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Förord

Jag  vill  uttrycka  min  tacksamhet  till  min  handledare  Kjell  Johansson  som  genom  hela 
processen  har  stöttat  mig  i  utformandet  av  detta  examensarbete.  Jag  vill  även  tacka 
medlemmarna  i  handledargruppen,  Joakim  och  Helena,  som  genom  sina  tankar  och 
funderingar haft betydelse för arbetets utformning. Deras synpunkter har drivit arbetet framåt 
och gett  mig energi  att  slutföra  denna studie.  Ännu ett  stort  tack vill  jag uttrycka till  de 
pedagoger som ställt upp med både tid och erfarenheter för att ge studien sitt innehåll. Jag vill 
även tacka min sambo som haft ett enormt tålamod under den tid som jag suttit begraven i 
högar av böcker eller hopkrupen framför datorn. Ett sista tack riktar jag till min mamma som 
stöttat mig med sina kloka ord. Jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet för det stöd som 
dessa personer ovillkorligt gett mig oavsett vilken tid på dygnet jag som mest behövt det. 

Älvsbyn 2010/12

Lillemor Lidman





Abstrakt

Syftet med min studie var att ta reda på hur verksamma pedagoger  upplever att läroplanens 
mål om undervisning utifrån varje elevs förutsättningar  och behov infrias inom ramen för 
deras undervisning. Genom sex kvalitativa intervjuer med klasslärare, speciallärare och lärare 
i förberedelseklass verksamma i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6, har jag sökt mina svar. 
Jag har kommit fram till att informanternas svar grundar sig i pedagogernas individuella sätt 
att  se på förutsättningar  och behov samt  på den grupp de bedriver  undervisning i.  Något 
enhetligt svar finns inte, den här studiens informanter individualiserar utifrån olika premisser 
samt på olika sätt. Faktorer så som tid, rum och personal spelar stor roll för vilka möjligheter 
till individualisering som informanterna tycker sig ha. Det mål i Lpo 94 som den här studien 
utgår från ser informanterna främst som en vision, något att hela tiden arbeta för och sträva 
efter, en utmaning. 
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1 Inledning

Jag befinner mig nu i slutet av sista terminen på lärarutbildningen med inriktning mot tidigare 
år. Under mina praktiker och vikariat ute i skolverksamheten tycker jag mig ha sett en skillnad 
i hur olika pedagoger arbetar med individualisering. Vad denna skillnad beror på, om den 
överhuvudtaget finns, står dock inte särskilt klart för mig. Läroplanens mål som innebär att 
lärarens undervisning skall anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 
2006) känns för mig mer som en vision än som ett mål. Jag upplever helt enkelt målet som 
önskvärt, men inte direkt möjligt att uppnå. Såhär i slutet av min utbildning känns det därför 
relevant att undersöka just detta mål, som är så oerhört viktigt, samtidigt som det är så stort 
och svårt. Kanske beror den skillnad som jag tycker mig ha upptäckt på vidden av elevernas 
förutsättningar och behov, på hur målet i läroplanen tolkas av lärarna eller på vilka resurser 
som finns att tillgå. Kanske finns det anledningar som jag ännu inte kunnat föreställa mig.

Jag  hoppas  därför  att  jag  med  hjälp  av  denna  studie  kan  klargöra  delar  av 
individualiseringsproblematiken för min egen skull, även om mina förhoppningar innefattar 
en önskan om att studien ska svara mot liknande frågor som andra lärarstudenter, föräldrar, 
pedagoger, elever eller andra personer kopplade till skolan har.
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2 Syfte

Syftet med min studie är att ta reda på hur verksamma pedagoger upplever att läroplanens mål 
om undervisning utifrån varje elevs förutsättningar och behov infrias inom ramen för deras 
undervisning.

2.1 Frågeställningar

Vilka förutsättningar och behov hos sina elever tar pedagogerna hänsyn till då de utformar sin 
undervisning?

Hur vet pedagogerna att det verkligen är elevens förutsättningar och behov som de arbetar 
utifrån?

Hur skiljer sig pedagogernas tolkning av målet åt?

Vilka likheter och skillnader finns i pedagogernas metoder och arbetssätt vad gäller arbetet 
med undervisning anpassad utifrån elevers individuella förutsättningar och behov?
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3 Bakgrund

3.1 Inlärningspsykologiska teorier

3.1.1 Vygotskij

Lev Vygotskij,  rysk psykolog,  levde mellan 1896-1934, och hans forskning och de teorier 
som den ledde till har haft stor betydelse för skolväsendets utveckling.  Jag vill här göra er 
uppmärksam  på  Vygotskijs  teori  om,  vad  han  kom  att  kalla,  ”den  proximala 
utvecklingszonen”. Vygotskij menade att eleven vid varje tidpunkt har en förmåga att lösa 
uppgifter upp till en viss svårighetsgrad då denne arbetar självständigt. Med stöd från någon, 
exempelvis  lärare eller  klasskamrat,  kan eleven nå ytterliggare en liten bit  i  utvecklingen. 
Detta utrymme kallade Vygotskij för ”den proximala utvecklingszonen” (Partanen, 2007, s. 
51). Vad gäller begreppsutveckling skriver Vygotskij:

Att  begreppens  medvetandegörande  och  villkorlighet  –  som  ännu  inte  utvecklats  hos 
skolbarnets spontana begrepp – visar sig först  i samarbete med en vuxens tänkande, och 
alltså  helt  och  hållet  ligger  inom  den  närmast  utvecklingszonen,  är  ett  säkert  och 
ovedersägligt faktum (Vygotskij, 1934, s. 350).

Således, menar Vygotskij att det som barnet kan utföra i samarbete idag kan denne utföra på 
egen hand imorgon (Vygotskij, 1934, s. 350).

3.1.2 Piaget

Jean  Piaget,  som  levde  1896-1980,  kom  att  bli  mest  känd  för  sin  teori  om  barns 
utvecklingsfaser.  Hans  teori  gick  i  korta  drag  ut  på  att  barn  inte  kan  tillgodogöra  sig 
kunskaper som ligger utanför dennes biologiska mognad. Han menade att varje elev måste 
återupptäcka, rekonstruera, de gamla sanningarna för att de ska kunna utvecklas till kunskap 
hos honom/henne. Förmedlingspedagogiken1 förkastade han, och menade istället att eleverna 
måste få möjlighet att själva utforska det som skall läras in. Hans önskan var att lärare skulle 
sluta  vara  föreläsare  och  istället  fungera  som handledare  i  elevens  egen  utforskning.  Att 
överräcka redan färdiga sanningar till eleverna var inte hans melodi (Piaget, 1972, s. 22-23). 
Piaget skriver att:

Undervisningen skulle bestå i att man talar barnets eget språk med det, innan man förelägger 
det ett annat, färdigt och allt för abstrakt språk. Och den skulle framförallt bestå i att hjälpa 
barnet att återupptäcka så mycket det kan istället för att nöja sig med att lyssna och upprepa 
(Piaget, 1972, s. 25).

Vidare menade Piaget att framtidens metoder måste ge utrymme till elevernas egen aktivitet 
och experimentella försök. Den spontana utforskning eleverna gör måste även den få större 
utrymme i undervisningen (Piaget, 1972, s. 26). De arbetsmetoder som Piaget föreslog 1972 
skulle i mångt och mycket kunna tänkas passa en taktil/kinestetisk inlärare (se 3.4.3).

3.1.3 Dysthe och Dewey

När det gäller det sociokulturella teoriperspektivet skriver Dysthe att ”lärande är mycket mer 

1 Förmedlingspedagogik är enligt Nationalencyklopedin, NE, motsatsen till dialogpedagogik, vilket 
syftar till inlärning ”genom samtal mellan lärare och elever” (www.ne.se).
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än vad som sker i elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening”. Hon menar 
att lärande har med relationer att göra, och att det krävs en balans mellan det individuella och 
det sociala i en läromiljö (Dysthe, 2003, s. 31).  

Sociokulturell teori har sin tyngd i att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och 
inte  primärt  genom  individuella  processer.  Interaktion  och  samarbete  är  inom  den 
sociokulturella teorin alltså inte enbart ett positivt element i läromiljön utan i det stora hela 
helt avgörande för lärande. Därför läggs en stor vikt vid att kunna delta i social praktik, som i 
teorin anses vara den arena där inlärningen sker (Dysthe, 2003, s. 41).

Många  av  de  idéer  som  den  sociokulturella  teorin  bygger  på  kommer  från  Deweys 
pragmatiska kunskapssyn som förutsätter att vi skaffar oss kunskap genom att samverka med 
andra  människor.  Dewey menade  också  att  kunskapen alltid  är  inflätad  i  ett  samhälleligt 
sammanhang  och  inte  kan  lösgöras  därifrån.  Han  kritiserade  skolan  för  att  servera 
dekontextualiserad  kunskap som inte  grundade  sig  på  barnens  egna  erfarenheter  (Dysthe, 
2003, s. 42). Något som ter sig intressant ur behovsspektrat i min studie är också att Dewey 
inom ramen för socialt samspel förespråkar lek som undervisningsmetod. Han anser att det 
inte finns någon anledning att ta till lek, spel och konstruktiva sysselsättningar enbart för att 
befria eleven från det tunga och hårda skolarbetet. Människan har en medfödd benägenhet att 
utforska, bygga och ge uttryck för leklust, och han menar att ”när övningar som bygger på 
dessa behov utgör en del av det ordinarie skolarbetet blir hela eleven engagerad” (Dewey, 
1916, s. 241).

I likhet med Piaget (1972) förespråkar Dewey alltså vikten av att i undervisningen använda 
sig  av  elevernas  inneboende  benägenhet  att  utforska  som  metodval  för  att  skapa  goda 
inlärningssituationer.

3.2 Individuellt anpassad undervisning i styrdokumenten

Individuellt anpassad undervisning är ingen ny företeelse i skolverksamhetens styrdokument, 
tvärtom har det funnits idéer om hur lärare på bästa sätt ska kunna anpassa undervisningen 
utifrån elevens förutsättningar och behov i läroplaner långt före dagens läroplan, Lpo 94. Här 
kommer  därför  en  historisk  återblick  i  de  läroplaner  som skolverksamheten  utvecklat  sin 
undervisning utifrån sedan 1970-talet och fram till idag. 

