
 

 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 
Information@kau.se www.kau.se 

 

                 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
Lärarutbildningen 

Språk och lärande i ett kulturellt perspektiv 
 
 
 

Lina Grundström 

 
Individanpassat arbetssätt  

 
 

Individually adjusted method of working 
 
 

 
 

Examensarbete 10 poäng 
Lärarprogrammet 

 
 

    
Datum:  06-10-20 

Handledare:   Kerstin Bladini 

 



 

 

 2 

SAMMANFATTNING  

 
I mötet med eleverna i verksamheten är det viktigt att arbeta för en anpassning av 

undervisningen, i syfte att utveckla den enskilde individen. För att kunna möjliggöra detta 

krävs, förutom intentionen att undervisa individanpassat, att man som pedagog sätter sig 

in i skolans verksamhet och ansvar. Särskilt viktigt är det i arbetet med elever i 

svårigheter. Kanske är det för denna grupp av elever särskilt gynnsamt med ett alternativt 

undervisningssätt.  

    Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning i form av en fallstudie hos en lärare 

som undervisar på ett sätt som är ett alternativ till den traditionella undervisningen. Man 

bör som lärare vara medveten om hur man påverkar eleverna och med utgångspunkt i 

detta förhålla sig därefter. Ett arbetssätt som passar min personlighet kan ta tid att 

utveckla och det är viktigt att det får ta tid. Lärandet är en ständig process, så även för 

pedagogen.  

 

Nyckelord: alternativt undervisningssätt, individanpassning, elever i svårigheter, 

pedagogroll 
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ABSTRACT  

 
Meeting the pupils at work it is important to endeavour an adjustment of the education 

with the purpose of developing the individual person. To make this possible it requires, 

except for the intentions of teaching with an individual adjustment, the teacher to make 

oneself acquainted with the schools work and liability. This is especially important in the 

work with students with difficulties. For this group of students perhaps an alternative 

form of education would be to prefer. 

      As method of investigation I used a qualitative case study with a teacher who uses, 

what I would call, an alternative way of teaching. As a teacher you should pay attention 

to, and be aware of, how you effect your pupils and with this as a starting point conduct 

oneself. A way of working that fits my personality may take time to develop and it is 

important that this is allowed. Learning is an ever going process, as well for the teacher 

as for the pupils. 

 
Key words: Alternative way of teaching, individual adjustment, students in difficulties,   
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INLEDNING 

 

I skolan vistas elever med olika bakgrund och förutsättningar. Ett av mina mål som lärare 

är att anpassa min undervisning så att den kommer den enskilde individen till godo. Jag 

kommer att möta en mängd olika elever som alla på ett eller annat sätt kommer att 

påverka mig. För att jag ska känna mig nöjd med min lärarroll ska jag också ha påverkat 

dem, och fått dem att känna att lärande är viktigt och att skolan är rolig. Även om det 

kanske är mycket svårt att få med sig alla på min linje önskar jag att jag under mitt 

yrkesverksamma liv aldrig släpper strävan att låta elevernas olikheter prägla 

undervisningen och använda olikheterna för att göra min undervisning så bred och 

lustfylld som möjligt. 

     Under lärarutbildningen har det vid flera tillfälle uppmärksammats hur svår 

skolsituationen kan vara för barn med särskilda behov, resurserna räcker helt enkelt inte 

till. Som exempel kan nämnas en pojke som var särskoleklassad. Jag kallar honom 

Viktor. Viktors mamma ville inte skriva in honom i särskolan då hon redan hade ett barn 

inskrivet där. Skolan klarade inte av att se till att Viktor fick den form av undervisning 

han behövde. Eftersom hans undervisningsmaterial sett likadant ut under de fem skolår 

han avklarat började han gå ”bakåt” i sitt lärande. Han hade alltså vid elva års ålder 

upptäckt att skolan räknar resultat som framgång. Att läsa eller räkna snabbt var mer värt 

än att förstå det han läste. Viktor hade därför utvecklat en metod att gissa sig fram och 

när han lämnade sitt svar tittade han förväntansfullt och hoppades antagligen att hans 

gissning skulle vara rätt denna gång. Det kändes illa att oftast göra honom besviken med 

att gå igenom texten eller talet en gång till. För även om det inte sades rent ut att det var 

fel så visste han att det var så när man inte gick vidare.  

