerad 

och innebar en starkare styrning av skolan) än Lpo94 (som gav lärarna mer frihet att utforma 

undervisningen) (Lundgren i Forsell, 2011, s. 340, 367-368, 370). Lundgren ser en förskjutning 

från målstyrning till vad han omnämner som stoffstyrning, det vill säga en tydligare styrning av 

innehållet i jämförelse med Lpo94, och han anser att därmed har lärarens möjlighet till flexibilitet 

i undervisningen minskat och läraren har inte längre samma möjlighet att anpassa undervisningen 

till olika förutsättningar. Den politiska styrningen har tilltagit i styrka vilket Lundgren menar kan 

medföra konsekvenser för lärarnas frihet att utöva sitt yrke och påverka möjligheterna till 

variation i undervisningen (Lundgren, 2011, s. 367-368).  

Samtidigt hävdar Lärarnas Riksförbund att skillnaderna mellan de svagaste och de starkaste 

eleverna i grundskolan har ökat markant under de senaste tolv åren.1 Metta Fjelkner, ordförande i 

organisationen, menar att tanken att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån 

sina egna förutsättningar och sin egen förmåga inte fungerar i praktiken. Skolan förmår inte att 

kompensera för skillnaderna i de premisser som var elev bär med sig in i klassrummet (i 

synnerhet när det gäller elever födda utanför Norden). Förutom ökat statligt ansvar för kvalitén 

på undervisningen, och förbättrad riktning av statliga resurser, föreslår Lärarnas Riksförbund 

även en ökad frihet för lärare och skolor att anpassa undervisningen enligt vad de anser att deras 

specifika pedagogiska situation kräver (Fjelkner, 2012a: Fjelkner, 2012b).  

Som bakgrundsavsnittet visar är individualisering i högsta grad ett aktuellt ämne i dagens 

samhällsdebatt. Många har åsikter om hur situationen ser ut och hur den borde vara. Men vad 

säger lärarna själva? Avsikten med denna studie är att undersöka hur fem engelsklärare i 

grundskolans senare år uppfattar individualiseringskravet i den nya skollagen och sina möjligheter 

att uppfylla detta. Har kravet medfört att hänsyn tas till elevernas individuella förutsättningar och 

behov när undervisningen planeras och genomförs? Har den nya skollagens krav på ledning, 

stimulans och stöd haft effekten att lärarna inte lämnar eleverna att ensamma ta ansvar för sitt 

lärande? Eller har Lundgren och Lärarnas Riksförbund rätt i sin kritik; menar även lärarna att 

individualiseringen inte fungerar i praktiken, den nya skollagen till trots?   

                                                 
1 Skillnaden mellan den tiondel av eleverna som presterar sämst och den tiondel som presterar bäst ökade mellan 

1999 och 2011 med 50 meritvärdespoäng i slutbetyget i årskurs nio 1999. (Fjelkner, 2012a; Fjelkner, 2012b)  
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning  

Under denna rubrik följer en redogörelse för hur individualiseringsbegreppet behandlas i tidigare 

forskning. Då avsikten med detta arbete är att undersöka hur lärarna ser på individualiseringen är 

det värdefullt att se vad andra studier har betraktat som syftet med individualiseringen. Det är 

även intressant att ta upp tidigare undersökningars slutsatser om hur individualiseringen utövas i 

praktiken, samt hur lärarnas betydelse för individualiseringen har belysts i tidigare studier.  

3.1.1. Syftet med individualisering 

Vinterek, professor vid Umeå Universitet (www.edusci.se), granskar i sin studie hur forskning, 

styrdokument och olika utredningar under de senaste årtiondena har behandlat 

individualiseringen i grundskolan (Vinterek, 2006, s. 41). Hon menar att hur 

individualiseringsbegreppet uppfattas har en övervägande del att göra med synen på vad 

undervisningen syftar till. Anser man att det är elevernas kunskaps- och personlighetsutveckling 

som ska stå i fokus så kan motivet att individualisera vara att eleverna lättare ska kunna tillägna 

sig undervisningen och öka sitt lärande (Vinterek, 2006, s. 50).  Vintereks studier av läroplanerna 

(fram till och med Lpo94) leder henne till slutsatsen att individualisering i dessa dokument främst 

är en metodcentrerad sådan som behandlar olika arbetssätt som ska leda till måluppfyllelse 

(Vinterek, 2006, s. 51). Individualiseringen kan även syfta till att eleven ska få känna att denne har 

inflytande över sin egen utbildning och möjlighet att själv bestämma såväl vad som ska studeras, 

som hur detta ska genomföras (Vinterek, 2006, s. 50). Man kan utskönja vissa likheter mellan det 

sistnämnda av de syften som Vinterek redovisar och Raos tankar om hur demokratiska grepp 

som individens rättigheter länkas till individualiseringen: ”Individualized instruction is more 

democratic” (Rao, 2009, s. 80). Rao, doktorand vid Lucknowuniversitetet, framhåller att 

individualisering ger eleverna möjlighet att ta egna beslut, ta ansvar för dessa och leva med 

konsekvenserna av dem, till skillnad från när någon i deras ställe avgör vad som är rätt och fel 

beslut. Individualisering tränar eleverna i kritiskt tänkande (Rao, 2009, s. 80-81). 

Comeniusprojektet2 European Mixed Ability and Individualised Learning, var ett samarbete mellan 

Finland, Norge, Sverige, Storbritannien och Tyskland, då två experter från varje land gjorde 

skolbesök som inkluderade observationer och intervjuer med lärare, elever och föräldrar på fyra 

svenska grundskolor (Dimenäs m.fl., 2006, s. 3, 17, 19-20). I projektet använder man dels ett 

                                                 
2 ”Comenius är den del av Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot skolområdet, från förskola till 

gymnasium, och ger möjlighet till internationella samarbeten och utbyten. […]De projekt som stöds genom 

Comenius ska bidra till att öka kvaliteten i undervisningen, främja rörlighet och språkinlärning samt stärka 

den europeiska dimensionen i undervisningen.” (www.programkontoret.se. Sökord: Comenius) 
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socio-kulturellt perspektiv där lärandet ses som en levande, pågående interaktion mellan individer, 

och dels ett fenomenologiskt perspektiv som innebär att i undervisningen möter eleven alltid ett 

visst innehåll eller fenomen. Lärandet utforskas utifrån individens uppfattning om innehållet och 

lärandeprocessen (Dimenäs m.fl., 2006, s. 33). Experterna ser under besöken exempel på hur 

eleverna placeras i centrum av lärandeprocessen, framför prestationer och resultat. De upplever 

att syftet med individualiseringen tycks ha sitt ursprung i tanken att det är elevernas rätt att få 

utmaningar på deras egen nivå (Dimenäs m.fl., 2006, s. 131-132).  

Lindkvist är universitetsadjunkt vid Linköpings Universitet (www.liu.se). Hennes 

licentiatavhandling, som är en intervju- och observationsstudie, utgår från ett interaktionistiskt 

perspektiv. Fokus ligger på ”interaktionen mellan individ och omgivning” (Lindkvist, 2003, s. 27, 

33). Lindkvist belyser dels individualiseringen ur ett individperspektiv genom antagandet att 

individens önskan är att i interaktionen med omvärlden utvecklas så långt som möjligt med 

utgångspunkt i de egna förutsättningarna och behoven. Individens bildning eller 

kunskapsutveckling står i fokus (Lindkvist, 2003, s. 64-65, 68). Sett ur detta perspektiv kan 

individualiseringen inbegripa såväl utvecklandet av ”medvetna, explicita kunskaper som 

undermedvetna, svårartikulerade förmågor” (Lindkvist, 2003, s. 66). Individualiseringen beskrivs 

även ur ett samhällsperspektiv där syftet med individualiseringen blir att de bildade individerna 

”stärker samhällets förändrings- och utvecklingsförmåga” (Lindkvist, 2003, s. 68). Detta motiv 

kan jämföras med det Rao skriver om, nämligen att vårt alltmer komplexa samhälle kräver en 

mångfald av medborgare med olika kunskaper och förmågor (Rao, 2009, s. 80). Lindkvist länkar 

slutligen samman de båda perspektiven i hennes studie i följande formulering: ”När människan 

kan betrakta sig både som en självständig, myndig individ och en samhällsmedborgare, då kan 

idén med individualisering sägas vara uppfylld” (Lindkvist, 2003, s. 85). 

3.1.2 Individualisering i praktiken 

Vinterek ser år 2006 en nedgång i hur arbetsmetoderna i undervisningen varieras och menar att 

elevernas chanser till en individanpassad undervisning baserad på deras behov, därmed också 

hade minskat. Enligt Vinterek innebär den innehållsindividualisering som förekom snarare att det 

var eleverna själva under devisen eget arbete som ansvarade för att besluta om nivån på och graden 

av fördjupning på skolarbetet, än att läraren gjorde detta på basis av dennes insikter om elevernas 

behov och förutsättningar (Vinterek, 2006, s. 69-72). I Carlgren m.fl. görs vidare en jämförelse av 

hur andelen eget arbete, då eleverna tar ansvar för sitt eget lärande, hade ökat från 22 till 41 

procent av lektionstiden mellan åren 1960 och 2000 medan de lärarledda momenten under 

samma tidsperiod hade sjunkit från 60 till 44 procent i grundskolan. Även en mindre nedgång av 

tiden för grupparbeten från 18 till 12 procent av lektionstiden redovisas (Carlgren m.fl., 2006, s. 

305-306). Lindkvist menar att det inte råder någon konflikt mellan individualisering och styrning i 

undervisningsprocessen då elevens lärande planeras och ordnas av läraren i en anpassningsbar 

och ömsesidig interaktion utifrån lärarens insikter om slutmålet (Lindkvist, 2003, s. 88). Istället 
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belyser hon riskerna med att majoriteten av undervisningen utgörs av eget arbete då eleven 

skärmas av från den sociala kontext som denne utgör en del av. Även de gemensamma 

aktiviteterna när eleverna samspelar med andra bidrar till individualisering genom att eleven lär 

sig att som ”autonomt subjekt [...] upprätta en tydligare skiljelinje mellan sig själv och andra och 

att medvetet och strategiskt hantera sådana sociala relationer” (Lindkvist, 2003, s. 132).  

Vinterek menar att undervisningsmetoderna inte heller individualiserades i så stor utsträckning 

och att detta även var fallet med valet av material (dock menade hon att forskningen var 

knapphändig gällande denna typ av individualisering) och bedömning. Hon finner även att 

undervisningsmiljön inte främst anpassades efter elevernas förutsättningar och behov utan att 

den istället ofta bestämdes av arbetsformerna för undervisningen (Vinterek, 2006, s. 70-72). 

Experterna i Comeniusprojektet finner dock prov på hur olika uppgifter varierades. De ser 

exempel på att även när studieobjektet är ett och samma ämne för hela klassen varierades såväl 

materialet som eleverna arbetade med, som de mål som sattes upp för den enskilde eleven. Därtill 

rapporterades det att lärarens frågor till eleverna också individualiserades (Dimenäs m.fl., 2006, s. 

173-174). Observatörerna i Comeniusprojektet finner vidare att elevernas deltagande vid 

planering och målsättning för deras arbete förutsattes och de elever som behövde det fick hjälp 

och stöd av läraren med detta. Experterna erfar dessutom att eleverna tilläts arbeta i sin egen takt 

utifrån sin egen målsättning. Lärarna själva arbetade sedan med en kontinuerlig uppföljning av 

elevernas arbete och uppmanade föräldrarna att göra detsamma och ta större ansvar för deras 

barns utbildning (Dimenäs m.fl., 2006, s. 131-132). 

3.1.3 Läraren och individualiseringen 

Skolverkets Rapport 282, Lusten och möjligheten, baserar sig på de enkäter som gick ut till elever, 

lärare, föräldrar och rektorer vid den nationella utvärderingen av grundskolan år 2003 (NU-03) 

(Skolverket, 2006, s. 6). I undersökningen säger sig 54 procent av de 1688 deltagande lärarna 

skaffa information om elevernas förkunskaper innan ett nytt område påbörjas. 45 procent anger 

att eleverna får delta i planeringen av undervisningen och 61 procent att arbetet med jämna 

mellanrum utvärderas tillsammans med eleverna (Skolverket, 2006, s. 10, 33). Samtidigt är 

slutsatserna hos observatörerna i Comeniusprojektet att lärarna i de svenska skolorna försöker 

motivera eleverna att lära sig nya saker genom att relatera nya ämnen och områden till deras 

intressen. Man understrycker hur lärarna lägger ner mycket tid på att få kunskaper om den 

enskilde elevens olika behov och förmågor och hur lärarna sedan använder sig av olika typer av 

instruktionsmetoder för att möta dessa (Dimenäs m.fl., 2006, s. 173-175).  

I Comeniusprojektet belyser man betydelsen av lärarens ämneskunskaper, såväl som 

pedagogiska kompetens att skapa goda förutsättningar för lärande (Dimenäs m.fl., 2006, s. 27). I 

Rapport 282 uppger 47 procent av lärarna att det stämmer ganska bra, och 20 procent att det 

stämmer mycket bra att de har nog med kompetens och kunskap för att arbeta med elever med 

skilda social och kulturell bakgrund. Därtill menar 51 procent att det stämmer ganska bra, och 18 
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procent att det stämmer mycket bra att de har nog med kompetens och kunskap för att kunna 

upptäcka och stötta elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2006, s. 10, 25-26). I rapporten 

framgår även att 67 procent av lärarna menar att det stämmer ganska eller mycket bra att mest 

hjälp ges till dem som har svårast att lära sig (Skolverket, 2006, s. 35). Att cirka en tredjedel 

emellertid tycker att de inte har tillräcklig kompetens för att möta dessa behov menar man väcker 

tankar om huruvida lärarna förmår att ”möta och utveckla eleverna utifrån deras olika 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2006, s. 26). 