3.2.1 Läroplan för grundskolan, Lgr 69

I 1969 års läroplan skriver Skolöverstyrelsen att individens behov och de krav som samhället 
ställer  på  sina  medborgare  ska  ligga  till  grund  för  verksamhetens  innehåll,  former  samt 
organisation. Vidare slogs det i samma läroplan fast att verksamheten måste utformas så att 
varje  enskild  elev  får  möjlighet  att  tillvarata  sina  möjligheter  och finna  studievägar  samt 
arbetssätt  som  främjar  deras  personliga  utveckling.  Vad  gäller  förutsättningar  menade 
Skolöverstyrelsen att:

Skolan har till uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta till vara och 
utveckla sina inneboende förutsättningar både som enskild individ och som medborgare i ett 
demokratiskt samhälle (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 12).

I läroplanen som kom 1969 skrevs det även att ett starkt intresse för den enskilde eleven och 
individuell anpassning av undervisningen utifrån dennes förmågor var förutsättningar för att 
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skolan  skulle  lyckas  vidhålla  elevernas  studieintresse  och  arbetslust.  Vad  gällde 
undervisningsformer och arbetssätt ansågs undervisningen kunna utformas i helklass, grupp 
eller individuellt. I och med variation mellan dessa arbetsformer menade Skolöverstyrelsen att 
även arbetssätten  varierades,  vilket  skulle  komma att  resultera  i  de bästa  studieresultaten. 
Undervisningsformerna och arbetssätten  skulle  ta  hänsyn till  elevernas  förutsättningar  och 
önskemål, läromedlen samt de resultat som skulle uppnås. Vad gäller individualisering slog 
Skolvöverstyrelsen i samma läroplan fast att:

Kollektiv undervisning av större elevgrupper är  en vanlig undervisningsform.  Man måste 
emellertid beakta, att det sällan är vare sig lämpligt eller möjligt att bibringa en stor grupp 
elever  samma  lärostoff  och  samma  färdigheter  samtidigt  och  på  samma  sätt.  Kollektiv 
undervisning i större grupper måste därför följas upp med undervisning i mindre grupper och 
enskild undervisning (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 56).

Vad gäller specialundervisningen skrev de att den skall fungera som stöd i skolans strävan att 
skapa  arbetssätt  som  är  avpassade  för  alla  elevers  enskilda  behov  och  förutsättningar. 
Specialundervisningen  skulle  anordnas  antingen  som  samordnas  specialundervisning, 
enskilda elever och mindre grupper jämsides med undervisningen i vanlig klass, eller som 
undervisning i specialklass. Specialundervisningen, menade Skolöverstyrelsen, kunde te sig 
olika för olika elever beroende på deras individuella behov med utgångspunkt i vilken verkan 
elevens handikapp hade på dennes totala prestationer (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 77).

3.2.2 Läroplan för grundskolan, Lgr 80

Eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter även utanför skolan. Redan då de kommer 
till skolan har de kunskaper och erfarenheter men också vetgirighet och nyfikenhet. Skolan 
måste i sitt arbete knyta an till detta. Det är dess uppgift att från denna utgångspunkt leda 
elevernas kunskapssökande in på väsentliga områden och successivt under nio år vidga deras 
perspektiv och fördjupa deras kunskaper (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14).

Enligt den läroplan som Skolöverstyrelsen släppte 1980 skulle undervisningen utgå från att 
eleverna är olika då de börjar i skolan. Skolan skulle inom ramen för sin undervisning inte 
heller sträva efter att göra dem lika. Skolöverstyrelsen menade att eleverna, när de lämnade 
skolan, skulle ha en bibehållen individualitet och särprägel. Förutom detta slog läroplanen, 
när det gäller elevers förutsättningar och behov, också fast att:

Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns aktuella förutsättningar. 
Skolan har skyldighet att ta väl hand om alla elever och att stödja och uppmuntra envar att 
utveckla sin förmåga och sina intressen (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14).

Vad gäller elevens behov skrev Skolöverstyrelsen att det alltid finns en spänning mellan vad 
eleverna upplever som omedelbara behov och intressen samt de kunskaper som de behöver på 
sikt  för  att  fungera i  samhället.  De menade att  dessa behov,  både de omedelbara  och de 
långsiktiga, skulle ligga till grund för undervisningens innehåll. 

Läroplanen för grundskolan som kom 1980 utgick från att varje elev systematiskt skulle träna 
och  utveckla  sina  färdigheter  i  sin  egen  takt,  vilket  kan  liknas  vid  vad  Hedlund  (1995) 
benämner som hastighetsindividualisering (se 3.3.2). I 1980 års läroplan fanns också tankar 
om att eleverna, med stöd av föräldrar och lärare, skulle planera, genomföra och utvärdera sin 
undervisning. 
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3.2.3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94

Lpo 94 lägger i sin utformning stor vikt vid eleven som enskild individ och dennes rätt till 
inflytande  över  skolan  som  verksamhet.  Varje  elev  förväntas  få  möjligheter  att  delta  i 
planeringen av den dagliga verksamheten. Lpo 94 slår bland annat fast att:

Varje  elev  har  rätt  att  i  skolan  få  utvecklas,  känna  växandets  glädje  och  få  erfara  den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket, 2006, 
s. 7).

Skolverket  menar  att  undervisningen  skall  anpassas  utifrån  samtliga  elevers  individuella 
förutsättningar  och  behov.  Undervisningen  ska  således  ha  sin  grund  i  elevens  bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. På så vis ska varje elev ges stöd så att denne finner 
sin unika egenart.  Att  varje elev ges möjlighet  att  upptäcka sin egen unika egenart  är  en 
förutsättning som kräver att undervisningen anpassas efter detta. Skolverket skriver att: 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett 
lärande där dessa former balanseras och blir till  en helhet.  Skolan skall  främja elevernas 
harmoniska  utveckling.  Detta  skall  åstadkommas  genom  en  varierad  och  balanserad 
sammansättning av innehåll  och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala 
och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 
utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Skolverket, 2006, s. 6).

Lpo 94 slår även fast att eleven i skolan skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Att 
de mål som uttrycks i Lpo 94 uttrycks utifrån varje elev är ett bevis för att läroplanen har sin 
grund i eleven som individ. Inom ramen för de mål att uppnå som finns för särskolan skriver 
Skolverket att skolan ansvarar för att eleverna, utifrån sina individuella förutsättningar, när de 
lämnar grundsärskolan, har fått en ökad medvetenhet om sina egna förutsättningar. 

Det ligger enligt läroplanen på skolans ansvar att uppmärksamma och hjälpa elever som är i 
behov av särskilt stöd. Elever som har svårigheter ska i skolan stimuleras, handledas och ges 
det särskilda stöd som den är i behov av. Läraren ska också se till att: 

alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, eller 
annan  trosuppfattning,  sexuell  läggning  eller  funktionshinder  får  ett  reellt  inflytande  på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll (Skolverket, 2006, s. 13).

3.2.4 Individuell utvecklingsplan, IUP

Vad gäller individuellt anpassad undervisning utifrån varje elevs förutsättningar och behov är 
det viktigt att uppmärksamma vilken hjälp lärarna får i sitt arbete vad gäller just att anpassa 
undervisningen  till  elevernas  egna  förutsättningar  och  behov.  Den  individuella 
utvecklingsplanen, IUP, ska enligt Skolverket (2009) vara ett stöd i skolans arbete med att 
knyta elevens kunskapsutveckling till  den pedagogiska planering som ligger till  grund för 
undervisningen. Skolverket slår fast att ”individualisering inte är liktydigt med individuellt 
eller enskilt arbete. Utveckling och lärande sker till stor del i samspel och kommunikation 
med andra” (Skolverket, 2009, s. 11). De menar att “en tydlig utvärdering är en förutsättning 
för att planera den fortsatta undervisningen, för att kunna identifiera utvecklingsområden samt 
för att planera stödet till elevens utveckling och eventuella särskilda åtgärder” (Skolverket, 
2009, s. 6).
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Skolverket lämnade 2001 ut kommentarsmaterialet Bedömning och betygssättning, i vilket de 
ytterliggare förklarar på vilket sätt läraren kan tolka målet att ”undervisningen skall anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2009, s. 4) i relation till bedömning 
och betygsättning. Skolverket anser att det för att befrämja lärandet krävs att lärandemiljön 
anpassas efter varje individs specifika behov samt att varje elev måste bedömas från både sina 
inre  och  yttre  förutsättningar.  Kommentarsmaterialet  slår  i  och  med  detta  fast  att 
bedömningen idag handlar om att identifiera elevers enskilda kunskapskvaliteter för att så gott 
som det är möjligt kunna beskriva dennes starka och svaga sidor. Detta ska vidare leda till att 
tydliggöra  elevens  hela  skolsituation  för  elev,  lärare  och  vårdnadshavare  så  att  elevens 
fortsatta utveckling ska kunna planeras (Skolverket, 2001, s. 16).

Enligt grundskoleförordningen (1994) ska läraren kontinuerligt informera eleven och elevens 
vårdnadshavare om elevens skolgång. Kartläggningen av elevens kunskapserövrande sker ofta 
i samband med utvecklingssamtal där elever, lärare och vårdnadshavare finns med. Under 
utvecklingssamtalen  planeras  även  elevens  fortsatta  utveckling  genom  en  individuell 
utvecklingsplan, IUP. I den individuella utvecklingsplanen ska läraren lämna omdömen på 
elevens kunskapsutveckling i relation till målen i de ämnen som eleven får undervisning i. 
Den  individuella  utvecklingsplanen  ska  även  innehålla  information  om  hur  lärare, 
vårdnadshavare och eleven kan samarbeta för att eleven i framtiden ska utvecklas så långt 
som möjligt inom ramen för läroplan och kursplaner.

3.3 Individualiseringsbegrepp

3.3.1 Individualisering

Enligt  Pedagogisk  uppslagsbok (1996)  blev individualisering,  att  undervisningen anpassas 
efter  varje  enskild  elev,  ett  problem  i  och  med  grundskolans  införande.  I  och  med 
grundskolans införande fick lärare möta mer  heterogent  sammansatta  grupper än vad som 
gjorts i det tidigare parallellskolesystemet2. I parallellskolesystemet hade läraren inte samma 
krav på anpassning av sin undervisning utifrån enskilda elever som nu blev aktuellt. Förr hade 
elever  som  inte  hängde  med  i  undervisningen  kunnat  gå  om  eller  sluta,  men  nu  skulle 
undervisningen  anpassas  efter  den  enskilda  eleven  utifrån  arbetssätt  och  läromedel 
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 270).

Pedagogisk  uppslagsbok menar  att  det  är  viktigt  att  skilja  på  individualisering  och  olika 
arbetsätt som syftar till  individualisering, då dessa aldrig kan garantera en individualiserad 
undervisning. Som exempel på dessa arbetssätt som ämnar underlätta individualiseringen av 
undervisningen nämns hastighetsindividualisering,  intresseindividualisering och individuellt 
arbete. Nedan kommer jag att beskriva några av de arbetssätt som syftar till individualisering. 