      Vad jag minns kunde Viktor bokstävernas namn och kände oftast igen dem. Samma 

sak var det med siffror och tal. När de stod var för sig var det oftast inga problem, i alla 

fall inte under 100. Sätta in siffror, tal, bokstäver och ord i ett sammanhang innebar 

däremot stora problem. Hans verklighetsuppfattningen hade också brister. Han kunde till 

exempel anta att en liter mjölk kostar 40 kronor på Konsum. Om man köper två liter 
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mjölk skulle man få betala 20 kronor. Vägen till affären kunde vara fem kilometer lång 

fast den i själva verket bara var 500 meter. I de tidigare skolåren var Viktor inte 

medveten om att han var annorlunda. Men då hans svårigheter inte endast var 

intellektuella utan även motoriska blev de allt mer påtagliga med åldern, vilket ledde till 

att han märkte att han inte klarade allt som de andra kunde. Varken kunskapsmässigt, 

motoriskt eller socialt.       

     Skolåren är betydelsefulla år i en människas liv. Även om man sedan födseln är en 

individ är man under just skolåren väldigt påverkbar av omgivningen. De erfarenheter 

man tar del av präglas genom intryck, tolkningar och uttryck den egna personen. Vem, 

vad eller hur personen blir kan alltså delvis bero på de lärdomar och förhållningssätt som 

erbjuds under de år man är som mest mottaglig – skolåren. ”En skola för alla” (Lgr 80) är 

ett begrepp som så många gånger återkommit men dess egentliga innebörd tycks variera 

efter vem det är som uttalar orden. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att med utgångspunkt i ”en skola för alla” undersöka ett 

arbetssätt och om detta tar hänsyn till elevers olikheter. Kan man på ett annat sätt än den 

traditionella undervisningsformen, anpassa undervisningen så att den blir mer 

individualiserad? 
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Skolans differentiering sedan starten 1842 

 Ända sedan folkskolans start har styrdokument preciserat skolans mål och intentioner. I 

folkskolestadgan från 18 juni 1842 står att läsa att en skola bör finnas kopplad till varje 

stadsförsamling och varje socken. Barnen skulle vid denna tid börja skolan när de var sju 

till nio år gamla och på schemat stod ämnen som kristendomskunskap, läsning, skrivning, 

räkning och kyrkosång. I stadgarna står också skrivet att även fattiga och obegåvade 

elever ska delta i en bestämd del av undervisningen som krävs för den kunskapsmässigt 

lägsta nivån. Hur läge eleverna skulle gå i skolan står inte skrivet, kanske var det ett sätt 

att säga att en elev skulle delta i undervisningen tills han behärskar kursen. Redan på 

denna tid hade läraren hjälp av hjälplärare eller s.k. monitörer. Läraren var den som hade 

ansvaret och delegerade ut uppgifter till monitörerna som hade hand om varsin klass. 

Disciplinåtgärder och bestraffningar utfördes av läraren. Denna typ av undervisning 

kallas växelundervisning (Ahlström, m.fl., 1986). Ahlström drar paralleller  mellan 

dåtidens monitörer och det sätt som lärare idag kan använda sig av äldre duktiga elever 

som hjälplärare för att ta hand om klassen.  