I Comeniusprojektet lägger man även stor vikt vid att lärarnas förmåga att se och förstå 

eleverna både som grupp och som individer, är av vital karaktär för individualiseringens 

genomförande. Läraren måste vara skicklig i sitt användande av olika metoder och 

undervisningsstrategier (Dimenäs m.fl., 2006, s. 27). I Rapport 282 anger 31 procent av lärarna att 

det stämmer mycket bra att de har tillräcklig metodisk och didaktisk kompetens och 58 procent 

att detta stämmer ganska bra. De lärare som värderar sin metodiska och didaktiska kompetens 

högre har enligt eleverna, i större omfattning en förmåga att skapa intresse och engagera och de 

beskrivs i högre grad som bra lärare av sina elever (Skolverket, 2006, s. 14-15).  

I den sammanfattande diskussionen i rapport 282 belyses slutligen även hur ”Lärarnas 

beskrivningar indikerar att de olika delarna i lärararbetet konkurrerar med varandra om den 

tillgängliga tiden” (Skolverket, 2006, s. 45).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som präglar denna studie är teorin om lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv utifrån Vygotskij och Säljö, samt ramfaktorteorin utifrån Lundgren och Stensmos 

texter. 

3.2.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

Psykologen Lev Vygotskijs arbete har haft stor betydelse för pedagogiken (Nationalencyklopedin, 

sökord: Lev Vygotskij). Han menar att ”Every function in the child’s cultural development 

appears twice: first, on the social level, and later, on the individual level; first between people 

(interpsychological), and then inside the child (intrapsychological)“ (Vygotskij, i Lindkvist, 2003, 

s. 75). I det sociokulturella perspektivet står följaktligen inte endast individen i fokus, utan det är 

samspelet mellan individ och kollektiv som är det centrala (Säljö, 2000, s. 18). Vygotskij talar om 

zone of proximal development, vilket innebär att i samspelet med andra (som exempelvis med läraren 

då denne fungerar som en kunnig vägledare) kommer eleven att kunna nå betydligt längre än vad 

han eller hon hade uppnått utan handledning (Vygotskij i Lindkvist, 2003, s. 76, 88-89; Brown 

m.fl., 1996, s. 146-147). Brunner använder metaforen scaffolding (översättning: byggnadsställning) 

för att beskriva hur denna vägledning fungerar som ett stöd för eleven fram tills denne blivit mer 

självständig i sitt sökande efter kunskap (Lindkvist, 2003, s. 76-77). Säljö, professor i pedagogik 

http://www.ne.se/
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vid Göteborgs universitet (www.gu.se), utvecklar hur vägledningen kan ta sig uttryck genom att 

läraren exempelvis länkar uppgiften till elevens tidigare erfarenheter; gör problemet mer begriplig 

och konkret; och hjälper eleven ställa upp mål för sitt arbete (Säljö, 2000, s. 236). Det centrala i 

det sociokulturella perspektivet är således att lärande inte endast är en fråga om individen och 

dess mentala och biologiska förutsättningar, utan länkas till den sociokulturella verklighet som vi 

är en del av. De verktyg och hjälpmedel, såväl praktiska som intellektuella, som finns i denna 

verklighet hjälper oss att höja oss över vår egen inneboende potential. En av grundtankarna inom 

det sociokulturella perspektivet är att dessa redskap skapas och förs vidare mellan människor 

genom interaktion och kommunikation (Säljö, 2000, s. 17, 21-22). Frågan om hur lärandet 

utvecklas besvaras i det sociokulturella perspektivet av vilka redskap som finns tillgängliga att 

bistå personen i dess kunskapsutveckling och av individens förmåga att använda dessa redskap, 

kunskaper och färdigheter. Tanken är att det inte finns någon gräns för hur långt en individ kan 

utvecklas, eftersom att vi hela tiden utvecklar nya redskap som tar oss längre och längre (Säljö, 

2000, s. 72-73; Säljö, 2005, s. 66).  

I det sociokulturella perspektivet menar man att lärande inte handlar om att endast 

reproducera föregående generationers redskap och applicera dem på ett problem, utan lärande 

och användande av kunskap är en skapande och kreativ process, inte minst då man menar att 

problem kan uppfattas på olika sätt i olika mänskliga verksamheter. Därmed varierar också det 

som kan ses som en tillämlig lösning på problemet (Säljö, 2000, s. 126-127). Vygotskij 

understryker att det är eleven själv som måste ta ansvar för att inhämta kunskap, i motsats till att 

läraren endast matar eleven med fakta. Eleven bör söka kunskaper genom att pröva sig fram i 

samspel med andra som eleven kan reflektera och samtala med för att komma fram till lösningen 

på ett problem (Lindkvist, 2003, s. 74, 78). Lindkvist baserar sig på Vygotskij och Dewey när hon 

betonar vikten av att eleven involveras i målsättningen för att ”då växer engagemanget och 

motivationen eftersom eleven är medansvarig och medbestämmande över styrningen av den egna 

lärprocessen” (Lindkvist, 2003, s. 90). Vygotskij menar även att lärande utgår från elevens 

intressen och erfarenheter och att ny kunskap därmed måste knytas an till dessa för att ett 

intresse och förståelse för det nya ska uppstå (Lindkvist, 2003, s. 74, 78).  

Lärandet ses dessutom som situerat, vilket man måste ta hänsyn till för att kunna begripa hur 

individer lär och utvecklas. Härav kommer insikten att ”Den som har svårigheter i en situation 

[…] kan mycket väl ha lätt för sig i en annan” (Säljö, 2005, s. 66). Av denna anledning kan man 

heller inte endast fokusera på individen när man talar om lärande (Säljö, 2005, s. 66). 

3.2.2 Ramfaktorteori  

Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet (Nationalencyklopedin, sökord: 

Ulf P. Lundgren), beskriver ramfaktorer utifrån lärarens perspektiv i en mer traditionell 

helklassundervisning. Han utgår från definitionen att ramfaktorer är faktorer som begränsar 

möjligheterna till variation i undervisningsprocessen och som i viss mån även bestämmer denna 

http://www.ne.se/
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process (Lundgren, 1972, s. 27, 42). En viss faktor kan å ena sidan ses som en fast ramfaktor och 

å andra sidan som ett manipulerbart element (Lundgren, 1972, s. 27). ”Ramarna ger eller ger inte 

möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process 

måste ramarna anpassas för att göra den processen möjlig” (Lundgren, 1999, s. 36). Lundgren 

nämner tre ramfaktorer i sin avhandling. Den första utgörs av innehållet och de mål för 

undervisningen som uttrycks i läroplanerna. Målen kan variera från mer generella till tydliga, 

konkreta sådana. Den andra faktorn faller också under de ramar som läroplanen sätter och består 

av de moment och det innehåll som undervisningen måste behandla för att målen ska uppnås. 

Den tredje faktorn är av organisatorisk art och utgörs av den tid som de olika elevgrupperna i 

klassen behöver för att lära sig ett visst område eller behärska ett visst moment (Lundgren, 1972, 

s. 12, 42). Lundgren menar att tidsfaktorn är den viktigaste av dem alla (Lundgren, 1972, s. 333). 

När tiden inte räcker till tvingas läraren fatta beslut om vad som ska prioriteras i undervisningen 

(Lundgren, 1972, s. 42). När tiden sätter gränser för lärarens arbete menar Lundgren att en viss 

styrgrupp kommer att styra undervisningsprocessen. Vilken elevgrupp som kommer att utgöra 

styrgruppen beror på förhållandet mellan ramfaktorerna eller på lärarens syn på sin lärarroll. Är 

till exempel lärarens ambition att alla elever ska lära sig varje moment så kommer de elever som 

tar längst tid på sig, att styra undervisningsprocessen och hur läraren tar hänsyn till de olika 

elementen i denna process (innehåll, form, deltagare) (Lundgren, 1972, s. 333). En av Lundgrens 

slutsatser är att den traditionella undervisningen (som är avhandlingens studieobjekt) måste 

förändras för att möta behoven i det heterogena klassrummet. Metoderna såväl som innehållet 

måste varieras och anpassas till de olika grupperna i klassrummet, inte endast till en styrgrupp 

(Lundgren, 1972, s. 339). 

Stensmo, Docent vid Uppsala Universitet (www.diva-portal.org), behandlar de yttre ramar 

som Lundgren menar styr undervisningen3. Till de yttre ramarna hör de politiska ramarna, det vill 

säga exempelvis läro- och kursplanerna och de beslut som rör lärarutbildningarna; de juridiska 

ramarna som exempelvis skollagen och skolförordningen och kommunallagen räknas också hit. 

Slutligen faller även de ekonomiska ramarna, hur mycket pengar som avsätts till skolan och vad 

dessa pengar ska användas till, under dessa yttre ramar (Stensmo, 2008, s. 34; Lundgren, 1999, s. 

33-34). Stensmo skriver även om inre ramar som sätter gränser för undervisningen. Till dessa hör 

skolans budget eftersom att denna reglerar möjligheterna att anställa mer personal, köpa in 

material, läroböcker, göra studiebesök etcetera. Tiden är också en ram som påverkar till exempel 

schemats upplägg, längden på lektionerna och tillgången till planeringstid. Rummet det vill säga 

skolans planlösning, tillgången till grupprum, arbetsrum, möblering och andra lokaler där lärare 

och elever vistas, påverkar också den pedagogiska verksamheten (Stensmo, 2008, s. 35). Formen i 

betydelsen klasstorlek och klassammansättning sätter också gränser för vad som är möjligt att 

genomföra i undervisningen, det vill säga att till exempel homogena grupper ger andra 

förutsättningar än heterogena, precis som små grupper ställer andra krav än stora. Innehållet i 

                                                 
3 Stensmo hänvisar till Lundgren, Ulf P. (1986). Att organisera skolan. Stockholm: Liber 
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undervisningen är också en inre ram som avgörs av hur skolan och läraren tolkar läroplanen och 

kursplanerna (om de väljer att prioritera endast somliga ämnesområden eller att beröra alla), samt 

av vilka läromedel som står till buds (Stensmo, 2008, s. 36). Läraren och dennes ”kompetens, 

dennes erfarenhet, utbildning och personlighet” (Stensmo, 2008, s. 36) är ytterligare en faktor 

som påverkar undervisningen, hit hör även lärarens vilja att fortbilda sig och anamma 

förändringar inom utbildningsområdet. Elevernas behov, förutsättningar, kulturella och socio-

ekonomiska bakgrund, deras intressen och mål hör också till ramarna. Slutligen räknar Stensmo 

även elevernas föräldrar eller vårdnadshavare till de inre ramfaktorerna eftersom att läroplanen 

ställer krav på samarbete med föräldrarna och att deras villkor och förväntningar är något som 

läraren och skolan måste förhålla sig till (Stensmo, 2008, s. 36-37, Lgr11, 2011, s. 16, 18). 
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4. Syfte 

Som den tidigare forskningen visar figurerar det olika tankar och åsikter om individualiseringens 

betydelse, syfte och genomförande. Som bakgrunden beskriver förekommer det även en debatt 

om huruvida individualiseringen är möjlig att genomföra i dagens skola eller inte. Det höjs röster 

som menar att individualiseringen inte innebär en individanpassad undervisning, utan snarare att 

eleven lämnas att själv ta ansvar för sitt eget lärande.  

Den föreliggande studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet för att undersöka hur 

engelsklärare i grundskolans senare år ser på individualiseringen. Studien utreder om lärarna 

likställer individualisering med att lämna eleverna att ensamma ansvara för sin utbildning, eller 

om de ger uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och menar att eleverna behöver 

handledning för att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar och behov. Studien utgår 

även ifrån ramfaktorteorin för att undersöka hur lärarna ser på sina möjligheter att individualisera 

sin undervisning och vad de anser påverkar dessa möjligheter. 
 
Studien syftar till att undersöka hur fem engelsklärare i grundskolans senare år 
uppfattar individualiseringen av engelskundervisningen. 

4.1 Frågeställningar 

1. Vad har engelsklärarna i grundskolans senare år för inställning till skollagens krav på att 

undervisningen ska ta hänsyn till varje barns behov? 

2. Vilka faktorer anser engelsklärarna i grundskolans senare år påverkar deras möjligheter att 

individualisera engelskundervisningen? 