3.3.2 Hastighetsindividualisering

Eric  Hedlund  beskriver  i  sin  rapport  Åldersblandad  undervisning  i  praktiken 
hastighetsindividualiseringen som ett arbetssätt genom vilket eleverna får arbeta i sin egen 
takt i det, eller de, läromedel som används. Ingen behöver arbeta snabbare eller långsammare 
än vad som är naturligt, vilket innebär att de som arbetar långsammare inte behöver känna sig 

2 Enligt NE, Nationalencyklopedin, är ett parallellskolesystem en organisationsform för skolväsendet 
där elever på samma åldersnivå undervisas i skilda skoltyper, t.ex. realskola och yrkesskola. Motsatsen 
är, enligt NE, ett enhetsskolesystem (www.ne.se). 
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stressade  och  att  de  som  arbetar  snabbare  inte  behöver  hålla  igen  eller  utsättas  för 
utfyllnadsuppgifter i väntan på sina klasskamrater (Hedlund, 1995, s. 18).

3.3.3 Nivåindividualisering

Stellan Arvidsson har i sin artikel Vad är individualisering? skrivit om nivåindividualisering, 
vilket  enligt  honom  innebär  ett  arbetssätt  där  eleverna  inom  ramen  för  undervisningen 
grupperas  i  undervisningsgrupper  utifrån  vilken  nivå  de  befinner  sig  på.  Dessa 
nivågrupperingar  syftar  till  att  ge  läraren  större  möjlighet  att  anpassa  undervisningen, 
framförallt instruktionerna, utifrån elevernas behov (Arvidsson, 1981, s. 10).

3.3.4 Intresseindividualisering

Intresseindividualisering  beskriver  Hedlund  som  ett  sätt  att  anpassa  materialet  och 
inläsningstillfället efter varje enskild elev genom att eleven själv får vara med och besluta om 
vad han/hon ska arbeta med samt när detta ska ske. Motivationen hos eleven kan öka, men 
dessvärre  är  det  inte  alla  elever  som  klarar  av  det  ansvar  som  detta  arbetssätt  innebär 
(Hedlund, 1995, s. 19).

3.4 Visuell, auditiv och kinestetisk/taktil inlärningsstil

Varje individ har olika förutsättningar för att tillägna sig kunskap. På olika sätt tar vi till oss 
det som förmedlas, och hur det förmedlas är i det här sammanhanget minst lika viktigt. Inom 
pedagogiken kategoriseras inlärarna ibland utifrån olika lärstilar  vilket har sin grund i hur 
inläraren lättast  tar till  sig det som förmedlas.  Jag kommer här att redogöra för en typ av 
kategorisering, VAKT (visuell, auditiv och kinestetisk/taktil inlärningsstil). Det är viktigt att 
ha  kunskap om att  en elev  oftast  har  en primär  inlärningsstil,  men  att  alla  använder  alla 
tre/fyra inlärningsstilar till viss del. 

3.4.1 Visuell inlärningsstil

Enligt Eneroth och Kellqvist vill visuella inlärare gärna se och läsa det som ska läras. För att 
minnas behöver inläraren se bilder, titta på föremål eller läsa texter. För eleven underlättas 
inlärningen av att anteckna eller rita under lektionerna (Eneroth, Kellqvist, 2000, s. 22).

3.4.2 Auditiv inlärningsstil

En auditiv inlärare lär sig enligt Eneroth och Kellqvist bäst genom att lyssna, till exempel på 
läraren, och är mycket noga med att han/hon hört rätt och förstått vad han/hon hört. En auditiv 
elev har stor behållning av att fråga mycket under lektionerna, trots att han/hon redan förstått, 
då upprepning är positivt för inlärningen. När eleven läser kan inlärningen underlättas genom 
att eleven till exempel lyssnar på musik under tiden (Eneroth, Kellqvist, 2000, s. 23).

3.4.3 Kinestetisk/taktil inlärningsstil

Eneroth och Kellqvist (2000) beskriver den kinestetiske personen som en aktiv person som 
behöver  involvera  kroppen och känslorna i  inlärningen.  Den kinestetiske  inläraren  lär  sig 
lättast genom praktiska övningar där han/hon får känna på saker och röra på kroppen. Den 
som  är  kinestetisk  lär  sig  genom  att  själv  testa  och  experimentera,  och  ett  tips  till  en 
kinestetisk elev vid läsning är att läsa korta avsnitt och ta pauser där han/hon rör på sig och 
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repeterar det denne läst. (Eneroth, Kellqvist, 2000, s. 23)

Den taktile inläraren behöver i likhet med den kinestetiske använda känseln vid inlärning. 
Denna inlärningsstil tillskrivs därför inte alltid en egen plats i kategoriseringen enligt VAKT, 
utan inräknas under den kinestetiska inlärningsstilen. Det som skiljer den kinestetiske och den 
taktile  inläraren  åt  är  att  den  taktile  inläraren  använder  sig  mer  av  det  finmotoriska  vid 
inlärning.  Enligt  Dunn  (2001)  kan  inlärningen  främjas  genom  att  den  taktile  eleven  för 
anteckningar, klottrar eller ritar. 

3.5 Fler perspektiv på individualisering

3.5.1 Individuellt arbete

Margareta Lindkvist (2003) skriver i sin avhandling att:

Ibland framställs individualisering som en motbild till och en räddning från den så kallade 
förmedlingspedagogiken. Det som då betonas är skiftet från en lärarstyrd undervisning till en 
som mera bygger på en tilltro till elevaktivitet och vikten av att utgå från elevens perspektiv 
och intressen. Att ha mer ”eget arbete” har då ofta betraktats som nära nog liktydigt med 
ökad individualisering (Lindkvist, 2003, s. 133). 

Lindkvist menar att det finns en fara i att på detta sätt utgå från att eleverna har allt i sig och 
att undervisningens syfte är att plocka fram elevernas kunskap. Enligt Lindkvist kan det leda 
till att eleverna sitter i sin egen värld, befinner sig i var sin ”glasbubbla”. Eleven isoleras inom 
ramen för undervisningen och avskärmas från social gemenskap, vilket enligt Lindkvist är ett 
problem. Istället bör vi arbeta för en undervisning där eleven ses som mer ”öppen” och där 
varje individ ingår i det sociala sammanhang som den befinner sig i. 

Inom ramen för Lindkvists avhandling undersöker hon fyra lärare och deras praktiker, och 
tycker sig kunna se stora likheter dem emellan. Hon menar till exempel att samtliga lärare 
försöker hitta varje elevs unikhet och potential  för att kunna anpassa undervisningen efter 
varje  elevs  förmåga,  behov  och  intresse.  Det  är  när  det  kommer  till  balansen  mellan 
individuellt  arbete och gemensamma aktiviteter  som hon upptäcker de största skillnaderna 
mellan lärarnas verksamheter. Lindkvist skriver att:

Tid och möjligheter att tänka tillsammans prioriteras således inte i deras verksamheter trots 
att de uttrycker medvetenhet om och betydelsen därav för varje barns individuella växt och 
för upptäckten av sig själv genom de andra (Lindkvist, 2003, s. 132).

Lindkvist menar ändå att hennes intryck är att lärarna medvetet  arbetar med att hitta varje 
elevs  potentiella  kunskapserövrande,  vad  Vygotskij  valt  att  kalla  den  proximala 
utvecklingszonen, samt att arbeta utifrån dessa. 

3.5.2 Undervisning i åldersblandade grupper

Här tänker jag bidra med ännu ett perspektiv på de svårigheter och möjligheter som finns vad 
gäller  det  mål  i  Lpo 94 som den här  studien syftar  till  att  undersöka.  Jag menar  inte  att 
undervisning  i  en  åldershomogen  grupp  bör  eller  kan  vara  gruppbaserad  vad  gäller 
ämnesstoff, men lärare som undervisar i åldersblandade grupper där eleverna skiljer sig åt vad 
gäller  både  ålder  och  kunskapsnivå  kan  tänkas  ha  helt  andra  förutsättningar  vad  gäller 
möjligheter att nå det mål som jag studerar. 
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Myndigheten  för  skolutveckling  gav  år  2003  ut  ett  referensmaterial  som  handlar  om 
undervisning av elever med svenska som andraspråk, en grupp som om något kan tänkas vara 
åldersblandad. De skriver att: 

Alla  andraspråkselever  med  sina  olika  förutsättningar  måste  få  möjlighet  att  tänka  och 
kommunicera på sin kunskaps- och begreppsnivå och inte bara på det konkreta plan som 
språket räcker till i svenska (Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 29).

Vidare  menar  myndigheten  för  skolutveckling  att  det  kan  vara  komplicerat  att  tillgodose 
elevernas  så  olika  behov i  en  och  samma  andraspråksgrupp.  Att  tillgodose  dessa  elevers 
behov i en klass med svenska elever som ligger långt före i språk- och begreppsutveckling 
anser  de  kan  ses  som en  omöjlighet.  Myndigheten  för  skolutveckling  konstaterar  även  i 
materialet att eleverna endast går temporärt i förberedelseklassen3 och att tiden där varierar 
från elev till elev beroende på elevens ålder, tidigare skolgång, studievana, inlärningsförmåga, 
motivation att lära sig svenska, sociala och emotionella förutsättningar samt hur länge eleven 
har varit i Sverige. 

3.5.3 Undervisning i mindre grupper

Det finns många exempel på hur undervisning i mindre grupp kan gå till. Jag har redan nämnt 
nivåindividualisering, som ofta arrangeras på ett sådant sätt, som ett exempel. Ofta grupperas 
elever  som  är  i  behov  av  extra  stöd  i  mindre  konstellationer  som  specialläraren  sedan 
undervisar, ibland i klassrummet och ibland i andra lokaler. Specialpedagogiken kan alltså 
tänkas vara ett exempel på undervisning som sker i mindre grupper. Bengt Persson (2001), 
filosofie doktor i pedagogik, menar att:

Ett vanligt sätt att skilja den specialpedagogiska verksamheten från klassundervisning är att 
peka på pedagogiska eller metodiska skillnader. Ofta framhålls att det krävs en särskild slags 
undervisning för att tillgodose behoven hos de elever som uppvisar svårigheter i skolarbetet. 
Man menar att klassrumsundervisningen inte når vissa elever och då blir det självklart att 
förflytta eleven till en miljö där annan pedagogik eller metodik tillämpas (Persson, 2001, s. 
63).