     Folkskolan var en utbildningsform som var allmän och som alla hade tillgång till, En 

annan skolform som fanns under folkskolans tid var läroverket. För att få undervisas där 

fick man efter tre år i folkskola pröva in till läroverket genom att utföra särskilda 

kunskapstester. Systemet med två olika skolformer (som ändå var uppbyggda på samma 

sätt) fanns kvar till 1927 (Ahlström, m.fl.,1986). Till läroverket var urskiljningsmetoden 

hård. Så kallad kvarsittning var en av dessa metoder, det innebar att den berörda eleven 

fick gå ett till år i den aktuella årskursen (Vernersson, 2002). Det finns dokumenterat att 

endast 54 procent av de ursprungliga eleverna gick ut efter fem år i realskolan utan 

kvarsittning eller annan gallringsmetod. Kvarsittning innebar en slags fattigstämpel, 

därmed var det också förödmjukande för föräldrarna. För lärarna var kvarsittningen 

endast ett nödvändigt ont.  
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 Läroverket anordnade ferieskola för att elever som hamnat efter skulle komma ikapp. En 

annan chans som fanns var att studera över sommaren. Denna metod att studera över lov 

var också ett sätt för fattiga akademiker att försörja sig som lärare. 

    Genom åren har olika begrepp använts för att ”namnge” elever som hade svårt att lära. 

Under 1800-talet användes ordet sinnesslöa och man graderade även begreppet genom att 

precisera med obildbara eller bildbara sinnesslöa. Föreningen för sinnesslöa barns vård, 

FSBV, bildades 1869. Målet med denna förening var 

  

     att arbeta ”för sinnesslöa barns uppfostran till medvetna och nyttiga  

     medlemmar av samhället”, skapa en egen anstalt och understödja andra samt  

     ”bland allmänheten söka sprida kännedom om de sinnesslöas behov av vård  

     och om möjligheterna av deras intellektuella, moraliska och fysiska  

     uppfostran” (Ahlström, m.fl. 1986, s. 28). 

 

I Stockholm hade det 1878 öppnats ett arbetshem för dem som inte kunde klara sig själva 

efter att anstaltstiden tagit slut. Flera arbetshem uppstod och 1904 beslöt riksdagen om ett 

bidrag till alla som genomgått sinnesslöskola och sedan vidare till arbetshem. För de 

obildbara sinnesslöas vård på vårdhem beslutades att ett stadsbidrag skulle utgå. 

Anstaltsvården fick vid 1900-talets början en organisation. De dövstumma och blinda 

barnens skolplikt fastställdes i slutet av 1800- talet.  För de bildbara sinnesslöa dröjde 

skolplikten till 1945 (Ahlström, m.fl., 1986). Det utfärdades en stadga 1902 som fastslog 

att ”sedligt försummade barn skulle placeras i enskilt hem eller barnhem och att 

vanartiga barn skulle överföras till s.k. skyddshem” (Ahlström, m.fl., 1986, s. 31). 

Därmed tillfredsställdes folkskolans krav på att slippa gravt avvikande och vanartade 

elever.  

 

 Hjälpklasser - ett steg mot specialpedagogik  

1913 klargjordes, som ett tillägg i den då gällande folkskolestadgan, att man skulle inrätta 

hjälpklasser i varje skoldistrikt där det förekom svagt begåvade barn (Ahlström, m.fl., 
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1986). Det första nordiska hjälpskolemötet hölls i Norge 1922 och man bildade ett 

svenskt hjälpskoleförbund. Man ansåg att hjälpskolans problem var hela skolans problem 

(Ahlström, m.fl., 1986). På 1940 talet bestämdes det att en läkarundersökning alltid 

skulle ingå vid bedömningar om eleven skulle gå i hjälpklass. Intelligenstester tycktes 

vara en lösning på saklighetsproblemet. Dessa gav argument för en utökad 

hjälpklassundervisning (Ahlström, m.fl., 1986). Den specialpedagogiska forskningen 

kom under 1950-talet att präglas av ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Man ansåg att 

det var viktigt att diagnostisera för att förstå och man ville gå djupare in i orsakerna till 

läs- och skrivsvårigheter. Det ansågs av forskare att svårigheter av denna typ ofta var del 

av ett större problemkomplex (Vernersson, 2002) En ettårig speciallärarutbildning 

startade 1962, den var i huvudsak inriktad på ”kunskaper om och diagnos av elever med 

handikapp samt undervisningsmetoder och skolans åtgärder för att anpassa eleverna i 

samhället” (Vernersson, 2002, s.15). Vidare skriver Vernersson att enligt läroplanen 

Lgr69 skulle alla elever så långt som möjligt få sin undervisning i de vanliga klasserna. 