3. Hur säger sig engelsklärare i grundskolans senare år individualisera engelskundervisningen? 
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5. Metod 

5.1 Intervju som metod för datainsamling 

Då denna studie syftar till att undersöka fem engelsklärares egen uppfattning om individualiseringen 

av engelskundervisningen valdes respondentintervjuer som metod för datainsamlingen då dessa 

används för att ta reda på hur någon uppfattar något (Danielsson, 2012, föreläsning; Esaiasson 

m.fl., 2004, s. 254). Respondentintervjuerna utformades enligt principerna för en halvstrukturerad 

intervju. Kvale beskriver hur denna typ av intervju byggs upp dels av teman och dels av förslag 

på möjliga frågor inom temana (Kvale, 1996, s. 124). Kvale skriver även att de olika 

intervjufrågorna kan utvärderas vad gäller deras tematiska betydelse, det vill säga deras relevans 

för temat för studien (Kvale, 1996, s. 129). De teman, underteman och frågor som inkluderades i 

den intervjuguide som användes under intervjuerna (Se Bilaga 1) baserades dels på de 

frågeställningar som studien utgår ifrån och dels formulerades de på basis av de teoretiska 

perspektiv och den tidigare forskning som tas upp i litteraturöversikten. Såväl Kvale som 

Esaiasson m.fl. betonar att frågorna ska vara korta och enkla och inte innehålla akademiska 

termer (Esaiasson m.fl., 2004, s. 290; Kvale, 1996, s. 132). Föresatsen med temana, undertemana 

och frågorna i intervjuguiden var att de skulle möta dessa krav och ambitionen var att frågorna 

skulle vara öppna och inte ledande. 

5.2 Urval och material 

Studien syftar till att undersöka åsikterna hos engelsklärare i grundskolans senare år. Först gjordes 

därför ett medvetet urval genom att endast kommunala skolor i Stockholmsområdet med 

undervisning för årskurs 6-9 inkluderades i urvalet. Med hjälp av tärningskast gjordes sedan ett 

slumpmässigt urval och runt 25 skolor kontaktades på så vis. Det andra medvetna urvalet var att 

endast kontakta engelsklärarna på dessa skolor. Från fem olika skolor tackade slutligen fem 

stycken behöriga engelsklärare ja till att medverka i en intervju. Respondenterna gavs de fingerade 

namnen Amanda, Beatrice, Clara, Diana och Emelie. På grund av konfidentialitetskravet (Se 5.5 

Etiska aspekter) kommer uppgifter som deras individuella år i yrket och vilka årskurser de 

undervisar i inte att presenteras.  

5.3 Genomförande  

Den inledande kontakten togs med rektor eller biträdande rektor på de olika skolorna. I de flesta 

fall skickade jag därefter ett mail med information om mitt arbete och de intervjuer jag önskade 

genomföra, varvid de förde informationen vidare till engelsklärarna. Efter att lärarna gett 

klartecken och ett datum bestämts, skickades ett mail med de teman som intervjun skulle 
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behandla (se Bilaga 2), så att lärarna fick möjlighet att förbereda sig. Varje intervju spelades in 

efter att lärarna gett sitt godkännande, samtidigt som anteckningar fördes vid sidan om. Den 

längsta intervjun varade nästan 75 minuter och den kortaste varade mindre än 45 minuter.  

Intervjuguiden bestod av fem teman och inleddes med frågor om lärarens bakgrund för ”att 

skapa kontakt och upprätta en god stämning” (Esaiasson m.fl., 2004, s. 290) men även för att få 

en generell bild av lärarens situation på skolan. Därefter följde teman som behandlade den 

generella synen på individualiseringen; de olika faktorer som skulle kunna påverka 

individualiseringen; och med det sista temat fokuserade intervjun på lärarens faktiska, konkreta 

individualisering av engelskundervisningen. Slutligen fick respondenten möjlighet att förtydliga 

sina svar eller lägga till ytterligare kommentarer.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 

De inspelningar som gjordes under intervjuerna transkriberades eftersom att det, som Esaiasson 

m.fl. skriver, är viktigt att man inte tillräknar respondenterna uppfattningar och åsikter som det 

inte finns belägg för, utan att man ska kunna motivera sina tolkningar med hjälp av citat 

(Esaiasson m.fl., 2004, s. 298). Efter att arbetet med transkriberingen avslutats strukturerades 

studiens tre forskningsfrågor upp. Under dessa placerades teman in utifrån de teman och 

underteman som tagits upp under intervjuerna, och resultatet kategoriserades sedan in under 

dessa teman. (Denna modell kommer att följas vid resultatredovisningen). Analysarbetet bestod 

av att knyta det empiriska materialet till studiens frågeställningar och till de teoretiska perspektiv 

som tagits upp i litteraturöversikten.  

5.5 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska forskaren informera deltagarna om syftet 

med studien och hur den kommer att realiseras. Forskaren ska även upplysa deltagarna i en studie 

om vilka premisser som gäller för deras medverkan. Deltagaren ska även informeras om att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst har rätt att dra tillbaka sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtycke ska därtill alltid inhämtas från de medverkande i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Varje intervju inleddes med att jag upplyste 

respondenten om syftet med studien och om ovan nämnda rättigheter. Det var aldrig fråga om 

något tvång att ställa upp utan i de mail som skickade ut efterfrågades lärare som skulle kunna 

tänka sig att ställa upp på en intervju. De forskningsetiska principerna ställer även krav på 

konfidentialitet, att deltagarnas identitet ska skyddas i största möjliga mån (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12-13). Respondenterna gavs därmed fingerade namn i metod-, resultat- och analysdelen 

av arbetet. Slutligen anger nyttjandekravet villkoren för användningen av det material om enskilda 

personer som samlats in, det vill säga att detta material enbart får nyttjas för forskningsändamål 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Materialet från intervjuerna kommer uteslutande att användas i 

detta arbete.  

5.6 Reflektion över metoden 

Intervjuarens kompetens är av största vikt för att utfallet ska möta frågeställningarna så väl som 

möjligt. Intervjuaren måste kunna ställa rätt följdfrågor, snappa upp motsägelser i den 

intervjuades resonemang och inse när den intervjuades kunskaper har luckor (Danielsson, 2012). 

Därför såg jag till att vara väl påläst om ämnet och använde mig av den halvstrukturerade 

intervjuformen för att dels kunna hålla intervjun på rätt spår nära forskningsfrågorna, och dels 

för att ha möjlighet att ställa anpassade frågor till följd av respondentens svar. De fysiska 

förutsättningarna för intervjun spelar också en roll i hur bra utgången blir. Om lärarkollegorna 

kan höra vad den intervjuade säger, vågar han/hon kanske inte prata lika fritt som i ett stängt 

rum (Danielsson, 2012). För att skapa så bra förutsättningar som möjligt fick respondenterna 

själva välja platsen för intervjun.  

Studiens svaghet är att de deltagande respondenterna är frivilliga och få till antalet. En 

konsekvens av frivilligheten är att respondenterna sannolikt har ett intresse för individualisering 

och anser att de är bra på att individualisera undervisningen, vilket kan göra att de ger en ensidig 

bild av forskningsfrågorna. Det hävdas dock inte att den föreliggande studiens resultat och analys 

är generaliserbara. Slutligen har den intervjuades inställning och agenda en avgörande roll för 

resultatet av intervjun. Har den intervjuade ett budskap att föra ut eller vill framstå i så god dager 

som möjligt kommer detta sannolikt att påverka dennes svar (Danielsson, 2012). Det finns alltid 

en risk för att detta sker. Möjligtvis fungerar lärarnas utlovade anonymitet som ett skydd mot 

detta eftersom att de varken kan få beröm eller kritik för sina uttalanden då ingen, förutom 

undertecknad vet vem som är vem.   

5.6.1 Validitet och reliabilitet 

Då studiens syfte är att ta reda på lärarnas syn på individualiseringen möter intervjuer syftet väl. 

Med hjälp av analysen av data från intervjuerna kommer studiens frågeställningar att kunna 

behandlas och validiteten är därmed god för den här studien. Reliabiliteten hos såväl 

datainsamlingsmetoden och analysmetoden kan betraktas som solid på grund av att 

utgångspunkten för formuleringen av de teman och underteman som användes i intervjuguiden 

var studiens tre forskningsfrågor. Dessa teman och underteman berördes på något sätt i alla 

intervjuerna och utvecklades med hjälp av frågor och följdfrågor till respondenterna. Dock dras 

reliabiliteten ner i och med att detta är en kvalitativ studie med få respondenter. Detta gör det 

svårt att generalisera resultatet och analysen och göra antaganden om lärare generellt. Detta är 

dock inte avsikten, utan syftet begränsar studien till de fem engelsklärare som intervjuats.  
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6. Resultat och analys   

Studien syftar till att undersöka hur fem engelsklärare i grundskolans senare år uppfattar 

individualiseringen av engelskundervisningen. Syftet preciseras i studiens tre övergripande 

frågeställningar. Resultatet från den empiriska studien kommer nedan att presenteras utifrån 

dessa frågeställningar vilka preciseras ytterligare genom de teman som användes under 

intervjuerna (Se Bilaga 1). Dessa teman är i sin tur är baserade på studiens frågeställningar och de 

teoretiska perspektiven. Efter redovisningen av resultatet, under varje frågeställning med 

tillhörande teman, behandlas frågeställningarna genom en sammanfattande analys av resultatet 

som knyts till de teoretiska utgångspunkterna för studien. 

6.1 Presentation av respondenterna 

Respondenterna i intervjuundersökningen utgörs av fem kvinnliga, behöriga engelsklärare som 

alla är verksamma i grundskolans senare år och som har getts de fingerade namnen Amanda, 

Beatrice, Clara, Diana och Emelie. Hur länge de har varit aktiva lärare varierar mellan 37 år för 

den som arbetat längst och två år för den som arbetat kortast. De jobbar alla på olika skolor i 

Stockholmsområdet. Den som har arbetat längst på sin nuvarande skola började år 2000 och två 

av lärarna är nya på sina skolor för nuvarande termin, höstterminen 2012. De uppger alla att de 

trivs bra på sina skolor med såväl kollegor som elever. 

6.2 Frågeställning 1: Vad har engelsklärarna i grundskolans senare år för inställning till 

skollagens krav på att undervisningen ska ta hänsyn till varje barns behov? 

Följande teman kommer belysas: Skollagens krav; Individualiseringens innebörd och syfte; 

Konsekvenser av individualiseringen för eleven; Konsekvenser av individualiseringen för läraren. 

6.2.1 Skollagens krav  

De intervjuade engelsklärarna har en positiv inställning till skollagens krav på att undervisningen 

ska utgå från varje barns behov och förutsättningar. De uttrycker det som en självklarhet att detta 

ska vara och är målsättningen för det pedagogiska arbetet. Amanda menar att ”alla befinner sig på 

olika stadier i sin utveckling och det är mitt jobb att fastställa var de ligger och hur vi ska utveckla 

kunskaper i ämnet med olika scaffolding strategier”4 och Beatrice säger att ”det känns ju som att 

det måste vara skolans uppgift att se varje barn och varje individ och försöka hjälpa han eller 

                                                 
4 Se 3.2.1 Det sociokulturella perspektivet. 
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henne eller den så långt som den kan nå”. Lärarna upplever att individualiseringen har en positiv 

effekt på elevernas resultat och gör att undervisningen och lektionerna blir roligare. 

Angående om de upplever att det alltid är möjligt att individualisera undervisningen säger 

Beatrice att vissa moment måste gås igenom tillsammans med hela klassen, men samtidigt menar 

hon att det alltid pågår en viss individualisering genom att eleverna jobbar i sin egen takt ”med 

det intresset de har med det drivet eller brist på driv”. Clara säger att det är lättare att 

individanpassa lyssning, läsning och skrivning men att det är svårare med de muntliga delarna, att 

de tystlåtna lätt försvinner i sådana sammanhang. Diana anser att man alltid kan individualisera på 

något sätt, genom att man exempelvis anpassar de frågor man ställer till eleverna; ger eleverna 

mer eller mindre frihet respektive stöd beroende på hur självgående man som lärare bedömer att 

de är; eller att elever som ”är på en ganska avancerad nivå” får extrauppgifter. Emelie påpekar att 

eleverna alltid kan få göra prov muntligt istället för skriftligt.   

6.2.2 Individualiseringens innebörd och syfte 

Amanda menar att syftet med individualiseringen är att individen ska få stöd att utvecklas. Enligt 

Beatrice är syftet att finna varje elevs sätt att lära och utgå ifrån det i undervisningen. Målet är ”att 

alla ska få kunna utvecklas så bra alltså bli så bra på engelska som de bara kan bli och då måste de 

lite få tycka att det är roligt […] då måste man väcka lusen till att lära”. För Clara innebär 

individualisering också att alla ska nå sin fulla potential och att eleven ska möta undervisningen på 

sin egen nivå. För Diana handlar individualisering om att nivån och målet anpassas till eleven så 

att undervisningen blir lagom utmanande och därigenom meningsfull. Hon menar att syftet alltid 

utgår från elevens olika behov, kunskapsmässiga som sociala och att detta innebär att eleven 

därigenom alltid kan utvecklas mer oberoende av dennes förkunskaper. För Emelie handlar det 

om att skapa förtroende hos eleven för läraren och ge eleverna självförtroende att våga 

kommunicera.  