Persson förklarar sedan att denna metodik ofta är knuten till laborativt och mer lustbetonat 
arbete. 

Angående dokumentation i specialundervisningen skriver Persson att åtgärdsprogram används 
för att beteckna den dokumentation och planering som görs för elever i behov av särskilt stöd, 
och att ett sådant ska upprättas för varje elev som riskerar att inte nå målen oavsett vilken 
skolform  som  gäller.  Åtgärdsprogrammet  utgör  således  ett  stöd  för  hur  undervisningen 
utformas för dessa elever.  Utformandet  av åtgärdsprogrammen har  mött  stor  kritik,  bland 
annat från SIA4, som menar att orsakerna till svårigheterna oftare söks på individnivå än i 
undervisningsmiljön.  Vidare  ansåg  de  att  elevens  problematik  skulle  ses  i  ett 
helhetsperspektiv och att granskning av skolans undervisning samt relationer i gruppen skulle 
ingå i de granskningar som gjordes i och med upprättandet av ett åtgärdsprogram (Persson, 

3 Enligt Skolverket definieras begreppet förberedelseklass som ”en grupp eller klass där nyanlända 
elever i grundskolan får introduktion och grundläggande svenskundervisning” (Skolverket, 2008, s. 4). 
De skriver även att begreppet förberedelseklass inte finns i författningarna.
4 SIA är en förkortning för Skolans inre arbete, som var en statlig skolutredningsgrupp i Sverige 
mellan åren 1970-1974.
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2001, s. 121).

Enligt  Persson  är  det  två  kriterier  som  främst  avgör  om  en  elev  är  i  behov  av 
specialpedagogiskt  stöd:  allmänna  inlärningsproblem  och  socioemotionella  problem.  Han 
menar  att  skolans  problem ligger  i  att  de  inte  förmår  möta  och  ta  tillvara  den  naturliga 
variationen av olikheter hos eleverna inom ramen för undervisningen. Han ställer sig även 
frågande  till  när  ”normala”  behov  övergår  till  ”särskilda”  behov,  och  menar  att 
heterogeniteten  i  klasserna  och  lärarens  svårigheter  att  tillgodose  alla  elever  i 
undervisningssituationer  är  vad  som  anses  nödvändiggöra  specialpedagogikens  insatser. 
Persson påpekar att:

En fråga som ofta lyfts fram i detta sammanhang är vilken betydelse klassernas storlek har i 
relation till elevernas skolprestationer. En allmänt förekommande föreställning bland lärare 
är därvid att undervisningsresultaten blir bättre i mindre klasser, en uppfattning som oftast 
inte delats av skolforskare (Persson, 2001, s. 139).

Persson  menar  att  styrdokumenten  uttrycker  samhällets  intentioner  och  ambitioner  med 
skolan men utelämnar information om hur dessa ska realiseras ute i verksamheten. Därför har 
upplevelsen ute på fältet varit att målen är utopiska och omöjliga att nå.
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4 Metod

4.1 Informanter

Patel och Davidsson skriver att motivationen till att svara på intervjuns frågor påverkas av den 
personliga  relation  som  uppstår  mellan  intervjuaren  och  intervjupersonen  (Patel  och 
Davidsson, 2003, s. 71). Jag valde därför sex verksamma pedagoger, i årskurserna 1-6, som 
jag av olika anledningar har en tidigare relation till. I fem av fallen har jag utfört praktik eller 
vikarierat tillsammans med informanterna, medan den sjätte informanten är en släkting till 
mig som jag inte tidigare arbetat  tillsammans med. Informanterna valdes inte bara utifrån 
detta krav. Patel och Davidsson menar att vi vid en studie kan välja intervjupersoner som i ett 
antal viktiga avseenden är så olika varandra som möjligt. När jag valde mina informanter ville 
jag att de i ett specifikt avseende skulle vara olika varandra. De gemensamma nämnarna för 
mina informanter är att pedagogerna är verksamma idag samt att vi sedan tidigare känner till 
varandra, medan det som skiljer dem åt är de skolformer som de undervisar inom. Två av 
informanterna är klasslärare, en är speciallärare, en har arbetat på skoldaghem men arbetar nu 
som  speciallärare,  en  är  lärare  i  förberedelseklass  och  den  sjätte  har  varit  lärare  i 
förberedelseklass  men  arbetar  nu  som  elevassistent  åt  en  elev  som  integreras  i  en 
helklassundervisning.  Anledningen  till  att  jag  önskade  informanter  med  erfarenheter  från 
olika skolformer var att jag ville undersöka om jag kunde upptäcka några skillnader eller 
likheter i deras syn på individualiseringens olika beståndsdelar. 

4.2 Material

Jag har valt  att  under intervjuerna,  i  samråd med informanten,  spela in vårt  samtal  i  min 
mobiltelefon. Detta för att jag under intervjun helt och hållet ville ha möjlighet att fokusera på 
pedagogen  och  dennes  åsikter.  Att  under  intervjun  använda  sig  av  annan  utrustning  än 
ljudupptagning  hade  varit  svårt,  dels  för  att  minnet  är  selektivt  men  även  för  att 
ljudupptagningen underlättar för mig som intervjuare vad gäller att befinna mig närvarande i 
samtalet.   Fördelen  med  ljudupptagning  är  också,  enligt  Patel  och  Davidsson,  att  svaren 
registreras exakt. Dock menar de att en negativ påföljd av ljudupptagning kan vara att den 
påverkar de svar intervjuaren får (Patel och Davidsson, 2003, s. 83). Jag utgår från att de då 
syftar  till  den ofta stora apparat  som användes för ljudupptagning förr,  och som inte bara 
gjorde sig påmind genom dess storlek utan som dessutom ofta gav ifrån sig ljud som kunde 
störa intervjun. Idag har de flesta mobiltelefoner ljudupptagningsfunktion, vilket jag anser har 
effektiviserat metoden. 

4.3 Genomförande

Fem  av  intervjuerna  har  genomförts  på  den  intervjuades  arbetsplats,  medan  en  intervju 
genomförts i hemmet. Jag har börjat samtliga intervjuer med att informera om den sekretess 
som råder inom ramen för studien. Samtliga informanter har godkänt inspelning av intervjun 
då jag informerat  dem om anledningen till  att  jag önskar spela in:  att  undvika bortfall  av 
viktig information samt att jag genom inspelat material får möjlighet att lyssna på intervjun 
upprepade gånger. Jag har redan nämnt att jag och informanterna är bekanta med varandra 
sedan förut, vilket i det här fallet gjorde både mig och informanterna mer avslappnade och 
mer förtroliga. 

I början av intervjuerna lät jag samtliga informanter läsa igenom de frågor jag hade med mig. 
Detta för att jag ville att de skulle få en förståelse för runt vilka diskussionsområden vi skulle 
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röra oss. Intervjuerna genomfördes sedan med start i det mål som studien syftar till att studera 
och byggde sedan vidare utifrån detta. Intervjufrågorna ställdes inte i samma ordning och på 
samma sätt till varje informant. I vissa fall hade informanten redan svarat på en fråga, vilket 
ledde till att den inte behövdes tas upp. Jag använde mig flitigt av följdfrågor och behövde 
inte  bara  verka  genuint  intresserad,  eftersom jag  faktiskt  var  genuint  intresserad,  av  hur 
informanterna tänkte runt läroplansmålet och dess delar. Intervjuerna varade i allt från 30 – 60 
minuter. 

4.4 Kvalitativa intervjuer

Uppsatsen bör utformas kring tre  huvudkomponenter:  problem, metod och resultat.  Dessa 
komponenter  tillsammans utgör  avhandlingens  skelett.  De ger en introduktion  av studiens 
problematik,  talar  om  hur  forskaren  gjort  och  redogör  för  vad  denne  kommit  fram  till. 
Backman menar att  den totala framställningen bör kännetecknas av att introduktionen och 
problemet på ett självklart sätt hänger samman med vald metod och med det resultat  som 
sedan  presenteras  (Backman,  1998,  s  32).  Jag  utgick  från  mitt  problemområde,  som  är 
kvalitativ i sin utformning, när jag valde kvalitativa intervjuer som metod. 

Min studie är en hermeneutisk studie, som har utvecklats med hjälp av kvalitativa intervjuer 
med  en  låg  grad  av  strukturering.  Patel  och  Davidsson  (2003)  skriver  angående 
hermeneutikerns syften att denne menar att människor genom sitt språk och sina handlingar 
uttrycker de intentioner som de har, och att dessa går att tolka för att få förståelse för ett visst 
fenomen. I likhet med detta hoppas jag att jag utifrån min empiriska studie kan tolka och 
förstå hur de intervjuade pedagogerna förhåller sig till målet om undervisning utifrån elevens 
individuella  förutsättningar  och behov samt  hur detta  påverkar  deras  undervisning i  stort. 
Patel  och  Davidsson  menar  att  syftet  med  en  kvalitativ  intervju  är  att  ”upptäcka  och 
identifiera  egenskaper  och  beskaffenheter  hos  något,  t.ex.  den  intervjuades  livsvärld  eller 
uppfattningar  om  något  fenomen.  Detta  innebär  att  man  aldrig  i  förväg  kan  formulera 
svarsalternativ  för respondenten eller  avgöra vad som är det ”sanna” svaret  på en fråga.” 
(Patel och Davidsson, 2003, s. 78).

Jag har alltså valt kvalitativ intervju som vetenskaplig metod vid inhämtandet av empirisk 
data. Att jag väljer att benämna intervjuerna ”med en låg grad av strukturering” beror på att 
jag är rädd för att intervjun kan bli konstlad och uppstyltad, att jag inte når på djupet, om jag 
väljer  att  ställa  mina  intervjufrågor  i  en  precis  ordning.  Att  intervjuaren  ställer 
intervjufrågorna i den ordning som passar bäst in i den enskilda intervjun, innebär enligt Patel 
och Davidsson att intervjun har en låg grad av strukturering. 

Patel och Davidsson anser även att det är viktigt att visa intervjupersonen ett genuint intresse 
och förståelse för denne och dess åsikter. Detta anser jag att jag i intervjusituationerna lyckats 
väl med. Jag har haft hjälp av ljudupptagningsutrustningen, som jag anser underlättat för mig 
vad gäller  min närvaro i intervjusituationen.  Samtalet  underlättades  i och med att  jag inte 
behövde reflektera över vad av det informanten sa som var viktigt att minnas. Jag hade deras 
exakta uttalanden kvar vilket innebar att jag i efterhand kunde gå tillbaka och lyssna om och 
om igen på vad som sagts. 