Man skulle samordna den specialpedagogiska insatsen med den undervisning som 

bedrevs i den vanliga klassen.  

     På 1980-talet upphörde specialklassorganisationen nästan helt. Basen för det 

specialpedagogiska arbetet blev i stället arbetsenheten. Man betonar skolans ansvar för 

”elever med särskilda behov” i Lgr80, och det utarbetas ett kommentarmaterial som 

kallas ”Hjälp till elever med svårigheter”. Man trycker på skolans ansvar att arbeta för att 

svårigheter inte ska uppstå och lärarna förväntas arbeta förebyggande (Vernersson, 2002). 

  

”En skola för alla”  

I samband med implementeringsarbetet av Lgr80 rekommenderas en specialpedagogisk 

fortbildning som går under beteckningen ”en skola för alla”.  Det är alltså här begreppet 

dyker upp för första gången. Lärarna tog emot fortbildningen med blandade känslor och 

vissa kommuner valde att inte genomföra den. Fortbildningen innebar också att 

speciallärarnas roll förändrades. Nu skulle de ingå som samordnare, resurspersoner och 

rådgivare i ett arbetslag. All skolpersonal har ansvar för att planera och genomföra 
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åtgärdsprogram för elever med svårigheter och synen på åtgärdsprogrammets funktion 

förändras. Det ska användas för att skapa ett samarbete mellan eleven, föräldrarna och 

skolans personal. Nu handlar det om att påverka de förutsättningar man har att arbeta 

efter. Tidigare talades det om att anpassa eleven till skolsituationen, ett tankesätt som nu 

anses föråldrat. Man ska genom åtgärdsprogrammet beakta elevens totala situation  

(Vernersson, 2002). 

 
     ”En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där  

     alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning  

     som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med  

     olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar  

     kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att  

     anpassa sig till det moderna samhället och delta i förändringen av detta samhälle” 

     (Utbildningsdepartementet, 1997, s.21).  

  

I en motion till riksdagen är några socialdemokratiska politiker kritiska till arbetet med 

att sträva efter en skola för alla. Delar av regeringens utvecklingsplan för förskola, skola 

och vuxenutbildning (skrivelse1996/97:112) citeras. Motionen inleds med orden ”Alla 

barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden skall ha tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet på lika villkor” 

(1998/99:Ub255). Författarna till motionen anser att metoderna för att uppnå de utsatta 

målen inte är entydiga. Främst är det metoderna för hur man ska arbeta med barn och 

ungdomar med svåra funktionshinder som har brister. I motionen skriver de om hur man i 

dag kämpar för att alla ska integreras till varje pris, en inställning som motionärerna till 

stor del delar men de poängterar också att man måste se till varje individ för att den 

enskilda situationen ska få en så bra lösning som möjligt. Därför anser de att det är viktigt 

att ha en bred kunskap om vad det innebär att ha ett funktionshinder. Mot slutet skriver 

de att det är ”viktigt att barn och ungdomar med funktionshinder får den utbildning och 

sociala skolmiljö som bidrar till utveckling i vid mening”(1998/99:Ub255) 



 

 

 11 

Skolan: styrdokument, arbetslag och lärare 

I Lpo 94, kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag, kan man läsa om hur skolans uppgift är 

att skapa förståelse för den enskilde individen, uppmuntra eget tänkande, erbjuda en 

mångsidig undervisning som tar hänsyn till elevernas bakgrund, förutsättningar och 

behov. Vidare står att läsa att ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen 

skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika” 

(Utbildningsdepartementet, 1998. s.6). Man kan alltså säga att resurser ska fördelas 

utifrån en bedömning av den enskilda situationen, oavsett var man bor eller vilken skola 

man går på. I skolans styrdokument finner man ganska snart att ambitionerna för skolan 

är höga.  De flesta som arbetar inom skolan anser nog att det självklart att verksamheten 

ska sträva mot dessa mål. Men att målen följs och att skolan fungerar på det sätt som den 

borde är i realiteten inte lika självklart. I sin rapport, Särskoleelever i vanliga 

grundskoleklasser ( 1998), uttrycker Eriksson att anledningen till att inte läroplanens 

välvilliga intentioner följs kan vara att de som skrivit styrdokumenten själva inte har 

jobbat som lärare.  