6.2.3 Konsekvenser av individualiseringen för eleven 

Amanda, Beatrice, Clara och Diana betonar att individualiseringen leder till ökad motivation hos 

eleverna. Amanda säger att eleverna blir mer medvetna sina mål och hur de ska göra för att nå 

dem från den plats där de befinner sig. Beatrice menar att individualisering innebär att eleverna 

får arbeta med det de tycker är kul, som de känner att de behärskar och ”får positiv feedback på”, 

vilket ”väcker en lust för ämnet”. Clara påpekar hur individualisering kan bidra till att de som har 

svårt för engelska inte känner sig utanför eller finner undervisningen övermäktig och att de som 

har lätt för sig blir utmanade. Diana och Emelie menar att individualisering är vad som gör att 

läraren kan hjälpa en elev att nå längre, genom att läraren sätter sig in i elevens behov och kan 

utmana denne på rätt nivå.  
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6.2.4 Konsekvenser av individualiseringen för läraren 

Amanda menar att elevernas ökade motivation och resultat till följd av individualiseringen även är 

till fördel för henne som lärare och inspirerar henne. Hon känner att individualiseringsarbetet gör 

att hon lär känna eleverna väldigt väl, vilket skapar en ”vi-känsla i klassrummet och det är en 

riktig fördel för inlärning”. Beatrice, Diana och Emelie upplever också att kontakten med 

eleverna blir bättre och att de bättre lär känna elevernas styrkor och svagheter, vilka mål de 

uppnår och vad de behärskar och inte behärskar. Därtill säger Beatrice att eleverna ”är nöjdare 

med undervisningen, tycker engelska som ämne är roligt, gör sina läxor, skolkar inte” och når bra 

resultat. Clara känner att gruppen blir mer dynamiskt i betydelsen att ”olika gör att det blir 

roligare det händer mer i gruppen helt enkelt”. Diana nämner elevernas förbättrade 

kunskapsutveckling och att det ”blir mer lustfyllt för eleven” efter att hon anpassat 

undervisningen. Detta menar hon, skapar en känsla av att hennes arbete gör nytta, vilket hon ser 

som värdefullt.  

Som nackdel nämner alla lärarna utom Emelie att arbetsbördan ökar drastiskt när de måste 

planera utifrån de enskilda individerna och att det är svårt att få tiden att räcka till. Beatrice 

nämner att det är tidskrävande med olika examinationsformer, ”det tar tid att skriva pedagogiska 

kartläggningar och åtgärdsprogram för dem som riskerar att inte nå målen, det tar tid att 

informera speciallärare om vad vi jobbar med vad problemen är”. Emelie känner att 

”frustrationen när man inte kan anpassa så eller liksom göra så mycket som man skulle vilja” 

bland annat på grund av bristen på datorer, är en negativ konsekvens av individualiseringen.   

6.2.5 Sammanfattande analys 

Frågeställning 1: Vad har engelsklärarna i grundskolans senare år för inställning till skollagens krav på 
att undervisningen ska ta hänsyn till varje barns behov? 

De intervjuade engelsklärarna har en positiv inställning till skollagens krav på att undervisningen 

ska ta hänsyn till varje barns behov och ser det som en självklar uppgift för lärare och skola att ta 

ansvar för elevernas kunskapsutveckling. De menar att individualiseringsarbetet är vad som gör 

att läraren kan hjälpa en elev att nå längre, genom att läraren då sätter sig in i elevens behov och 

kan utmana denne på rätt nivå. Deras tankegångar ger här uttryck för Vygotskijs tankar om att 

eleven i samspelet med läraren når betydligt längre än vad han eller hon hade uppnått utan 

handledning (Vygotskij i Lindkvist, 2003, s. 76, 88-89; Brown m.fl., 1996, s. 146-147), det vill säga 

att individualiseringen inte ska innebära att eleven lämnas att ensam ta ansvar för sitt lärande. 

Vygotskij talar om den erfarne vägledaren (Lindkvist, 2003, s. 76) och resultatet tyder på att 

lärarna anser att deras roll är att fungera som just ett slags erfaren vägledare. Lärarna ser 

exempelvis att syftet med individualiseringen är att de ska skapa förutsättningar för att eleverna 

ska utvecklas; de ska stötta eleverna, väcka deras lust att lära, ge eleverna möjlighet att möta 

undervisningen på deras nivå och de ska ge eleverna självförtroende att våga kommunicera.  
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Lärarna menar att individualiseringen är till fördel för eleverna och påverkar deras resultat och 

inställning till ämnet i positiv riktning. Säljö skriver om hur lärarens handledning exempelvis sker 

genom att denne länkar uppgiften till elevens tidigare erfarenheter, gör problemet mer begriplig 

och konkret (Säljö, 2000, s. 236). På ett liknande sätt beskriver lärarna hur individualiseringen 

väcker en lust till ämnet eftersom att lärarna då knyter undervisningen till elevernas intressen och 

utmanar dem på deras nivå. Som positiva konsekvenser av individualiseringen för lärarens del 

nämner engelsklärarna att de lär känna sina elever, deras styrkor och svagheter och kan 

därigenom anpassa undervisningen bättre, vilket motiverar eleverna och skapar en känsla av 

meningsfullhet för läraren. Även dessa synpunkter har likheter med det sociokulturella 

perspektivets tankar om hur det är samspelet mellan vägledare och elev som optimerar elevens 

utveckling (Vygotskij i Lindkvist, 2003, s. 76, 88-89; Brown m.fl., 1996, s. 146-147).  

Lärarna anser att individualiseringen för med sig positiva konsekvenser för såväl dem själva 

som för eleverna, och att det nästan alltid är möjligt och önskvärt att individualisera på något vis. 

De ser emellertid även vissa svårigheter och negativa konsekvenser i relation till det Lundgren 

betraktar som den viktigaste ramfaktor, nämligen tiden (Lundgren, 1972, s. 333) och 

användningen av denna. Som negativa konsekvenser av individualiseringen nämner fyra av fem 

lärare den ökade arbetsbördan och att det är svårt att få tiden att räcka till.  

Lundgren och Stensmo menar också att skolans budget påverkar lärarnas arbete (Stensmo, 

2008, s. 35). En negativ konsekvens av individualiseringen som engelsklärarna nämner är att det 

skapar en känsla av frustration när hjälpmedel för att kunna individualisera saknas, alltså ses 

skolans ekonomi som ett hinder i individualiseringsarbetet och påverkar lärarnas syn på 

individualiseringen.  

Följaktligen är de intervjuade engelsklärarnas inställning till skollagens krav på att undervisningen 

ska ta hänsyn till varje barns behov, av positiv karaktär. De menar att det måste vara skolans 

uppgift att anpassa undervisningen och skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och 

de ser att individualiseringen för med sig positiva konsekvenser för såväl eleverna som för dem 

själva. Som en negativ konsekvens nämner de att den ökade arbetsbördan som 

individualiseringsarbetet för med sig, gör det svårt att få tiden att räcka till.   

6.3 Frågeställning 2: Vilka faktorer anser engelsklärarna i grundskolans senare år 

påverkar deras möjligheter att individualisera engelskundervisningen? 

Följande teman kommer att belysas: Styrdokumenten, Skolans budget och elevsyn; Tid och rum; 

Enskilda elever och klasser; Läraren, Vårdnadshavarna. 

6.3.1 Styrdokumenten 

Amanda anser att läroplanen ger lärarna stor frihet att utöva sitt yrke. Hon uppskattar även att 

man fokuserar på formativ bedömning, men säger också att kravet på dokumentation borde 
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ersättas med en kontinuerlig kommunikation med eleven och familjen. Beatrice tar upp skillnaden 

mellan den gamla och nya skollagen ”de betonar ju det att alla elever ska […] få utvecklas efter 

sin förmåga så långt som det bara går”, vilket hon menar ställer krav på att även se till de 

högpresterande elevernas behov, inte endast till dem som riskerar att inte nå målen. Dock ser hon 

det som en självklarhet att man som pedagog vill arbeta efter den devisen. Både hon, Clara och 

Emelie menar att styrdokumenten alltid finns i bakhuvudet, att det är dem man måste förhålla sig 

till. Vilka delar av det centrala innehållet som inkluderas i ett visst projekt; vad som betygsätts; 

hur de olika värderingsorden tolkas; dokumentationen av elevers svårigheter för att de ska få 

särskilt stöd; allt utgår ifrån styrdokumenten. Diana upplever också att styrdokumenten påverkar 

individualiseringen eftersom att de kräver att man ”ska utgå från varje elevs enskilda behov” men 

lägger till att graden av påverkan nog varierar från lärare till lärare beroende på hur väl utarbetade 

metoder och rutiner de har för individualiseringsarbetet.  

6.3.2  Skolans budget  

Amanda anser att skolans budget påverkar arbetet och menar att bristen på tillgång ”till det lilla 

extra” så som bibliotek och digitala resurser kan försvåra individualiseringen. Dock ser hon det 

snarare som en utmaning än som ett hinder att försöka göra något utan pengar och göra det bästa 

av det hon har. Hon nämner att eleverna själva är resurser i klassrummet, de starka inom ett visst 

arbetsområde hjälper de svaga, och ibland hjälper även vissa föräldrar till med projekt. Beatrice, 

Clara och Diana tar upp hur budgeten och skolans ekonomi dels inverkar på tillgängligheten till 

specialpedagoger och resurslärare, och dels klasstorlekarna. Budgeten påverkar även vilket 

material som kan köpas in, samt om man kan investera i ”läromedel som faktiskt bygger på att 

alla är olika och lär i olika takt och har olika förkunskaper så att man kan individualisera”, som 

Beatrice uttrycker det. Clara påpekar att budgeten påverkar tillgängligheten eller bristen på 

maskinell utrustning. Därtill gör det faktum att skolan tar in väldigt många elever för att ”få det 

att gå runt”, att det inte finns tillräckligt med rum på skolan för att ibland kunna dela in klassen i 

mindre grupper. Diana betonar att mer pengar skulle kunna innebära ”mer personal så hade man 

kunnat göra antingen mindre grupper och på så sätt ha större möjligheter att kunna hinna 

individualisera eller fler lärare i varje klassrum”. Emelie upplever tillgången till den specialpedagog 

som är knuten till arbetslaget som en väldigt bra resurs i individualiseringsarbetet. Både hon och 

Diana ser bristen på datorer som ett stort problem, särskilt när det gäller stöd till elever med 

dyslexi.  

6.3.3 Tid och rum 

Amanda anser att mindre dokumentation och mer tid för att ge feedback till eleverna och att 

genomföra åtgärder skulle underlätta individualiseringsarbetet. Beatrice menar att ambitionen 

krockar med verkligheten vad gäller tiden, att sextio minuter långa lektioner i klasser med trettio 



20 
 

elever innebär att läraren endast kan ge varje elev någon minuts uppmärksamhet när tid för 

genomgångar, upprop, etcetera räknats bort. Snarare än att lektionstiden borde utökas föreslår 

Beatrice att gruppstorlekarna borde krympas. Beatrice önskar att undervisningstiden minskas och 

att mer tid istället vigs till planering, utvärdering och reflektion, inte minst tillsammans med 

ämneskollegorna. Clara känner istället att för lite tid läggs på undervisningen. Diana ser 

lektionstiden som en betydelsefull faktor men påpekar att med vissa klasser hinner hon med mer 

på 40 minuter än vad hon gör med andra klasser på 80 minuter. Emelie menar att det är svårt att 

hinna med alla elever men att man får göra det bästa av den tid man har och anpassa sig efter 

den. Emelie, Beatrice och Diana tar även upp att de allra duktigaste, mer självgående eleverna 

kommer lite i skymundan då mycket tid läggs på att hjälpa de svaga eleverna, till skillnad från i 

den mer traditionella icke individualiserade undervisningen. Beatrice säger ”då fick de duktiga så 

att säga kanske mer utrymme då och var kanske de som satte normen och fick lärarens 

uppmärksamhet mer än de svaga möjligtvis”. Till de elever som det är svårt att hinna med räknar 

Diana även de nyanlända elever som hon menar ”behöver en helt annan typ av undervisning”.  

Amanda ser dels att individualiseringen kräver mer tid för exempelvis materialproduktion, 

men vad gäller planeringstiden ser hon inte att den påverkar hennes individualiseringsarbete då 

planeringen till största del sker under lektionerna tillsammans med eleverna. Beatrice säger istället 

att hon har alldeles för lite planeringstid. Diana utvecklar: ”om man ska få den där kvaliteten i 

undervisningen så för det är ju vår viktigaste arbetsuppgift att undervisa och den måste få vara 

genomtänkt och välplanerad och liksom en tanke bakom om den ska bli bra”. Clara och Emelie 

menar att alltför mycket arbete ska hinnas med under den lektionsfria tiden och att själva 

planeringsarbetet ofta kommer i sista hand. Clara föreslår ”jag och väldigt många med mig vill ju 

ha mer tid för ämnesmöten alltså att vi måste få planera ihop och vi måste få göra efterarbete 

tillsammans vi måste kunna sambedöma vi måste få tid för det”.  

Vad gäller lokalernas påverkan på individualiseringen säger Amanda att det är viktigt att 

läraren tillsammans med eleverna får sätta sin prägel på klassrummet och läraren måste ta 

ställning till exempelvis hur rummet ska möbleras för att tillåta olika aktiviteter. Beatrice anser att 

tillgången till olika rum är väldigt viktigt för individualiseringsarbetet: ”Alltså i den bästa av 

världar så har man ju tillgång till mindre grupprum, man kan förflytta sig, dela upp klassen i olika 

konstellationer”. Clara ser bristen på grupprum som ett stort problem för 

individualiseringsarbetet och önskar att hon hade bättre tillgång till mindre rum för att möjliggöra 

muntliga uppgifter i mindre grupper, däremot anser hon inte att klassrummets utformning 

påverkar. Detta påpekar dock Diana när hon säger att i ett litet klassrum utan 

avskärmningsmöjligheter blir det svårt att möta behoven hos de elever som behöver sitta för sig 

själva och få lugn och ro, och i en stor sal tar det längre tid för läraren att röra sig mellan eleverna, 

vilket minskar den tid som läraren kan ge till varje elev. Emelie anser att hemklassrummen är för 

små för att fungera för helklassundervisning vilket kräver att eleverna sprider ut sig. Hon 

reflekterar över hur detta är jobbigt för ”de som redan har det svårt med struktur […]man får 
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bädda lite extra för dem en del har ju svårt med när det plötsligt blir lokalombyte […] kan bli 

jätteoroliga”.  