4.4.1 Realibitet och validitet

Enligt Patel och Davidsson gäller validiteten i en kvalitativ studie hela forskningsprocessen 
och dess giltighet. De menar att:
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Detta  kan yttra  sig  i  hur  forskaren  förmår  tillämpa  och använda sin  förförståelse  i  hela 
forskningsprocessen. Vad gäller själva datainsamligen kopplas validiteten till om forskaren 
lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld (Patel 
och Davidsson, 2003, s. 104).

Validiteten exemplifieras ytterliggare, men Patel och Davidssons resonemang om validitet i 
en kvalitativ studie avslutas med konstaterande att varje kvalitativ studie är unik och att det 
därför inte finns några exakta regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. En faktor 
som de anser kan påverka studiens validitet vid intervjuer är att det ofta sker en mer eller 
mindre medveten påverkan på underlaget vid transkription. Talspråk, med all dess rikedom 
vad gäller intonation kopplat till  mimik och gester, är inte samma sak som skriftspråk. Då 
talspråket transkriberas till skriven text kan det vara frestande att rätta till grammatiska fel, 
pauser och ofullständiga meningar för att göra transkriptionen tydligare.

4.5 Databearbetning

Patel  och  Davidsson  skriver  att  det  vid  ljudinspelning  är  vanligt  att  forskaren  bearbetar 
innehållet på ljudfilen genom att skriva ut vad som sägs. Texten används sedan då forskaren 
analyserar den information som intervjun utmynnat i. Arbetssättet  är mycket tidskrävande, 
även vid ett fåtal intervjuer men ger ett stort textmaterial att bearbeta och analysera (Patel och 
Davidsson, 2003, s. 119). De intervjuer som jag genomförde transkriberade jag, och det är 
precis som Patel och Davidsson skriver ett mycket tidskrävande arbete. Fördelen var att det 
gav en stor mängd rådata, som jag sedan kunde bearbeta och sammanställa i mitt resultat. 
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5 Resultat

Jag kommer här att sammanställa informanternas intervjuer. För att förenkla läsningen har jag 
här  namngett  informanterna  utifrån  den  lärarfunktion  som  de  har  i  verksamheten. 
Informanterna kommer därför att heta ”Klasslärare 1” och ”Klasslärare 2”, ”Speciallärare 1” 
och ”Speciallärare 2” samt ”Lärare i förberedelseklass 1” och ”Lärare i förberedelseklass 2” i 
sammanställningen här nedan.

5.1 Behov och förutsättningar

Några av informanterna beskriver att ett behov för inlärning, kanske det viktigaste behovet, är 
att eleverna upplever trygghet i den miljö som de befinner sig i. En av informanterna berättar 
att:

Jag har en filosofi, att mår barn bra, de är trygga, då utvecklas de maximalt. Finns det 
faktorer som stör, det kan vara i skolan eller hemma, som upptar deras tankar då är det inte 
optimalt, då är det störningsbrus i maskineriet. Men är de trygg, är de glad, upplever det 
lustfyllt, då utvecklas de åt rätt håll (Klasslärare 1).

5.1.1 Skillnad på förutsättning och behov

I samtliga intervjuer ställde jag frågan vad informanterna ansåg att det var för skillnad på 
en förutsättning och ett behov. Här skilde sig pedagogernas tolkning av begreppen åt. Vad 
som är tydligt är att det inte alltid är lätt att avgöra vad som är en förutsättning och vad 
som är ett behov. Klasslärare 1 menar att ”det känns som att en förutsättning är något jag 
är väldigt stark på, ett behov är något man kanske måste tillgodose för att det ska funka 
bättre.  En  liten  skillnad  kan  det  vara,  men  det  kan  vara  samma  sak  också”.  Samma 
klasslärare menar även att det är svårt att tänka förutsättningar, att det är lättare att tänka 
brister. Enligt klasslärare 1 är det också svårare att lyfta elevernas goda sidor och använda 
sig av dem för att nå ett mål, att de ofta glöms bort och att undervisningen istället ofta 
fokuserar på elevernas brister. 

Pedagogerna med erfarenheter från arbete i förberedelseklass ser på förutsättningar och behov 
på ett annat sätt. Lärare i förberedelseklass 1 beskriver det på det här sättet:

Förutsättning är vad eleven har för förutsättningar för att klara av någonting. Behoven det är 
vad eleven behöver för att kunna klara av det. Jag känner som att förutsättningarna det står ju 
som eleven för, behoven det blir ju som min uppgift att tillföra dem så att eleven presterar 
eller går framåt (Lärare i förberedelseklass 1).

Lärare i förberedelseklass 2 menar att förutsättningar talar ganska mycket om vart eleven är, 
och  att  det  i  förberedelseverksamheten  kan  vara  en  tydlig  differens  mellan  elevens 
förutsättningar och de behov dem har. Det är även en skillnad mellan deras språkliga nivå, 
deras  intellektuella  nivå  och  den  livserfarenhet  som  de  har.  Detta  förtydligar  Lärare  i 
förberedelseklass 2 genom att beskriva att när en elev är 12 år så har denne ett visst behov 
kopplat  till  dess ålder.  Problematiken i deras verksamhet är  att  samtidigt kan samma elev 
befinna sig på en 7-årings nivå språkligt sett.  

5.1.2 Observationer, tester och diagnoser

Jag frågade informanterna hur de tar reda på vilka behov och förutsättningar eleverna har. 
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Båda lärarna i förberedelseklass berättar att de alltid börjar med att prata med föräldrar och 
barn, att ha ett inskolningssamtal, där de ställer frågor om tidigare skolgång, vilket modersmål 
och vilket undervisningsspråk barnet har, om barnet kan läsa och skriva och i så fall med 
vilket alfabete. Som komplement till detta brukar de sitta individuellt tillsammans med barnet 
i början och kolla av till exempel läsförmågan, om barnet har knäckt läskoden och om barnet 
kan läsa med det latinska alfabetet eller inte. 

Den information som finns att  få om eleverna i förberedelseklassen får lärarna alltså  från 
föräldrarna, barnen och utifrån de observationer och tester som genomförs under den första 
tiden i skolan. Klasslärarna har en annan möjlighet att ta reda på elevernas förutsättningar och 
behov, via det som i verksamheten kallas för överlämnandesamtal. Klasslärare 1 berättar att 
pedagoger  som tidigare  undervisat  eleverna  under  ett  överlämnandesamtal  berättar  i  stora 
drag om klassen, samt om några specifika elever.  Detta har både för och nackdelar, menar 
pedagogen. Samtidigt som det finns saker som den nya läraren behöver känna till om vissa 
barn  för  att  göra  rätt  mot  dem,  så  kan  överlämnandesamtalet  ge  den  nya  läraren  en 
förförståelse som kan innebära att eleven placeras i ett fack. Det är inte heller säkert att en 
elev beter sig som den har gjort förut i en ny situation. 

Speciallärarna  menar  att  de  tar  reda  på  elevens  förutsättningar  och  behov  dels  genom 
observation,  dels  genom tester  eller  diagnostisering.  Speciallärare  1  poängterar  att  det  är 
viktigt att du vet vad du vill veta när du gör diagnos med en elev, att det finns ett syfte med 
diagnosen. 

Även  klasslärare  2  talar  om  diagnostisering,  och  menar  att  uppfattningarna  om  vilka 
svårigheter och behov en elev har kan styrkas genom en diagnostisering. Om fördelarna med 
diagnostisering säger Klasslärare 2 även att: 

I de utredningar som jag har varit med om nu så har det varit bra tips och idéer på hur du sen 
kan hjälpa den här eleven på bästa sätt, just utifrån vad som är elevens starka och svaga 
sidor. Och det är en stor hjälp när man ska undervisa (Klasslärare 2).

Svaren skiljer sig som sagt var åt, men de rör sig omkring observationer, tester och diagnoser, 
av olika slag. Exempelvis nämner informanterna lästest, tester som visar på logiskt tänkande 
och förståelse för enheter. I de allra lägsta årskurserna menar Speciallärare 1 att det främst är 
tester för att utreda den fonologiska medvetenheten som används, åtminstone i relation till 
svenskämnet.   

5.1.3 Att omvärdera en elevs förutsättningar och behov

Jag ställde även frågan hur informanterna säkert kan veta att de förutsättningar och behov som 
de  tillskriver  sina  elever  är  riktiga,  och  om  det  händer  att  de  får  omvärdera  dessa 
tillskrivningar. Fyra av informanterna svarade på frågan, och tre av dessa var överens om att 
det är svårt att veta säkert, men att de ibland märker att det de har rätt. Klasslärare 1 menar 
att:

Jag vet inte säkert, utan det är ju lite fingertoppskänsla ibland. Inte vet jag alltid att det jag 
tänker är riktigt. Det har jag ju inget facit på. Jag gör ju det för att jag tror att det är rätt. 
Ibland märker man ju att det är rätt, och andra gånger tar det ju längre tid och man måste 
göra det på ett annat sätt, det blev inte riktigt optimalt (Klasslärare 1).

Speciallärare 1 säger att det också är så att barn kan utvecklas väldigt snabbt under kort tid, 
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och att det då är väldigt viktigt att pedagogen är lyhörd för att förutsättningarna förändras. 
Ibland måste undervisningen göras enklare, om eleven tagit ett steg tillbaka i utvecklingen, 
och ibland måste undervisningen göras svårare. 

Lärare i förberedelseklass 2 menar att de ofta omvärderar de förutsättningar och behov som 
tillskrivits eleverna, och åt båda hållen dessutom: 

Ibland så kan man få en uppfattning att det här kommer att gå jättesnabbt och så visar det sig 
att det kanske är ytflytet som har lurat en, men när man börjar loda så ser man att det finns 
bitar att jobba med. Ibland är det tvärtom, man kan känna att det här kommer vi nog att få 
jobba mycket med och det här ser ut att ligga en bit bort. Och så kanske det är sådana saker 
som att eleven är osäker på hur man ska agera som gör att det inte har kommit fram vad man 
egentligen kan (Lärare i förberedelseklass 2).

5.2 Anpassad undervisning

Ingen av de informanter som jag intervjuat menar att de når upp till  målet om att anpassa 
undervisningen  utifrån  varje  elevs  förutsättningar  och  behov,  åtminstone  inte  fullt  ut.  De 
känner  sig  begränsade  av  tid,  rum  och  personalresurser.  De  informanter  som  har  haft 
möjlighet att undervisa tillsammans med en kollega, att dela på en klass, beskriver detta som 
en enorm tillgång för att kunna individualisera undervisningen. Klasslärare 1 resonerar såhär 
vad gäller att nå upp till målet:

Man försöker, men jag tycker inte att man kan göra det till alla barns förutsättningar och 
behov för det krockar ju med andra barns förutsättningar och behov. Vissa lyckas man sämre 
och bättre med. I fjol var vi två lärare på en etta och där hade vi ett mindre antal barn som 
avvek och där hann vi mycket mer. Säkert inte heller maximalt,  men mycket  mer. Så en 
klasslärare mot  för  två hela tiden, det säger ju sig själv att  man inte hinner lika mycket 
(Klasslärare 1).