6.3.4 Enskilda elever och klasser 

På frågan om enskilda elever kan påverka individualiseringen säger Amanda att eleverna ”kan 

nästan bara påverka sig själva och sin egen utveckling”, alla jobbar mot sina egna mål. Hon ser 

inte heller att elever med diagnos har någon inverkan på individualiseringen. Även om det finns 

tillgång till resurslärare använder Amanda sig inte av någon sådan. Beatrice menar tvärtom att 

enskilda elever absolut kan påverka individualiseringen ”man måste ju tänka på individen för att 

gruppen ska fungera […] så då får man försöka ha en mix och balans så att alla ska kunna få 

studiero och kunna blomma och lära sig så mycket som möjligt”. Diana tar upp hur vissa elever 

själva är väldigt medvetna om vad de behöver hjälp med att utveckla och ber själva om lärarens 

hjälp ”och då är ju chansen större att det liksom blir individualiserat utefter det”. Emelie påpekar 

att även om vissa elever är väldigt resurskrävande kan man ”inte överge de andra trettio”. 

Vad gäller elevernas lärstilar menar Amanda, Beatrice och Diana att eleverna ska få chansen i 

grundskolan att pröva på olika sätt att lära sig så att de får hitta den stil som passar bäst och att de 

sedan får arbeta mer på det sättet. Beatrice och Diana betonar att det är viktigt att eleverna får 

chans att glänsa på det de är bra på. Clara menar att elevernas lärstilar ”borde få påverka men det 

kanske inte tillåts påverka i den mån som skulle krävas”, mycket på grund av tidsbrist och att ”det 

finns väl kanske en tendens att det som i det stora hela funkar för gruppen det kör man på”. 

Emelie uttrycker en medvetenhet om att inte alla elever intar information på samma sätt. Hon 

lägger vikt vid att upprepa instruktioner och gå igenom dessa individuellt med eleverna.  

För Amanda spelar det ingen roll för individualiseringsarbetet hur många eleverna är eller hur 

könsfördelningen ser ut i klassrummet. Dock föredrar hon stora klasser för hon gillar när det är 

mycket aktivitet och prat, och eleverna använder varandra som resurs och hon upplever att 

eleverna inte vågar lika mycket i mindre grupper. Beatrice och Clara skulle tvärtom gärna se att 

klasstorlekarna krympte för att få mer tid att se till varje elev. Emelie menar att det egentligen inte 

är storleken på klassen som är avgörande utan hur bra ”koll” och kontakt man som lärare har 

med klassen. Beatrice tillägger att det krävs ”ett ganska tryggt gruppklimat också så att det inte 

blir hån eller kränkningar eller något konstigt med att alla är på olika nivå”. Detta kan jämföras 

med det klara Clara säger om att klassens sammansättning och åldern på eleverna kan påverka 

arbetsron i klassrummet och att det är först när arbetsron infinner sig som ”det går att 

individualisera på bästa sätt eller i största möjliga mån”. Diana ser snarare att elevernas mognad 

och medvetenhet om sina egna styrkor och svagheter kan underlätta individualiseringen på så vis 

att ”de redan så att säga till viss del individualiserar för sig själva också”.  
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6.3.5 Läraren  

Alla lärarna är överens om att deras kompetens och erfarenhet påverkar individualiseringsarbetet. 

Amanda reflekterar över att inte alla delar hennes syn på behovet av individualisering: ”Vi har ju 

lärare fortfarande som kör från kateder det har vi och så klart medför det en annan elevsyn och 

en annan både kunskapssyn och […] i sin helhet en annan syn på pedagogiken”. Hon menar att 

läraren har en stor del i individualiseringens framgång respektive misslyckande. Varje lärare har 

valet att antingen ”hitta en ursäkt hur det inte ska fungera med tid och resurser” eller att se 

individualiseringen som en pedagogisk utmaning som man kan bemästra med hjälp av sin egen 

och lärarkollegornas kompetens. Beatrice och Clara känner att de har blivit säkrare med åren, att 

de lärt sig mycket genom att testa olika strategier, metoder och aktiviteter, genom samtal med 

kollegor och även, enligt Beatrice, tack vare feedback från elever. Diana påpekar att: ”det spelar 

inte så stor roll om man individualiserar om man signalerar eller om eleverna känner att det ändå 

inte finns en förväntan om […] att de kommer klara av det”. Emelie menar att de vuxnas 

återkoppling och stöd kan väga upp för bristen på teknisk utrustning. Även om engelsklärarna ser 

vissa svårigheter med individualiseringsarbetet och de faktorer som påverkar detta, är den 

samlade inställningen att alltid försöka göra det bästa av situationen.  

6.3.6 Vårdnadshavarna 

Lärarna är överens om att föräldrar som är engagerade och kräver stöd och åtgärder för sina barn 

har en positiv inverkan på individualiseringen och att det är lättare att genomföra 

individualiseringen om de har föräldrarnas stöd. Clara säger ”de kan ju sätta fingret på ett 

problem [… ] som det kanske skulle ta längre tid för oss att upptäcka om de inte hade informerat 

oss om det […]” och liksom Emelie menar hon att föräldrar som ställer krav kan skynda på 

processen att skapa åtgärder. Emelie tillägger att åtgärder kanske sätts in även om föräldrarna inte 

ställer krav på detta. Hon tar även upp det faktum att även om man gör åtgärdsprogram för en 

elev är det svårt att följa upp om föräldrarna utför sin del av avtalet: ”det är inte alla föräldrar som 

verkligen gör det jobbet hemma heller”. Amanda försöker skapa ett gott förhållande till 

föräldrarna så att tilliten och deras positiva inställning ökar så att såväl läraren och eleven som 

föräldrarna känner att de jobbar åt samma håll och har samma fokus.  

6.3.7 Sammanfattande analys 

Frågeställning 2: Vilka faktorer anser engelsklärarna i grundskolans senare år påverkar deras möjligheter att 

individualisera engelskundervisningen? 

Såväl Lundgren som Stensmo inkluderar styrdokumenten i de ramfaktorer som påverkar arbetet i 

skolan (Lundgren, 1972, s. 12, 42; Stensmo, 2008, s. 34), och lärarna bekräftar att de alltid på 

något vis förhåller sig till styrdokumenten i sitt arbete och att dessa därigenom påverkar 
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individualiseringen. Lundgren och Stensmo betraktar även skolans ekonomi och budget som 

ramfaktorer (Stensmo, 2008, s. 35). Resultatet pekar på att budgeten påverkar de intervjuade 

lärarnas individualiseringsarbete genom att den styr exempelvis tillgången till personal så som 

resurslärare och specialpedagoger. De flesta av engelsklärarna tycks mena att större tillgänglighet 

till personal underlättar individualiseringsarbetet. Resultatet visar även på att budgeten påverkar 

huruvida engelsklärarna kan investera i individualiserbart material, samt vilken utrustning som 

finns att tillgå för att kunna tillgodose elevernas olika behov. Enligt Säljö kan lärande länkas bland 

annat till de praktiska hjälpmedel som finns i den sociokulturella verklighet som vi är en del av 

och som hjälper oss att höja oss över vår egen inneboende potential (Säljö, 2000, s. 17, 21-22). 

Bristen på sådana hjälpmedel skulle därmed kunna inverka negativt på elevernas 

utvecklingsmöjligheter, medan elevernas utveckling optimeras vid större tillgång till dessa 

hjälpmedel. Resultatet visar dock att de intervjuade lärarna, i alla fall i viss mån, kompenserar för 

eventuella materiella tillkortakommanden genom att använda sig av sig själva, eleverna och deras 

föräldrar som resurser i undervisningen. 

Enligt Lundgren är tidsfaktorn den viktigaste ramfaktorn (Lundgren, 1972, s. 333). Resultatet 

visar att tiden och användningen av denna upplevs ha stor inverkan på individualiseringsarbetet. 

De flesta av de intervjuade lärarna menar att det utgör ett problem att individualiseringsarbetet är 

mycket tidskrävande samtidigt som planeringstiden många gånger äts upp av andra 

arbetsuppgifter. Flera av lärarna föreslår omprioriteringar av tidsanvändningen, gärna till förmån 

för planeringsarbete och arbete med ämneskollegorna och de menar att det skulle underlätta om 

de inte behövde lägga så mycket tid på dokumentation. När det gäller längden på själva 

lektionstiden och hur mycket plats denna ska få ta i förhållande till planeringstiden går åsikterna 

dock isär.  

Lundgren menar att en viss styrgrupp alltid styr undervisningsprocessen på grund av att tiden 

sätter gränser för lärarens arbete (Lundgren, 1972, s. 333). Den nya skollagen kräver motsatsen, 

nämligen att undervisningen ska utgå ifrån varje elev, inte endast en viss grupp (SFS 2010:800, 1 

kap. 4 §). Lärarnas medvetenhet om detta visar sig i bland annat Beatrice uttalande om hur lärarna 

numera måste individualisera även till förmån för de högpresterande eleverna, inte endast för 

dem som riskerar att inte nå målen. Dock upplever lärarna ändå att de svagare elevernas behov av 

stöd för att klara kunskapskraven för E ofta gör att de starkare, mer självgående elevernas behov 

kommer i skymundan, styrgruppen verkar således utgöras av de svagare eleverna. Samtidigt 

antyder det Diana säger om att de nyanlända eleverna inte heller de hinns med, att alltför 

resurskrävande elever som ligger för långt efter övriga gruppen, också bortprioriteras ibland på 

grund av att de kräver för mycket tid av läraren.  

Stensmo skriver om hur tillgången till olika lokaler påverkar den pedagogiska verksamheten 

(Stensmo, 2008, s. 35). Resultatet stödjer detta då lärarna menar att det är viktigt att ha tillgång till 

olika typer av rum som passar olika elever och som möjliggör olika typer av aktiviteter för att 

kunna genomföra individualiseringen i största mån. De menar att lokalerna kan påverka 
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individualiseringen i både positiv och negativ riktning. I en lokal utan avskärmningsmöjligheter är 

det till exempel svårt att tillgodose behoven hos elever som behöver lugn och ro.  

Lundgren (1972, s. 12, 42) och Stensmo (2008, s. 37) beskriver hur eleverna och elevgruppen 

utgör en ramfaktor som påverkar undervisningen. På denna punkt är det svårt att finna något 

genomgående mönster då lärarnas svar varierar stort. Tre av lärarna tar upp hur elevernas olika 

lärstilar påverkar individualiseringen på så vis att arbetssättet varieras utifrån lärstilarna. Lundgren 

skriver att metoderna och innehållet måste anpassas till de olika grupperna i klassrummet, inte 

endast till en styrgrupp (Lundgren, 1972, s. 339). Clara menar dock att de individuella lärstilarna 

många gånger, på grund av tidsbrist, nedprioriteras till förmån för majoritetens behov. Detta kan 

ses som ett steg bort från individualiseringen och är således ännu ett exempel på hur tidsbristen 

har en negativ inverkan på lärarnas möjligheter att individualisera undervisningen. Även vad gäller 

storleken på klassen går lärarnas uppfattningar isär; någon föredrar stora elevgrupper, andra 

mindre. Ett tryggt gruppklimat, arbetsro och en god kontakt med eleverna framhålls dock som 

betydelsefullt för ett lyckat individualiseringsarbete.  

Både Lundgren (1972, s. 339) och Stensmo (2008, s. 36-37) behandlar lärarens betydelse för 

undervisningens genomförande. Alla lärarna är överens om att ju mer kompetent man är och ju 

mer erfarenhet man har som lärare, desto lättare är det att individualisera. De delar även 

inställningen att försöka göra det bästa av situationen även om individualiseringsarbetet försvåras 

av vissa faktorer. Denna positiva inställning till individualiseringen kan alltså ha en avgörande 

betydelse dels för om individualiseringen genomförs eller inte, samt om den genomförs med 

framgång eller inte.  

Stensmo skriver om hur elevernas föräldrar eller vårdnadshavare också fungerar som 

ramfaktorer. (Stensmo, 2008, s. 37). Det sociokulturella perspektivet länkar lärande till den 

sociokulturella verklighet som vi är en del av och betonar betydelsen av samspelet med andra 

(Säljö, 2000, s. 17-18, 21-22). Utifrån detta perspektiv ses självfallet även föräldrarnas samspel 

med eleven som viktigt för dennes utveckling. Resultatet föreslår att engelsklärarnas upplevelser 

går i linje med detta resonemang. De påpekar att föräldrar som är engagerade och kräver stöd och 

åtgärder för sina barn har en positiv inverkan på individualiseringen och att det är lättare att 

genomföra individualiseringen om de har föräldrarnas stöd. Emelie nämner också att det är ett 

problem i individualiseringsarbetet när föräldrarna inte alltid tar ansvar och stöttar eleven i 

hemmet, det vill säga när eleverna förvägras handledning i hemmet.  

Lundgren anser att ramfaktorer är faktorer som begränsar möjligheterna till variation i 

undervisningsprocessen och som i viss mån även bestämmer denna process (Lundgren, 1972, s. 

27, 42). Resultatet bekräftar följaktligen att de intervjuade lärarna upplever att deras 

yrkesutövande i någon mån påverkas av de olika ramfaktorer som Lundgren (1972) och Stensmo 

(2008) talar om. De faktorer som engelsklärarna anser påverkar deras möjligheter att 

individualisera undervisningen är mer eller mindre sammanlänkade. Den dokumentation som 

styrdokumenten ställer krav på upplevs ta tid från planeringen av lektionerna, budgeten anses få 
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konsekvenser för personaltillgången och klasstorlekarna, vilket i sin tur påstås påverka hur 

mycket tid lärarna upplever att de kan ägna åt varje elev under lektionerna, till exempel. Dock 

tyder resultatet på att de intervjuade lärarna anser att en kompetent lärares positiva inställning till 

individualisering och dennes vilja att se till elevernas individuella behov kan kompensera för brist 

på tid och resurser.  

6.4 Frågeställning 3: Hur säger sig engelsklärare i grundskolans senare år individualisera 

engelskundervisningen? 

Följande teman kommer att belysas: Lärarens roll vid individualiseringen; Kollektiva aktiviteter; 

Individualiseringen i praktiken. 

6.4.1 Lärarens roll vid individualiseringen 

Amanda ser sin uppgift som att identifiera elevernas starka och svaga sidor, stödja dem och ge 

feedback så att de når sina mål. Hon säger sig vara ledaren i klassrummet, den som tar ansvar 

genom att alltid vara uppdaterad på den akademiska utvecklingen och vara professionell och följa 

lagen. Hon menar även att hon ska motivera och stimulera eleverna. Beatrice beskriver sin roll i 

klassrummet som ”ledare inspiratör någonstans är man ju också examinator” som sätter 

riktningen för arbetet och tydliggör för eleverna vad de måste göra för att ”nå dit de vill nå eller 

de kan nå”. Hon säger sig även ta på sig att organisera eleverna i grupper och par. När eleverna 

arbetar mer självständigt beskriver hon sin lärarroll som en spindel i nätet. Hon försöker då se 

och hjälpa så många som möjligt med så mycket som möjligt ”och pusha och peppa och skälla 

om det behövs”. Clara beskriver sin lärarroll så här: ”jag är en person som leder elever mot 

kunskap, jag försöker att ge dem verktyg så att de själva kan öppna dörrar och upptäcka vad som 

finns”. Hon menar att det är hennes uppgift att skapa förutsättningar, i form av exempelvis 

arbetsro och en bra känsla i klassrummet, för att eleverna ska kunna lära sig någonting, även om 

eleverna inte gillar ämnet ska de känna att det okej att vara med på lektionerna och förstå syftet 

med dessa. När eleverna arbetar självständigt ser hon sig själv som en handledare som ska ”hjälpa 

dem att komma vidare”. Diana beskriver sin roll som en handledare som försöker stötta eleverna 

när de lär sig, snarare än att hon förmedlar kunskaper. ”[J]ag försöker ha det som att vi arbetar 

tillsammans och kommer fram till nya kunskaper tillsammans och drar slutsatser”. När eleverna 

arbetar mer självständigt försöker hon gå runt i klassrummet och stötta dem som hon vet har 

svårt med något visst moment. Även om eleverna inte ropar på hjälp försöker hon stämma av så 

att de är på rätt spår och pratar med dem om vad de behöver träna mer på. Emelie understryker 

att hennes roll som lärare först och främst ska vara att arbeta för att alla ska nå målen, därtill ska 

hon vara uppmärksam på elevernas behov och ge eleverna en undervisning som de har nytta av. 
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6.4.2 Kollektiva aktiviteter 

Amanda uppskattar att 90 procent av arbetet under hennes lektioner genomförs kollektivt, i 

grupp eller parvis, då ”alla bidrar med det som de är bra på [och] alla vet hur de ska själva 

utvecklas […] och man lär sig ganska fort i klassen vem är bra på vilket område så hjälper man 

varandra så att alla blir bra”. Alla får ”säga vad de ska bidra med och vad de vill inhämta och få 

hjälp med”. Arbetet planeras tillsammans med eleverna vilket enligt Amanda medför att eleverna 

efter planeringsarbetet är medvetna om syftet med området de ska arbeta med och om vilka de 

individuella målen är. Claras exempel på kollektiva aktiviteter som kan leda till individualisering är 

att eleverna efter gemensam filmvisning får en skrivuppgift och ”där lägger man ju sig på sin nivå 

det man klarar av helt enkelt”. Hon tar även exemplet med en skrivuppgift ”eller att de sitter och 

jobbar i en övningsbok, ett läromedel, det gör vi ju kollektivt i klassen men där lägger man sig på 

sin nivå förhoppningsvis så utmanar man sig själv”. Även Beatrice nämner hur eleverna arbetar i 

läroboken med samma tema men att boken är nivågrupperad och att eleverna därmed ges 

individuella utmaningar. Diana tar en helklassdiskussion som exempel då hon brukar 

individualisera frågorna hon ställer till eleverna utifrån vad hon tror att de behärskar, och hon 

säger att hon ibland använder väldigt drivna elever som har mycket kunskaper, som en resurs för 

andra elever, även om detta enligt henne kräver viss försiktighet. Vad gäller kollektiva aktiviteter 

som leder till individualisering ser Emelie att de aktiviteter som görs i helklass gör att de elever 

som tidigare exkluderats från den vanliga undervisningen men som nu deltar i denna ”mår ju 

väldigt bra socialt av det och har vuxit väldigt mycket”. Emelie understryker att ”det är viktigt att 

man gör någonting gemensamt så att alla känner att, ja, det vi håller på med angår alla liksom”. 

Av den anledningen är de flesta av momenten inom ett ämnesområde gemensamma men flera 

olika arbetssätt inkluderas inom ett och samma område: ”man försöker tänka olika moment 

liksom att man alltid har […] någon hörövning […] något klipp från smartboarden […] och 

någon text” och hon är alltid ”öppen för olika redovisningsmöjligheter”. Varje årskurs på 

Emelies skola är uppdelad i studiegrupper på fyra personer som är ihopsatta på så vis att det ska 

gynna alla i gruppen med starkare och svagare elever blandat.  

6.4.3 Individualisering i praktiken 

Amanda, Beatrice, Diana och Emelie resonerar om hur kunskapsinnehållet i undervisningen kan 

individualiseras och de ser alla att elevernas intressen kan få styra detta innehåll: ”det är självklart 

liksom att om de har något intresse så hakar man fast i det”, som Emelie uttrycker det. Amanda 

låter eleverna välja att fördjupa sig i ett undertema som intresserar dem, utifrån huvudtemat för 

arbetsområdet. Emelie poängterar att även mängden kunskapsinnehåll alltid kan anpassas, vissa 

elever får lära sig fem glosor medan andra lär sig tio. Diana låter ibland eleverna själva avgöra 

vilka glosor de behöver öva på.  
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Samtliga lärare anger vissa tidsramar för när eleverna ska vara klara med en uppgift, dock är de 

alla flexibla och accepterar sena inlämningar. Amanda säger att ”alla får olika lång tid speciellt i ett 

grupparbete för då jobbar man med någonting man behöver förbättra sig i”. Claras elever kan 

använda läxhjälpen på skolan eller svensk-/engelska-lektionerna till att bli klara med sina 

uppgifter. Ibland får de elever som blir klara snabbt extra uppgifter så att de som arbetar mer 

långsamt får möjlighet att hinna ikapp. Diana har haft ett par större projekt som eleverna fått 

redovisa när de känt sig klara, så länge som det skett innan jullovet.  

Amanda, Beatrice, Clara och Diana uppger alla att de individualiserar nivån och 

svårighetsgraden på undervisningen. Amanda säger: ”Arbetet är ju olika svårt det är alltid så för 

man hittar den nivå som man är”. Beatrice försöker dels arbeta för att de som riskerar att inte nå 

kunskapskraven ska nå dem och dels utmana de starkare eleverna. Hon använder en 

nivågrupperad lärobok vilket hon tycker möjliggör individualisering utifrån ett för hela klassen 

gemensamt tema då ”alla får individuella utmaningar och ja får chans att utvecklas på bästa sätt”. 

Ibland väljer hon vilken nivå eleverna bör välja och ibland får de själva avgöra det när hon 

bedömer att de kan ges den friheten. Tidigare fick vissa högpresterande elever läsa engelska på en 

gymnasieskola eftersom att de låg så långt före övriga klassen. Clara säger sig arbeta ganska 

fyrkantigt med sjuorna för att få in rutiner och att individualiseringen då främst innebär att några 

slipper göra vissa övningar i övningsboken ”eller att man säger till någon elev som är duktig att 

den där den ska du absolut göra och du ska verkligen göra ditt bästa här”. Dianas elever får olika 

svåra skönlitterära böcker, får arbeta med olika svåra texter i kursboken, ges olika svåra uppgifter 

eller valbara uppgifter, och de mer självgående eleverna får mer frihet. Emelie och Beatrice 

brukar uppmuntra de duktigare eleverna att läsa vidare på egen hand, besöka biblioteket, eller så 

ger de dem boktips. Därtill nämner Emelie att hon använder en mer avancerad vokabulär när hon 

pratar med de duktigare eleverna i klassrummet. Diana betonar vikten av att läraren, när eleverna 

arbetar med olika uppgifter, sätter sig in i vad de olika eleverna arbetar med för att kunna ge dem 

stöd och ledning ”istället för att bara slänga en bok till dem och så får de sitta på egen hand”. 

Vad gäller arbetssättet säger Clara att alla arbetar på samma vis men gör det på sin nivå. 

Amanda tar som exempel att hon låter eleverna välja om de vill utgå från svenskan eller sitt 

hemspråk ”för att komma till engelska”. Hon betonar att man alltid måste variera uppgifterna så 

att eleverna hela tiden utmanas. Beatrice, Diana och Emelie understryker att det är viktigt att 

eleverna får chans att glänsa på det de är bra på och de nämner att de exempelvis försöker ge 

elever som har lätt för att tala och svårt för att skriva chansen att briljera muntligt istället för att 

alltid göra skriftliga prov och övningar. Beatrice, Clara, Diana och Emelie uppger att de dessutom 

inte tvingar eleverna att redovisa i helklass utan ger dem möjlighet att redovisa enskilt för läraren 

eller i mindre grupper. Emelie erbjuder även eleverna att träna enskilt med henne eller 

specialpedagogen när schemat så tillåter.   

Beatrice arbetar mycket med elevernas olika lärstilar och menar att om ”de själva får välja 

arbetssätt och examinationsform och så vidare då går det ju lättare”. Hon ser det som sin uppgift 
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att ”hitta varje elevs sätt att lära, hitta vad som fungerar för mina elever och försöka bygga kring 

det”. På samma vis har Diana låtit eleverna reflektera över hur de lär sig bäst och sedan har 

eleverna fått arbeta mer på det sättet för att öka deras möjligheter till lärande, och de får ibland 

också välja om de vill arbeta enskilt eller tillsammans med någon.  

Emelie beskriver sättet att ge kortare, rakare instruktioner som en individualiseringsmetod då 

vissa elever får göra små bitar i taget av en uppgift. Beatrice tar även hänsyn till elever som 

behöver sitta på någon viss plats i klassrummet och vissa får lyssna på musik för att få lugn och 

ro. På samma vis menar Diana att det alltid går att se till dessa mer uppenbara behov som 

exempelvis att elever som blir rastlösa får tillåtelse att lämna klassrummet då och då. 

6.4.4 Sammanfattande analys 

Frågeställning 3: Hur säger sig engelsklärare i grundskolans senare år individualisera 
engelskundervisningen? 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande utvecklas eleven mer i samspelet med andra än vad 

denne gör utan handledning (Vygotskij i Lindkvist, 2003, s. 76, 88-89; Brown m.fl., 1996, s. 146-

147). Engelsklärarnas sätt att beskriva sig själva som handledare vars uppgift är att stötta, 

handleda och ge feedback; rimmar väl med detta perspektiv. De har inte för avsikt att lämna 

eleverna helt själva när de arbetar självständigt, utan försöker finnas tillgängliga för att hjälpa 

eleverna. Som tidigare nämnt leder dock bland annat tidsbrist i kombination med stora klasser 

och elever som behöver extra stöd, till att engelsklärarna många gånger tvingas prioritera bort att 

ge stöd och ledning till exempelvis de mer högpresterande eleverna.  

Vygotskij understryker att det är eleven själv som måste ta ansvar för att inhämta kunskap, i 

motsats till att läraren endast matar eleven med fakta (Lindkvist, 2003, s. 74, 78). Ingen av lärarna 

beskriver sig som en kunskapsförmedlare, utan menar att de istället ska fungera som ett stöd i 

elevernas egen läroprocess och hjälpa dem att själva finna lösningar och svar. Säljö menar att en 

del av lärarens vägledning innebär att denne hjälper eleven ställa upp mål för sitt arbete (Säljö, 

2000, s. 236) och Lindkvist baserar sig på bland annat Vygotskij när hon påpekar hur elevens 

engagemang ökar om denne får vara delaktig i målsättningen (Lindkvist, 2003, s. 90). Amanda 

och Beatrice är de som främst säger sig arbeta enligt den devisen. Brunner talar om scaffolding 

för att beskriva hur lärarens vägledning fungerar som ett stöd för eleven fram tills denne blivit 

mer självständig i sitt sökande efter kunskap (Lindkvist, 2003, s. 76-77). När engelsklärarna talar 

om hur de nivåindividualiserar undervisningen beskriver de dels hur eleverna ibland får ta beslut 

om vilken nivå de ska lägga sig på men även hur lärarna själva, utifrån sin pedagogiska expertis, 

hjälper eleverna välja nivå, uppmuntrar dem att läsa vidare och ger dem mer eller mindre 

utrymme för självständigt arbete. Hur mycket frihet eleverna får beror alltså på hur lärarna 

bedömer elevernas förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande.  