5.2.1 Arbetssätt

Jag frågade hur informanterna anpassar sin undervisning utifrån elevernas förutsättningar och 
behov. Några av pedagogerna berättade då om hur de anpassar matematikstudierna så att de 
bättre passar elevens förutsättningar. Speciallärare 2 berättar att:

Just nu i årskurs 4 så har vi en elev som får gå fram i samma takt som alla andra men där det 
skiljer ganska mycket i hur många uppgifter och vilka uppgifter han gör i matteboken. Där 
lägger vi större krut på att han inte ska behöva räkna en massa uppgifter, men däremot ska 
han ha förstått vad det är han gör. Därför det är ju det som är det viktiga, att du förstår vad 
det är du håller på med, inte hur många sidor du eventuellt hinner prestera (Speciallärare 2).

Några av informanterna resonerade utifrån de inlärningsstilar som jag redogjort för i min 
bakgrund. De menade att det är svårare att tillgodose kinestetiska och taktila elever, som har 
behov av att känna och göra för att lära. Klasslärare 1 menar att det dessutom är svårare att 
tillgodose dessa elever i den nuvarande klassen, då många elever där behöver lugn och ro, 
därför att undervisning som bygger på dessa inlärningsstilar tenderar att bli rörigare än andra. 
Samma pedagog berättar att miljön i klassrummet sanerats i och med att flera av eleverna har 
auditiva problem. Utifrån att flera elever i klassen störs av för mycket ljud är det också viktigt 
hur varje lektion struktureras, för att skapa lugn och ro. Vidare berättar Klasslärare 1 så här 
om de arbetssätt som används i relation till de behov som finns i gruppen:
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Vissa elever har behov av enskilda genomgångar, enskilda små samtal för att de ska veta vad 
de ska göra. Eftersom klassen är som den är, så tänkte jag också på det här med arbetsplan. 
Med arbetsplanen är det lättare för eleverna att följa sin egen gång. Att inte alla jobbar med 
samma sak så att man mäter och jämför sig, utan att vi jobbar lite olika, är bra i den här 
gruppen i alla fall (Klasslärare 1).

Samtidigt menar Klasslärare 2 att det kan handla om så ”små” saker som hur en instruktion 
ges, hur många punkter den innehåller och vilka som klarar att läsa instruktionerna från 
tavlan. 

I förberedelseverksamheten krävs det av pedagogen att undervisningen sker utifrån flera 
sinnen, menar Lärare i förberedelseklass 2:

Här undervisar vi med alla sinnena. Det gör vi verkligen, och jag har aldrig i hela mitt liv 
ritat så mycket som här. Många gånger är du beroende av att kunna illustrera vad du menar, 
särskilt för de som är analfabeter och inte kan läsa och skriva och inte kan ta hjälp av ett 
lexikon, där är du helt och hållet beroende av att du kan förmedla dig med de andra sinnena 
(Lärare i förberedelseklass 2).

5.2.2 Arbetsformer 

Informanterna fick frågan om de ser undervisningen främst som grupp- eller individbaserad, 
och där var alla sex informanterna överens om att det ena inte kan utesluta det andra. Vissa 
informanter arbetar ibland med enskild undervisning och ibland med mindre grupper, andra 
arbetar i helklass med elevgrupper som varierar mellan 10-25 elever. Speciallärare 2 påpekar 
att det krävs en balans mellan den individuella hjälpen och att eleverna behöver den sociala 
gemenskapen som en klass utgör. Om specialundervisning säger samma pedagog att:

Det har visat sig att specialundervisning, till exempel om du tar ut en elev, det kan du hålla 
på med år ut och år in. Det ger ingen effekt om det blir nån gång i veckan och sen ska de 
jobba med något annat i klassrummet. Då är det bättre att ta korta perioder och träna 
intensivt, läsning till exempel, och sen får de jobba i klassen. Det ger större effekt 
(Speciallärare 2). 

Speciallärare 1 menar att barn som kan tänkas jobba i mindre grupp oftast har ett 
”inneboende behov” av att få vara i en mindre grupp. Det kan handla om elever som har 
svårt att fokusera, som är i behov av bekräftelse på sina framsteg. Det kan även vara 
elever som i mindre grupp får den trygghet de behöver för att bygga upp sin självsäkerhet. 

Klasslärare 1 menar att det är olika om undervisningen bör ses som grupp- eller 
individbaserad, men att undervisningen i den nuvarande gruppen är så pass speciell att 
undervisningen främst bör ses som gruppbaserad. Samtidigt säger Klasslärare 1 att:

Alla saker vi  gör,  gör ju varje person på sitt  individuella sätt.  Det  är ju inte så att  man 
försöker forma dem att göra lika, jag peppar dem snarare på att göra olika. Men jag håller 
dem väldigt  ihop  som klass  och  försöker  vara  på  samma  ställe.  Jag  tror  inte  att  man 
utvecklas utan andra människor (Klasslärare 1).

Både Lärare i förberedelseklass 1 och Lärare i förberedelseklass 2 beskriver hur de utgår från 
vad varje enskild elev behöver då de utformar undervisningen. Ibland händer det att de lyckas 
få ihop en liten grupp med elever som kan arbeta med samma saker, men det är inte alltid som 
eleverna befinner sig på samma nivå i  inlärningsprocessen och då är  det inte heller  alltid 
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lämpligt att de arbetar med samma material eller på samma sätt. Lärare i förberedelseklass 2 
påpekar att denna arbetsform är mycket tidskrävande, särskilt då pedagogerna ofta letar och 
plockar från olika material, men det är också otroligt effektivt vad gäller elevernas inlärning.

Lärare  i  förberedelseklass  1,  som  i  dagsläget  arbetar  som  elevassistent,  menar  att 
individualiseringen  ser  olika  ut  i  en  grundskoleklass  och  i  en  förberedelseklass.  I 
förberedelseklassen anpassar pedagogen arbetsmaterialet utifrån vart varje elev befinner sig. 
Individualiseringen  i  förberedelseklassen  kan  sägas  vara  primär,  då  det  är  individen  som 
pedagogen  utgår  ifrån  då  de  planerar  undervisningen.  Samma  pedagog,  Lärare  i 
förberedelseklass  1,  menar  att  undervisningen i  en grundskoleklass  ofta  ser ut  på det  här 
sättet:

Nu börjar vi nått nytt i so eller no, och då är det det här kapitlet och det gäller för allihop. 
Vägen dit ser olika ut för olika individer i klassen, men det är det målet ni ska uppnå. Alla 
har samma böcker, samma material, de får samma papper som de ska skriva på. Frågorna ser 
inte eljest ut på mitt eller ditt papper. Men det är ju inget som säger att alla individer klarar 
av att göra det på samma sätt eller ens genomföra det fullt ut. Så alla har samma när det 
presenteras, och sen blir det då olika filer beroende på vart de befinner sig (Lärare i 
förberedelseklass 1).

5.2.3 Hjälpmedel

Informanterna  berättar  också  om  olika  hjälpmedel  och  om  deras  betydelse  för 
individualisering.  Enligt  intervjuerna handlar det främst  om datorer,  hörlurar och praktiskt 
material  av olika slag. Lärare i förberedelseklass 1 har erfarenheter av hur auditiva elever 
kunnat använda datorn för att lyssna in det som ska bearbetas via ljudböcker. Eleven kan själv 
bestämma takten på det som läses upp, samt lyssna på materialet upprepade gånger för att 
komma ihåg. Speciallärare 1 berättar om en elev som fått en dator som hjälpmedel:

En del har ju lättare att koncentrera sig när de sitter framför en dator. Och den här pojken 
som har fått en dator har motoriska problem, så han jobbar ju otroligt mycket snabbare om 
han får skriva på datorn än om han ska sitta och plita ner det i en skrivbok för då är det inte 
säkert att det blir gjort just någonting och det blir inte så vackert heller (Speciallärare 2).

Samma  informant  berättar  också  om  ett  annat  hjälpmedel,  hörlurar,  som  av  pedagogen 
upplevs som ett bra hjälpmedel. Speciallärare 2 säger också att ”det finns ju till och med de 
ungar som vill som kan lyssna på musik svagt i öronen för att slippa alla de där störande 
sidoljuden” (Speciallärare 2). Lärare i förberedelseklass 1 berättar även om sina erfarenheter 
av en annan lösning, en vikskärm i klassrummet som kan skapa det där enskilda utrymmet 
som en del elever har behov av:

Att göra en vrå i klassrummet funkar bra, för då är du inte bortkopplad från dina kompisar. 
Du finns ju där, men du kan själv välja att nu blev det jobbigt, nu vill jag gå undan en stund. 
Får du då göra det här lilla rummet med vikskärmen så kan det räcka, för du hör ju ändå vad 
som händer i klassrummet och kan fort komma fram och vara delaktig om du känner att du 
fixar det (Lärare i förberedelseklass 1).

Just detta behov, att kunna avskärma, att kunna gå iväg, enskilt eller i grupp när behovet finns 
talar samtliga informanter om som en viktig faktor vid individualisering. Ofta kallar de det 
utrymmet  för  ”en  vrå”.  Informanterna  menar  att  extra  rum,  till  exempel  grupprum,  kan 
underlätta mycket då eleverna ska arbeta enskilt eller i mindre grupper. Tillgången på de extra 
utrymmena är det dock dåligt med, menar informanterna. 
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5.3 Individualisering som mål

5.3.1 Olika typer av individualisering

Informanterna fick frågan om de främst intresse-, nivå- eller hastighetsindividualiserar inom 
ramen för sin undervisning. Två av informanterna menar att de gärna intresseindividualiserar 
då det finns möjlighet, och då främst inom läsning för att sporra eleverna.  Speciallärare 1 
säger att:

Det där är ju så olika vad det är för svårighet de har. För att om man tar till exempel det här 
med läsning så är det ju väldigt bra om man kan koppla läsningen till intresse, speciellt om 
man  har  svårigheter  med  läsning.  Att  man  kan  försöka  hitta  böcker  eller  litteratur  som 
handlar då om det här intresset, för att motivera och sporra och för att få dem till att tycka att 
det är roligt att läsa, för att väcka det här intresset av att läsa (Speciallärare 1).