Enligt Vygotskij är det genom att pröva sig fram i samspelet med andra som eleven bör 

komma fram till lösningen på ett problem (Lindkvist, 2003, s. 74, 78). Amandas sätt att låta 
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eleverna till största delen arbeta i grupp eller parvis under lektionerna och använda varandras 

styrkor och lära av varandra för att komma vidare med en uppgift är i enlighet med Vygotskijs 

resonemang. Även de studiegrupper som förekommer på Emelies skola rimmar väl med dessa 

tankegångar och så gör även Dianas arbetsmetod som går ut på att hon och eleverna ”arbetar 

tillsammans och kommer fram till nya kunskaper tillsammans” och att de mer drivna eleverna får 

hjälpa de svagare. Beatrice, Clara och Diana ger uttryck för ett annat sätt att använda kollektiva 

aktiviteter för att individualisera då avstamp tas i en gemensam aktivitet eller ett gemensamt tema 

men där slutuppgiften är individuell, inte gemensam, till skillnad från aktiviteterna ovan. Här ges 

eleverna inte möjlighet att lära av varandra och utvecklas med hjälp av andra, utan nivån på 

uppgiften anpassas istället till den nivå där eleven förnärvarande befinner sig.  

Vygotskij menar att lärande utgår från elevens intressen och erfarenheter och att ny kunskap 

därmed måste knytas an till dessa för att ett intresse och förståelse för det nya ska uppstå 

(Lindkvist, 2003, s. 74, 78). Resultatet tyder på att de intervjuade lärarna anser att 

kunskapsinnehållet i undervisningen mycket väl kan individualiseras utifrån elevernas intressen 

och behov. Säljö beskriver hur lärande i ett sociokulturellt perspektiv betraktas som situerat: 

”Den som har svårigheter i en situation […] kan mycket väl ha lätt för sig i en annan” (Säljö, 

2005, s. 66). Lärarnas beskrivningar tyder på en medvetenhet om detta då de beskriver hur de 

försöker variera undervisningen så att eleverna får briljera på det de är bra på och att de får chans 

att arbeta och redovisa sina kunskaper i den form som de behärskar och känner sig trygga med. 

Denna medvetenhet visar sig även i deras beskrivning av hur de tar hänsyn till elevernas behov 

vid utplacering i klassrummet, låter elever lyssna på musik för att få arbetsro, eller ger den elev 

som lätt blir rastlös tillåtelse att ta pauser och lämna klassrummet.  

Resultatet tyder följaktligen på att de individualiseringsmetoder som lärarna säger sig använda till 

största delen inte innebär att eleverna lämnas att ensamma ta ansvar för sitt lärande. Lärarna säger 

sig fungera som stöttande handledare, även om vissa faktorer förhindrar att detta alltid sker fullt 

ut. Lärarna beskriver hur de individualiserar genom att variera arbetsmetoderna, typen och nivån 

på kunskapsinnehållet, samt karaktären på instruktionerna till eleverna. De anser att de knyter an 

till elevernas intressen och att de tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och behov. 

De uppger att de låter eleverna, i alla fall i viss mån, arbeta och redovisa på ett sätt som de 

behärskar och känner sig trygga med.  
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7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion av analysen utifrån studiens bakgrundsavsnitt, tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter, under rubrikerna Varför individualisera undervisningen?; Individualisering – 

eget arbete eller individanpassning av undervisningen? samt Möjligheter och svårigheter med individualiseringen.  

7.1 Varför individualisera undervisningen? 

Som den tidigare forskningen visar finns det en rad olika sätt att betrakta syftet med 

individualiseringen, något som även analysen synliggör. Vinterek menar att individualiseringen, så 

som den behandlas i läroplanerna, främst anses syfta till måluppfyllelse (Vinterek, 2006, s. 51). 

Lindkvist tillägger att syftet även kan vara att eleverna ska utvecklas till självständiga individer 

som kan fungera i samhället (Lindkvist, 2003, s. 85). Analysen i denna studie föreslår att synen 

bland de intervjuade lärarna på syftet överensstämmer med de föregående författarnas syn, 

nämligen att det handlar om att eleverna ska utvecklas, inte bara kunskapsmässigt, utan att de 

även ska utveckla sitt självförtroende och en medvetenhet om sitt eget lärande. Vinterek finner i 

sin studie även exempel på att syftet kan handla om att ge eleverna inflytande över sin egen 

utbildning (Vinterek, 2006, s. 50), att de som Rao skriver, själva får avgöra vad som är rätt och fel 

beslut, att individualisering i själva verket slår vakt om elevernas demokratiska rättigheter (Rao, 

2009, s. 80-81). Som analysen hävdar ger lärarnas tankegångar snarare uttryck för Vygotskijs 

tankar om att eleven i samspelet med läraren når betydligt längre än vad han eller hon hade 

uppnått utan handledning (Vygotskij i Lindkvist, 2003, s. 76, 88-89; Brown m.fl., 1996, s. 146-

147). Det kan vara på grund av denna syn på lärandet som lärarna inte belyser elevernas möjlighet 

till självständigt beslutsfattande som ett syfte med individualiseringen. . Det kan även vara så att en 

medvetenhet om den nya skollagens krav på att eleverna ska ges stöd, ledning och stimulans i sin 

kunskaps- och personlighetsutveckling (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §, 1 kap. 4 §) avspeglas i lärarnas 

tankegångar. Analysen tyder på att de intervjuade lärarna snarare betraktar det som en positiv 

konsekvens än som ett syfte att eleverna blir mer medvetna om sina individuella mål och hur de 

kan uppfylla dem. Analysen antyder istället att lärarnas syn på individualisering överensstämmer 

med de slutsatser som experterna i Comeniusprojektet drar, nämligen att svenska lärare anser att 

det är elevernas rätt att få utmaningar på deras egen nivå (Dimenäs m.fl., 2006, s. 131-132). 

Analysen föreslår att de intervjuade lärarna ser det som sitt ansvar att utifrån elevernas olika 

behov ta beslut om undervisningen så att eleverna utvecklas optimalt. Detta innebär i 

förlängningen att man värnar om elevernas rättigheter så som de uttrycks i den nya skollagen, det 

vill säga att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §).   
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7.2 Individualisering – eget arbete eller individanpassning under ledning? 

Den föreliggande studiens analys väcker vissa frågor. Har en faktisk förändring skett av 

individualiseringens genomförande sedan den nya skollagen trädde i kraft 2011, eller var 

individualiseringen i engelskundervisningen i grundskolans senare år mer individualiserad än 

övriga ämnen redan innan 2011? Då ingen tidigare forskning påträffats som enkom studerat 

individualiseringen av engelskundervisningen i den svenska grundskolans senare år, är det svårt 

att dra slutsatser om huruvida undervisningen förändrats eller inte. Däremot går det att jämföra 

analysen med föregående studiers slutsatser om individualiseringsarbetet i allmänhet på skolorna.  

I bakgrunden till denna uppsats ges en redogörelse för delar av den kritik som föregick 

införandet av den nya skollagen år 2011. Det hävdades att individualiseringen kommit att 

innebära att eleverna lämnades att ensamma ta ansvar för sitt lärande (Björklund, 2011; Sundén, 

2011). Carlgren m.fl. och Vintereks studie som undersöker individualiseringen i grundskolan i 

allmänhet (inte endast vissa årskurser) bekräftar kritiken. (Vinterek, 2006, s. 69-72; Carlgren m.fl., 

2006, s. 305-306). I analysen hävdas emellertid att lärarna, liksom Lindkvist (2003, s. 88) inte 

säger sig se någon konflikt mellan individualisering och styrning i undervisningsprocessen. Deras 

beskrivning av sig själva som handledare rimmar väl med Vygotskijs tankar om att eleven lär sig 

och utvecklas som bäst då denne har tillgång till handledning (Vygotskij i Lindkvist, 2003, s. 76, 

88-89; Brown m.fl., 1996, s. 146-147).  Även om eleverna arbetar självständigt med vissa 

uppgifter säger lärarna att de bistår eleverna med stöd, ledning och stimulans i sin kunskaps- och 

personlighetsutveckling, vilket den nya skollagen kräver (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §, 1 kap. 4 §).  

Analysen påpekar dock även att lärarna upplever att tidsbrist under lektionerna gör att de 

högpresterande, mer självgående eleverna i större utsträckning än andra berövas detta stöd, denna 

ledning och stimulans, då de bortprioriteras av lärarna till förmån för de elever som riskerar att 

inte nå kunskapskraven för E. Denna analys kan jämföras med hur det i Rapport 282 framgår att 

67 procent av lärarna menar att det stämmer ganska eller mycket bra att mest hjälp ges till dem 

som har svårast att lära sig (Skolverket, 2006, s. 35).  Lundgren menar att en viss styrgrupp alltid 

styr undervisningsprocessen på grund av att tiden sätter gränser för lärarens arbete (Lundgren, 

1972, s. 333). Därtill ser såväl Lundgren som Stensmo skolans ekonomi som ytterligare 

ramfaktorer som inverkar på lärarens arbete (Stensmo, 2008, s.34). I analysen hävdas att dessa 

ramfaktorers växelvisa påverkan syns tydligt i hur lärarna uppger att de tvingas prioritera bort att 

ge stöd till såväl de starkare eleverna som till några av de allra mest resurskrävande. Detta sägs i 

analysen ha sin grund i att tiden inte räcker till då bland annat klasserna är för stora samtidigt som 

personalstyrkan (i betydelsen ämneslärare, specialpedagoger och resurslärare) är för liten, vilket 

kan länkas till de begränsningar som skolans budget medför. På grund av tidsbrist styr ibland 

även majoritetens behov undervisningen framför att denna utgår från varje individ, vilket i 

analysen även det tolkas som ett steg bort ifrån individualiseringen. Detta indikerar att Fjelkner 

har en poäng när hon säger att tanken att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt 
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utifrån sina egna förutsättningar och sin egen förmåga inte fungerar i praktiken (Fjelkner, 2012a: 

Fjelkner, 2012b).   

Enligt Vygotskij är det genom att pröva sig fram i samspelet med andra som eleven bör 

komma fram till lösningen på ett problem (Lindkvist, 2003, s. 74, 78) och Lindkvist menar att 

även de gemensamma aktiviteterna med andra bidrar till individualisering eftersom att eleven blir 

medveten om sig själv i förhållande till andra (Lindkvist, 2003, s. 132). Analysen föreslår att de 

intervjuade lärarna tolkar denna koppling på olika vis. Dels verkar den tolkas som att kollektiva 

aktiviteter ska ge eleverna möjlighet att få använda sina styrkor och kompenseras för sina 

svagheter vid arbetet med en uppgift. Dels tycks den tolkas som att gemensamma aktiviteter 

utgörs av teman som alla utgår ifrån, men som eleverna möter individuellt på sin egen nivå, utan 

att samarbeta med övriga klassen. Den senare tolkningen kan jämföras med hur experterna i 

Comeniusprojektet finner att materialet som eleverna arbetar med varieras utifrån ett gemensamt 

studieobjekt (Dimenäs m.fl., 2006, s. 173-174). 

Säljö menar att en del av lärarens vägledning innebär att läraren hjälper eleven ställa upp mål 

för sitt arbete (Säljö, 2000, s. 236) och Lindkvist påpekar hur elevens motivation tilltar när denne 

får vara delaktig i målsättningen (Lindkvist, 2003, s. 90) och när motivationen ökar så ökar även 

elevens chans att ”utvecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §) som den nya 

skollagen förespråkar. I likhet med slutsatserna i Comeniusprojektet (Dimenäs m.fl., 2006, s. 131-

132) och resultatet i Rapport 282 (Skolverket, 2006, s. 10, 33) hävdas i analysen i denna studie att 

lärarna uppger att eleverna, i alla fall i viss mån är delaktiga i målsättningen, men att lärarna säger 

sig oftast ta huvudansvaret. Detta går emot såväl Sundéns (2011) som Björklunds (2011) 

uppfattning om att eleverna lämnas att ensamma ansvara för sitt lärande. Sedan deras 

debattinlägg publicerades har den gamla skollagen som förordade en i huvudsak gemensam 

skolgång (SFS 185:1100) ersatts med en ny lag. Denna kräver att ”Alla barn och elever ska ges 

den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande” (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §). Möjligtvis är 

det denna förändring som har bidragit till detta ansvarstagande hos engelsklärarna, men det skulle 

även kunna ha funnits där även innan den nya skollagens införande så som Comeniusprojektets 

experter anser, men som Carlgren m.fl. (2006) och Vinterek (2006) talar emot.  

7.3 Möjligheter och svårigheter med individualiseringen 

Lundgren hävdar att den nya läroplanen, Lgr11, begränsar lärarnas frihet att utöva sitt yrke och 

påverkar möjligheterna till variation i undervisningen (Lundgren, 2011, s. 367-368). Samtidigt 

föreslår Lärarnas Riksförbund att lärare och skolor bör få ökad frihet att anpassa undervisningen 

enligt vad de anser att deras specifika pedagogiska situation kräver. På så vis skulle skolan kunna 

komma tillrätta med vad Lärarnas Riksförbund hävdar är ett misslyckat försök att anpassa 

undervisningen till elevernas olika förutsättningar och behov (Fjelkner, 2012a: Fjelkner, 2012b). 