Dock menar fyra av informanterna att det främst är nivåindividualisering som de använder sig 
av  i  sin  undervisning.  Speciallärare  2  menar  att  individualiseringen  i  klassrummet  oftast 
består i nivåindividualisering av läromedel. 

Lärare i förberedelseklass 2 berättar att de även där till största delen nivåindividualiserar, men 
att det i deras undervisning ser lite annorlunda ut eftersom eleverna befinner sig på så väldigt 
skilda nivåer. Enligt pedagogen finns det i förberedelseklassen elever som på olika områden 
befinner sig på högre nivåer än vad jämnåriga vanligtvis gör. När det här barnet befinner sig 
på den nivån, och de har andra elever som också befinner sig på den nivån är det naturligt att 
de arbetar tillsammans. Det är en möjlighet som inte finns i en vanlig grundskoleklass, menar 
Lärare i förberedelseklass 2.

5.3.2 Ämnen som är lättare att individualisera

Informanterna pratade också om vilka ämnen som är lättare att individualisera, och av de 
informanter som tyckte sig kunna avgöra det så tyckte samtliga att de främst individualiserade 
matematiken och svenskan. Lärare i förberedelseklass 2 menade att det främst var svenskan 
som individualiserades i förberedelseverksamheten eftersom elevernas utveckling inom ämnet 
berodde på elevens baskunskaper, varifrån denne kom och vilken ålder denne hade. 
Klasslärare 1 berättar att:

Om vi tänker läsningen, är ju kanske den som är mest individualiserad undervisning för där 
har vi ju tregruppssystem, och vi har läsprojektet också. Så jag tror att det är den biten som 
är mest individualisering. Även matten till en viss del (Klasslärare 1).

5.3.3 Svårigheter med individualisering

Informanterna berättar också om de svårigheter, dilemman och utmaningar som de möter i 
och med individualiseringen av undervisningen. Speciallärare 1 berättar att det finns barn som 
stagnerar, står still ett tag, i utvecklingen. Trots att de jobbar och sliter med olika metoder ser 
de inte någon större förändring. Ibland tar det tid att hitta rätt metod, kanske måste de prova 
fyra eller fem olika innan de hittar något som fungerar. Det gäller då att inte ge upp efter 
vägen. Speciallärare 1 säger angående denna ibland långa process att:

Det går en massa tid. Om vi hade vetat från början så hade vi inte spillt den här tiden. Då 
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kanske man hade hunnit mycket mycket mycket längre. Så det är ju en känsla som man kan 
känna ibland att man grämer sig över (Speciallärare 1).

Vad gäller undervisningen i en förberedelseklass berättar Lärare i förberedelseklass 2 att en 
av de största utmaningarna i verksamheten är att tillgodose de behov som eleverna har både 
språkligt och intellektuellt, eftersom deras språkliga förutsättningar inte alltid är förenliga 
med de intellektuella behov som de har. 
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6 Diskussion 

Under den här rubriken kommer jag till att börja med att diskutera den här studiens validitet 
och reabilitet, sedan kommer jag att utifrån studiens syfte diskutera det resultat som 
intervjuerna bidragit med. Till sist kommer jag att sammanfatta min studie i en slutdiskussion 
samt ge förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion

Jag har i min strävan att höja studiens validitet varit noga med att bredda min litteraturstudie 
för  att  öka  mina  kunskaper  på  området,  då  validiteten  i  en  kvalitativ  studie  gäller  hela 
forskningsprocessen  vilket  bland  annat  kan  yttra  sig  i  hur  forskaren  förmår  tillämpa  sin 
förförståelse i hela forskningsprocessen (Patel och Davidsson, 2003, s. 104). Bakgrunden, och 
den litteratur som den behandlar är därför den grund som den här studien vilar på. Syftet med 
studien, metodvalet och resultatet är, precis som Backman (1998) skriver, de tre komponenter 
som utgör studiens stomme. Jag anser att jag lyckats koppla ihop dessa tre komponenter så att 
de svarar mot varandra på ett sätt som styrker studiens validitet. 

Vid intervjutillfällena  använde jag mig  av  min  mobiltelefon  för  att  göra  bandupptagning. 
Patel och Davidsson menar att inspelning av intervjun kan påverka de svar som intervjuaren 
får. Jag upplevde att mobiltelefonen lätt glömdes bort av informanterna, vilket jag ser som en 
fördel  i  intervjusituationen.  Jag  har  tidigare  erfarenheter  från  intervjuer  där  jag  använt 
bandspelare, och där denna stora och ibland inte helt tysta maskin påmint informanten om 
dess närvaro. Jag upplevde dock att det tog ett tag för två av informanterna att öppna upp sig 
vid  intervjutillfället.  Detta  trots  att  samtliga  fick  läsa  intervjufrågorna  innan  vi  började 
bandupptagningen.  Vad  återhållsamheten  berodde  på  i  det  första  fallet  vet  jag  inte. 
Bandupptagningen  kan  givetvis  ha  påverkat  informanten,  men  det  kan  även  handla  om 
osäkerhet inför hur djupt en pedagog i en intervjusituation bör öppna upp sig. Den andra 
informanten  berättade  efter  intervjun  att  det  varit  lite  nervöst  och  menade  att  det  hade 
underlättat  om jag mailat  frågorna innan intervjun.  Pedagogen menade att  svaren då hade 
blivit  mer  uttömmande,  och  kände  sig  nu  orolig  för  att  ha  glömt  något.  Jag  hade  innan 
intervjuerna funderat över om jag skulle låta informanterna se frågorna innan eller inte, och i 
så fall hur långt innan de skulle få möjlighet att läsa igenom dem. Jag tog då beslutet att de 
skulle  få  läsa  igenom frågorna vid intervjutillfället,  eftersom jag ville  att  de skulle  få  en 
förståelse för runt vilka diskussionsområden vi skulle röra oss. Anledningen till att jag valde 
att inte skicka ut frågorna i förväg var att jag ville komma åt informanternas spontana tankar, 
inga överlagda svar eller reflektioner. Jag inser att jag hade fått annorlunda svar om jag låtit 
informanterna  få  frågorna  i  förväg,  och  kanske  hade  vissa  frågeställningar  bättre  kunnat 
besvaras. 

Jag hade sedan tidigare en professionell relation till samtliga informanter utom en, som jag 
istället  är släkt med, vilket naturligtvis  kan ha påverkat mitt  resultat.  Patel och Davidsson 
skriver att motivationen till att svara på intervjuns frågor påverkas av den personliga relation 
som uppstår mellan intervjuaren och intervjupersonen (Patel och Davidsson, 2003, s. 71). Det 
som jag upplevde positivt  med det  faktum att  vi  sedan tidigare  kände till  varandra är  att 
informanterna i  ett  tidigare skede kände sig avslappnad i  situationen,  och att  intervjuerna 
därför blev väldigt förtroliga. Det negativa kan vara att vår relation påverkat mig så att jag 
förbisett sådant som jag sedan tidigare visste om informanten, att mitt kritiska öga påverkats 
negativt. Bandupptagning som hjälpmedel anser jag dock avhjälper dessa problem då jag vid 
transkriberingen av intervjuerna inte utesluter någon information. En andra chans för mig att 

22



ställa mig kritisk till informanternas resonemang uppstår i och med detta. 

En faktor som Patel och Davidsson (2003) anser kan påverka studiens validitet vid intervjuer 
är att det ofta sker en mer eller mindre medveten påverkan på underlaget vid transkription. 
Talspråk, med all dess rikedom vad gäller intonation kopplat till mimik och gester, är inte 
samma sak som skriftspråk. Då talspråket transkriberas till skriven text kan det vara frestande 
att rätta till grammatiska fel, pauser och ofullständiga meningar för att göra transkriptionen 
tydligare  (Patel  och  Davidsson,  2003,  s.  104).  Det  transkriberade  materialet  var  väldigt 
omfattande och jag upptäckte snabbt att många av informanterna utgått ifrån min förförståelse 
för  verksamheten  under  intervjuerna  och  i  och  med  detta  inte  alltid  talat  till  punkt.  Det 
transkriberade  materialet  var  därför  inte  alltid  förenligt  med  det  som informanterna  velat 
uttrycka under intervjutillfället. Stora delar av deras resonemang har jag därför inte använt 
mig av i mitt resultat, eftersom jag inte ansåg det vara rätt vare sig mot dem eller mot studien 
och dess strävan om en stark validitet. 

6.2 Resultatdiskussion

Jag menar att informanterna inte har något enhetligt svar på vad en förutsättning och ett behov 
är, två av informanterna menade att det ibland kunde vara samma sak. Kanske är det just 
detta, brister i förståelsen för målets alla delar, som gör att pedagogerna har svårt att ta till sig 
målet  i  dess  helhet.  Anledningen  till  detta  skulle  kunna  vara  att  målet  inte  diskuterats  i 
arbetslag och på lärarkonferenser, att skolans ställningstagande till  målet inte står klart för 
studiens informanter. Det skulle i så fall kunna leda till att deras reflektioner enbart bygger på 
deras  individuella  förförståelse  utifrån  den  erfarenhet  som  de  har  från  verksamheten, 
reflektioner som inte behöver se likadana ut för varje enskild pedagog. Fem av dem ansåg att 
målet var omöjligt att uppnå, att det var orimligt och att det skulle betraktas som en vision. 
Den sjätte informanten hänvisade till den egna undervisningen och menade den möjliggör att 
vissa elever når målet  och längre,  men att  vissa inte har en chans att  nå målet  utifrån de 
resurser som erbjuds. De hänvisade till brister lokalmässigt, tidsmässigt och personalmässigt. 
En informant menade även att behov och förutsättningar inte är statiska och att det därför är 
svårt att uppdatera sig i vilka behov och förutsättningar som borde tillgodoses. De syftar då 
främst till den tid som går åt till att genomföra observationer och tester om och om igen, för 
att hela tiden veta på vilken nivå eleven befinner sig just för tillfället. 

Vilka behov och förutsättningar som de prioriterade vid utformandet av deras undervisning 
berodde främst på gruppen som helhet och hur den fungerade, men också på enskilda elevers 
problembild och på de diagnoser som gjorts. Två av informanterna nämner de utredningar 
som görs med hjälp av Barn- och familjeenheten (BoF) samt de råd som de kan ge för hur 
undervisningen  bör  utformas  för  den  enskilde  eleven.  Klasslärarna  menar  att  de  i  sin 
undervisning är ganska bra på att tillgodose de visuella och auditiva eleverna, att det oftast är 
de taktila och kinestetiska eleverna som inte får sina behov tillgodosedda.  En av dem menar 
att det beror på att det blir för stökigt med praktiskt arbete i klassen. Dock berättar samma 
pedagog att eleverna vid högläsning brukar få möjlighet att rita under tiden, eftersom många 
av eleverna då har lättare för att lyssna. Dunn (2001) menar att inlärningen hos taktila elever 
kan främjas genom att de för anteckningar, klottrar eller ritar. 

Ofta  handlar  individualiseringen  om  att  eleverna  får  möjlighet  att  gå  ifrån  klassen  till 
speciallärare,  att  de  får  tillgång  till  olika  hjälpmedel  så  som dator  eller  hörlurar  eller  att 
klassen nivågrupperas  i  mindre grupper.  Precis  som Arvidsson (1981) skriver så upplever 
pedagogerna  att  nivåindividualiseringen  ger  dem  större  möjligheter  att  anpassa 
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undervisningen utifrån elevernas behov. En informant berättar om de tysta eleverna som i en 
grupp med flera tysta elever tvingas kliva fram och ta för sig av talutrymmet. Samma pedagog 
menar att de tysta eleverna oftast är synonymt med de lågpresterande eleverna. Det är dock 
inte enbart de lågpresterande elevernas förutsättningar och behov som målet i läroplanen är 
ämnade för. Målet talar klart och tydligt om att det är  varje elevs förutsättningar och behov 
som skall ligga till grund för hur undervisningen utformas. De högpresterande eleverna nämns 
betydligt  mer  sällan  i  de  intervjuer  som  jag  genomfört,  men  när  pedagogerna  ger  dem 
utmaningar  sker  detta  främst  genom  extrauppgifter  av  något  slag.  En  av  informanterna 
berättar  om en elev som är högpresterande i matematik och som räknat ut både den egna 
årskursens och den kommande årskursens matematikbok. Där har eleven dock begränsats i sin 
utveckling eftersom pedagogen anser att eleven gått tillräckligt fort fram i utvecklingen, och 
eleven är därför tillbaka vid att räkna extrauppgifter till de nivåer som redan erövrats. I det 
fallet har en viss intresseindividualisering skett, i och med att matematiken för denna elev är 
ett stort intresse, men enbart upp till en viss nivå. 

Vad gäller intresseindividualisering i övrigt menar pedagogerna att det inte alltid är lätt att 
intresseindividualisera,  även om de anser det önskvärt.  De menar inte att svårigheten med 
intresseindividualisering  ligger  i  att  eleverna  inte  klarar  av det  ansvar  som denna typ  av 
individualisering innebär, vilket Hedlund (2005) hävdar. Snarare talar de om brister vad gäller 
tillgängligt material inom elevens intresseområde på den nivå som de behärskar. Det är då 
främst  läsningen  i  svenskämnet  som  informanterna  talar  om,  och  då  främst  i  de  lägre 
årskurserna bland elever  som inte  knäckt  läskoden ännu.  Intresseindividualiseringen tycks 
främst vara ett redskap, eller  en metod,  att ta till  då eleverna inte riktigt hänger med. Det 
beskrivs av pedagogerna som en morot, något som syftar till att motivera elever som riskerar 
att helt tappa intresset annars.  

En av speciallärarna menar att vissa elever har ett inneboende behov av att få arbeta i mindre 
grupp, att de själva märker att de hinner mer då de går ifrån klassen för att sitta i ett annat 
rum. Ofta avgörs vilka som ska komma till specialläraren genom observationer i helklass som 
klassläraren  gjort,  men  ibland  också  genom  diagnoser  och  tester  av  olika  slag.  Det  är 
uteslutande de lågpresterande eleverna som undervisas hos speciallärarna. I enlighet med det 
som Persson (2001) skriver så arbetar speciallärarna mycket med laborativt material för att 
förtydliga det som eleverna har svårt att förstå. Persson skriver också att det är en allmänt 
förekommande föreställning bland lärare att undervisningen blir bättre i mindre klasser, något 
som  även  pedagogerna  i  den  här  studien  anser.  Persson  är  mycket  kritisk  till  detta 
förhållningssätt, och menar att bristerna istället ligger i klasslärarens svårigheter att tillgodose 
alla  elevers  behov  i  sin  undervisning.  Detta  motsäger  i  det  stora  hela  den  syn  som 
speciallärarna har vad gäller att vissa elever har ett inneboende behov av att få arbeta i mindre 
grupp. Att eleverna hinner mer då de går ifrån klassen skulle kunna förklaras med att de i 
speciallärarens  rum  får  möta  arbetssätt  som  inte  finns  representerade  i 
klassrumsundervisningen. 

Informanterna  menar  att  de  avgör  vilka  behov  och  förutsättningar  eleverna  har  genom 
observationer, tester, diagnoser, genom att läsa vad tidigare pedagoger skrivit om eleverna 
eller  vad föräldrar och elever upplever som elevens svaga och starka sidor. Informanterna 
uppger att de ofta får omvärdera de förutsättningar och behov som de tillskrivit eleverna. En 
av informanterna menar att det handlar om ”fingertoppskänsla”, men att det inte är säkert att 
det som setts vid observationer alltid är rätt. Ibland märker man det, menar informanten. 

Det  som främst  skiljer  informanternas  sätt  att  individualisera  undervisningen åt  anser  jag 
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finns att hitta i lärarnas sätt att förbereda sin undervisning. Två av informanterna, de som har 
erfarenhet  från  undervisning  i  förberedelseklass,  menar  att  deras  verksamhet  bygger  på 
individualisering. De elever som de har i förberedelseklassen har vitt skilda förutsättningar 
och behov, både vad gäller det språkliga och det intellektuella. Därför krävs det av dem på ett 
helt annat sätt att de individualiserar undervisningen. De säger att de inte har något annat val. 
Undervisningen utformar de genom att se vart varje enskild elev befinner sig och vad den 
behöver  härnäst.  Precis  som  Myndigheten  för  skolutveckling  (2003)  skriver  i  sitt 
referensmaterial tar pedagogerna hänsyn till att andraspråkseleverna behöver få möjlighet att 
kommunicera på sin kunskaps- och begreppsnivå, och inte bara på den nivå som eleverna 
befinner sig på språkligt.  Pedagogerna i förberedelseklassen menar att  de ibland lyckas få 
ihop  ett  par  elever  som befinner  sig  på  liknande  nivå  och  som kan tänkas  kunna arbeta 
tillsammans, och påpekar att det sociala samspelet är av yttersta vikt för inlärning – inte minst 
när  det  gäller  inlärning  av  ett  nytt  språk.  En  av  dem menar  att  skillnaden  gentemot  en 
grundskoleklass är att där får alla elever samma start, genomgången och arbetsmaterialet är 
detsamma, oavsett om eleverna kan tänkas klara av arbetet eller inte. Individualiseringen sker 
istället i efterhand när pedagogen upptäcker vilka elever som inte klarade av uppgiften eller 
vilka elever som behöver ytterliggare utmaningar. Ibland vet klassläraren detta i förhand, men 
kör ändå samma genomgång för att sedan individualisera. Vilken påverkan denna arbetsmetod 
har  på  elevernas  självkänsla  belyser  inte  den  här  studien,  men  att  ständigt  ge  elever 
utmaningar som de inte är redo för rimmar illa med det mål i läroplanen som syftar till att 
undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

6.3 Slutdiskussion

Jag anser att jag i och med studien har svarat på mitt syfte,  att ta reda på hur verksamma 
pedagoger upplever att läroplanens mål om undervisning utifrån varje elevs förutsättningar 
och behov infrias inom ramen för deras undervisning.  Svaren grundar sig i pedagogernas 
individuella  sätt  att  se  på  förutsättningar  och  behov  samt  på  den  grupp  de  bedriver 
undervisning i. Något enhetligt svar finns inte, den här studiens informanter individualiserar 
utifrån olika premisser samt på olika sätt. Faktorer så som tid, rum och personal spelar stor 
roll för vilka möjligheter till individualisering som informanterna tycker sig ha. Det mål i Lpo 
94 som den här studien utgår från ser informanterna främst som en vision, något att hela tiden 
arbeta för och sträva efter, en utmaning. 

Den  här  studien  har  för  mig  förenat  teori  och  praktik.  Den  har  gett  mig  ett  nytt 
förhållningssätt gentemot de styrdokument som finns att tillgå. Då jag började min studie var 
jag osäker på om jag kunde gå ut och arbeta som lärare med vetskapen om att jag kanske inte 
skulle klara av att ge alla elever den undervisning de behöver utifrån deras förutsättningar och 
behov. Alternativet kan ses som att jag efter dessa år av pedagogiska studier aldrig skulle göra 
verklighet av mina teoretiska kunskaper ute i verksamheten. Studien har lärt mig att det finns 
fler pedagoger ute i verksamheten som inte har varje detalj klar för sig trots år av erfarenheter, 
som  inte  är  rädd  för  att  reflektera  över  den  mångfacetterade  verksamhet  som  är  deras 
arbetsplats, deras vardag. Jag är inte heller längre rädd för att möta verkligheten, för att jag 
vet nu att jag inte är ensam. Även om jag inte kommer att nå upp till alla mål med alla elever 
så kommer jag precis som de pedagoger som är verksamma idag att sträva efter att göra mitt 
bästa.  Jag  kommer,  i  likhet  med  dem,  att  sträva  efter  att  tillgodose  så  många  elevers 
förutsättningar och behov som är möjligt inom ramen för min undervisning. Det kommer att 
vara min vision. 
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6.4 Fortsatt forskning

Under studiens gång har jag upptäckt flera nya saker som ter sig intressanta att undersöka 
vidare. Den här studien har varit begränsad av tid, precis som de flesta studier är. En mer 
omfattande studie i samma anda, med fler informanter, hade kanske gett ett annat resultat. 
Den undervisning som bedrivs av den här studiens informanter är antagligen inte helt identisk 
med undervisning som bedrivs av andra pedagoger inom verksamheten. Det skulle därför vara 
intressant att se en liknande studie där informanterna har erfarenheter från andra områden i 
Sverige än det område som jag studerat. 

Jag anser även att det behövs vidare studier på området förberedelseverksamhet, samt arbetet 
som pågår där. Vad finns att lära kommuner emellan om hur dessa elever på bästa sätt tas 
emot och undervisas för vidare studier i en grundskoleklass? Hur hanterar vi den utmaning 
som pedagogerna i förberedelseverksamheten upplever när det kommer till att undervisa 
elever utifrån deras förutsättningar och behov, där bristande språkkunskaper ofta är ett hinder 
för den intellektuella utvecklingen? 
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