Analysen i denna studie påstår att lärarna i alla fall i viss mån, bedömer sina möjligheter att 

individualisera som goda, även om de också ser vissa svårigheter. Dock hävdas det i analysen att 
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snarare än att det är lärarnas pedagogiska frihet som sätter gränser för individualiseringen, tycks 

det vara den knappa tiden och användningen av denna som försvårar individualiseringsarbetet. 

Lundgren betraktar tidsfaktorn som den mest betydelsefulla ramfaktorn (Lundgren, 1972, s. 333). 

I analysen hävdas att det är ett dilemma att individualiseringsarbetet kräver mycket tid samtidigt 

som planeringstiden många gånger vigs åt andra arbetsuppgifter som måste prioriteras, något som 

även belyses i Rapport 282 (Skolverket, 2006, s. 45). I analyses ses det därtill som ett problem att 

lärarna under lektionerna säger sig ha svårt att hinna med att se till varje elev, vilket redan 

diskuterats i föregående kapitel.  

Lundgren och Stensmo inkluderar skolans ekonomi och budget som ramfaktorer som 

inverkar på arbetet i skolan (Stensmo, 2008, s. 35) och Stensmo skriver om hur tillgången på 

lokaler påverkar den pedagogiska verksamheten. I analysen hävdas att dessa faktorer enligt de 

intervjuade lärarna, såväl kan underlätta som försvåra individualiseringen då tillgången till resurser 

som personal, utrustning, bra läromedel och olika typer av lokaler öppnar för större möjligheter 

att möta elevernas olika behov, än vad som är fallet när dessa tillgångar saknas.  

I Comeniusprojektet för man fram lärarens pedagogiska och kunskapsmässiga kompetens som 

en vital del i elevernas lärande (Dimenäs m.fl., 2006, s. 27). Resultatet i Rapport 282 visar att de 

lärare som värderar sin metodiska och didaktiska kompetens högre har, enligt eleverna, i större 

omfattning en förmåga att skapa intresse och engagera och de beskrivs i högre grad som bra 

lärare av eleverna (Skolverket, 2006, s. 14-15). I analysen i denna studie hävdas dels att 

individualiseringen är lättare att genomföra ju större lärarens kompetens är, men att det många 

gånger är lärarens inställning som är avgörande för individualiseringens genomförande. Om 

läraren är negativt inställd till individualiseringens nytta eller upplever att det är för tidskrävande 

så kommer denne sannolikt inte att individualisera undervisningen. Analysen föreslår vidare att på 

samma sätt som läraren kan stjälpa individualiseringen, kan en kompetent lärares stöd och 

engagemang kompensera för skolans eventuella ekonomiska tillkortakommanden. Läraren kan 

utifrån sin expertis skapa goda förutsättningar för att undervisningen ska utgå från elevernas 

individuella förutsättningar och behov.  I Comeniusprojektet menar man på liknande vis att en 

lärare som är skicklig i sitt användande av olika metoder och undervisningsstrategier skapar de 

bästa förutsättningarna för lärande (Dimenäs m.fl., 2006, s. 27). Analysen pekar på att lärarna 

säger sig försöka variera undervisningen så att varje elev får komma till sin rätt och arbeta och 

redovisa på ett sätt som de behärskar och känner sig trygga med. 

Analysen i denna studie antyder som sagt inte att det för engelsklärarnas del nödvändigtvis 

krävs större pedagogisk frihet som Lärarnas Riksförbund föreslår att lärarna behöver (Fjelkner, 

2012a: Fjelkner, 2012b). Snarare tyder analysen på att det finns ett behov av omprioriteringar i 

tidsanvändningen till förmån för planering, gärna i samarbete med ämneskollegorna; och större 

tillgång till resurser så som fler special- och resurslärare, individualiserbart eller individualiserat 

material och utrustning av olika slag.  
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8. Konklusion 

Resultatet av den empiriska undersökningen och analysen därav pekar på att de intervjuade 

engelsklärarna har en generellt positiv inställning till skollagens krav på att undervisningen ska ta 

hänsyn till varje barns behov. De ser individualiseringen som en självklar del av arbetet och 

menar att individualiseringen innebär att läraren kan hjälpa en elev att nå längre, genom att 

läraren då sätter sig in i elevens behov och kan utmana denne på rätt nivå. Deras inställning är att 

läraren ska ta en aktiv del i elevernas lärande, ej endast lämna eleverna att ensamma ansvara för 

sitt eget arbete. Denna inställning avspeglar sig i hur de säger sig individualisera undervisningen. 

De hävdar att de är delaktiga i fastställandet av elevernas individuella mål och att de finns 

tillgängliga för att handleda och stötta eleven i dennes arbete. Därtill uppger de att de tar hänsyn 

till elevernas individuella förutsättningar och behov vid val av arbetssätt och redovisningsmetod.   

Den föreliggande studien har emellertid även åskådliggjort hur de intervjuade engelsklärarna 

upplever att deras möjligheter att individualisera begränsas av i synnerhet tidsbristen och bristen 

på resurser. Denna brist tycks förhindra att individualiseringen kan genomföras fullt ut och till 

förmån för alla elever. Som analysen antyder krävs det att tidsanvändningen prioriteras om. 

Istället för att den lektionsfria tiden äts upp av dokumentationsarbete, möten etcetera bör 

planeringsarbetet prioriteras, så att lärarna får möjlighet att erbjuda eleverna en väl genomtänkt 

undervisning som verkligen tar hänsyn till deras olika behov och förutsättningar. Om mer pengar 

dessutom avsattes till att anställa fler ämneslärare skulle varje lärare kunna hålla färre lektioner så 

att mer tid skulle kunna läggas på planering och efterarbete. Med fler ämneslärare på skolan skulle 

man även kunna krympa klasserna så att läraren skulle få större möjligheter att uppmärksamma 

och ge stöd till varje elev under lektionerna. Om fler resurslärare och specialpedagoger fanns 

tillgängliga skulle sannolikt fler elever med behov av extra stöd få den hjälp som de har rätt till. 

Detta är följaktligen faktorer som ytterligare skulle kunna möjliggöra för engelsklärarna att 

anpassa undervisningen så att varje elev faktiskt får hjälp att utvecklas så långt som möjligt, 

utifrån sina individuella förutsättningar och behov, så som skollagen (SFS 2010:800, 3 kap. 3 §) 

kräver.   

Denna studie har undersökt engelsklärarnas egen syn på individualiseringen. Då studier av endast 

engelsklärare i den svenska grundskolans senare års individualisering lyser med sin frånvaro finns 

det ett stort behov av vidare forskning. Dels vore det av intresse att genomföra en 

observationsstudie hos respondenterna i denna studie för att se om observationerna av deras 

undervisning stöder den beskrivning av undervisningen som de har angivit här. Dels vore det 

intressant att se hur deras elever upplever sättet de individualiserar på. Därtill skulle det sannolikt 

vara värdefullt att genomföra mer omfattande studier vars resultat i högre grad kan generaliseras. 
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Bilaga 1 

Tema 1: Lärarens bakgrund  

1. Behörig lärare eller inte? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? Mindre än 5 år/5-10 år/ 10-20 år/ mer än 20 år 

3. Vilka årskurser undervisar du just nu? 

4. Hur länge har du arbetat med dina nuvarande klasser? 

 

Tema 2: Individualisering  

Undertema 1: Skollagen 

     1. Hur ser du på skollagens krav på att undervisningen ska ta hänsyn till varje barns behov och 

att man ska ge eleverna stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt? 

(Möjligheter/svårigheter, realistiskt/orealistiskt?) 

2. Är kravet förenligt med den nya läroplanen och kursplanen i engelska? 

3. Vad innebär detta krav i praktiken?  

4. Hur påverkar detta krav dig i ditt arbete som lärare? (Stöd/hinder) (Positivt/negativt) 

 

Undertema 2: Lärarens uppfattning om innebörden av en individualiserad 

engelskundervisning 

1. Vad innebär en individualiserad engelskundervisning enligt dig? 

2. Kan kollektiva aktiviteter också leda till att individualisering uppnås? Hur i så fall? 

3. Hur skiljer en individualiserad engelskundervisning sig från en icke individualiserad sådan? 

 

Undertema 3: Syftet med en individualiserad engelskundervisning  

1. Vad anser du är syftet med en individualiserad engelskundervisning?  

2. Är syftet alltid detsamma eller kan det variera? Vilka faktorer spelar in i så fall? (Elever, 

klassen, ämnet?) 

 

Undertema 4: Fördelar och nackdelar med en individualiserad engelskundervisning 

1. För en individualiserad engelskundervisning med sig några fördelar för eleverna? 

2. För en individualiserad engelskundervisning med sig några nackdelar för eleverna? 

3. För en individualiserad engelskundervisning med sig några fördelar för dig som lärare? 

4. För en individualiserad engelskundervisning med sig några nackdelar för dig som lärare? 

 

Tema 3: Faktorer som påverkar individualiseringsmöjligheterna i engelskundervisningen 

Undertema 1: Möjligheter till individualisering 

1. Är det alltid möjligt att individualisera engelskundervisningen? 

2. Finns det några former av individualisering som alltid är möjliga att genomföra? 
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3. Är några former av individualisering svårare(eller omöjliga) att genomföra? 

 

Undertema 2: Faktorer som underlättar respektive försvårar individualiseringen av 

undervisningen i engelska 

1. Finns det faktorer som underlättar individualiseringen av undervisningen, i så fall vilka? 

2. Finns det faktorer som försvårar individualiseringen av undervisningen, i så fall vilka? 

3. Skulle någon form av förändringar kunna underlätta individualiseringen av undervisningen, i 

så fall vilka?  

 

Tema 4.  Faktorer som påverkar individualiseringen av undervisningen i engelska 

 

Undertema 1: Styrdokumenten 

1. Påverkar styrdokumenten individualiseringen av engelskundervisningen, i så fall hur? 

 

Undertema 2: Tid 

1. Påverkar tillgången till tid under lektionerna individualiseringen av undervisningen, i så fall 

hur? 

2. Påverkar tillgången till planeringstid individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

 

Undertema 3: Budget 

1. Påverkar skolans budget individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

2. Påverkar tillgången till resurser (läromedel, utrustning etc.) individualiseringen, i så fall hur? 

 

Undertema 4: Rum 

1. Påverkar lokalernas fysiska utformning (storlek, planlösning, möblering etc.) 

individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

 

Undertema 5: Enskilda elever och klasser 

1. Påverkar enskilda elever individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

2. Påverkar elevernas lärstilar individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

3. Påverkar klassernas utformning individualiseringen, i så fall hur? 

 

Undertema 6: Skolan 

1. Hur är synen på eleverna på skolan och påverkar denna syn individualiseringen, i så fall 

hur? 
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Undertema 7: Läraren 

1. Påverkar dina egna erfarenheter, utbildning, kompetens och personlighet 

individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

 

Undertema 8: Vårdnadshavarna 

1. Påverkar elevernas vårdnadshavare individualiseringen av undervisningen, i så fall hur? 

 

Tema 5: Individualiseringen i engelskundervisningen 

1. Beskriv din roll som lärare. Är den alltid densamma eller varierar den?  

2. Individualiserar du undervisningen i engelska, i så fall hur?  

3. Använder du till exempel läromedel, uppgifter, kunskapsinnehåll eller arbetstakt för att 

skapa en individualiserad undervisning? 

 

4. Arbetar du med elevernas lärarstilar för att skapa en individualiserad undervisning? 

5. Anser du att du använder dig av olika typer av individualiseringsmetoder? Kan du beskriva 

dessa i så fall? 

 

6. Gynnas alla elever av de individualiseringsmetoder du använder, eller endast vissa? Hur? 

7. Kan vissa elever missgynnas av de individualiseringsmetoder du använder? Hur? 

8. Hur stor del av undervisningen tas upp av eget arbete och hur stor del används till 

lärarledda genomgångar? 

 

9. Något att tillägga? 
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Bilaga 2 

Teman som kommer att behandlas under intervjun. 

 

 

Tema 1: Lärarens bakgrund  

 

Tema 2: Individualisering  

Undertema 1: Skollagen 

Undertema 2: Lärarens uppfattning om innebörden av en individualiserad undervisning 

Undertema 3: Syftet med en individualiserad undervisning  

Undertema 4: Fördelar och nackdelar med en individualiserad undervisning 

 

Tema 3: Faktorer som påverkar individualiseringsmöjligheterna i engelskundervisningen 

Undertema 1: Möjligheter till individualisering 

     Undertema 2: Faktorer som underlättar respektive försvårar individualiseringen av 

undervisningen i engelska 

 

Tema 4.  Faktorer som påverkar individualiseringen av undervisningen i engelska 

Undertema 1: Tid 

Undertema 2: Budget 

Undertema 3: Rum 

Undertema 4: Enskilda elever och klasser 

Undertema 5: Skolans tolkning av innehållet i läroplan och kursplaner 

Undertema 6: Läraren 

Undertema 7: Vårdnadshavarna 

 

Tema 5: Individualiseringen i engelskundervisningen 

 

 

 

 