     Samtidigt som man kan läsa i styrdokumenten om ambitionerna att alla ska få en 

likvärdig utbildning pratas det mycket om normalitet och normer. Trots att social, 

kulturell och individuell mångfald ökar i Sverige verkar det som att begreppet normalitet 

blir allt smalare. Allt oftare sätts namn på olikheter och de som passar in under 

normalbegreppet tycks bli allt färre. 

  

     På många håll i världen finns ambitioner att ge alla människor möjligheter att  

     utvecklas. Den ambitionen uttrycks i Sverige ibland i ord som ”optimal”  

     utveckling eller mer vardagligt ”att nå sitt tak” och ”nå upp till ribban”. Hur vet  

     man överhuvudtaget, att en individ nått sin optimala utveckling? Vem gör det?  

     Kan man rentav nå sitt ”tak”? Var ligger ”ribban” och vem lägger den? 

     ( Danielsson, Liljeroth, 1998. s.13) 

  

Ett avsnitt med liknande diskussion finns att läsa i Ahlström ( m.fl., 1986). Vem är det 

som sätter normerna för vad som ska kallas normalt respektive onormalt? 
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Elever med svårigheter får ofta problem med att nå upp till de föreskrivna målen. En 

förutsättning för att man ska kunna hjälpa dessa elever är att man har möjlighet, tid och 

kompetens att diskutera enskilda elever, deras förutsättningar och möjligheter. Där spelar 

arbetslaget en viktig roll. Ett väl fungerande arbetslag är viktigt men det är också en sak 

som inte uppstår naturligt från första dagen. Det är viktigt att man även lägger tid och 

verksamhet åt att få arbetslaget att fungera genom att man delar åsikter och inställning. 

Så småningom kan man i arbetslaget jobba efter en gemensam grundsyn (Eriksson,1998). 

Ett väl fungerande arbetslag är en bra grundförutsättning för att även den enskilda läraren 

ska kunna genomföra en väl fungerande undervisning. I slutändan är det i klassrummet 

som verksamheten med att möta elever bedrivs. ”En viktig grundprincip i föreliggande 

betänkande är att lärare skall utbildas till att kunna möta alla barn och ungdomar.” 

( LUK, SOU 1999:63, s.191).     

 

Elever i behov av särskilt stöd 

Idag anses det vara viktigt att tala om elever i behov av särskilt stöd. Begreppet har 

förändrats från att tidigare ha varit elever med behov av särskilt stöd, eller elever med 

svårigheter. Man anser inte på samma sätt att hela problembilden ligger hos individen 

utan anser att man genom att påverka omgivningen också kan påverka hur situationen ser 

ut. Det som är speciellt med många av dessa elever är att de har svårigheter just i skolan. 

Av olika anledningar har de sämre förutsättningar än de flesta att klara skolans krav och 

förväntningar på elever (Ahlström, m.fl., 1986). Inom skolan finns många elever som 

bedöms ha behov av extra insatser, Liljegren (2000) hävdar att det ingår i pedagogens roll 

att bedöma elevers utveckling och eventuell problembild. Att vara i behov av särskilt stöd 

kan innebära att man har  

1. Intellektuella svårigheter 

2. Specifika svårigheter i att skriva, läsa och räkna 

3. Tal- och språksvårigheter 

4. Skolsvårigheter på grund av annat hemspråk än svenska 

5. Koncentrationssvårigheter, oro, splittring 



 

 

 13 

6. Ängslan, hämning 

7. Aggressivitet 

8. Social isolering 

9. Skolk och skolvägran 

10. Asocialt beteende, t.ex. upprepat snatteri, missbruk etc. 

11. Fysiskt handikapp 

12. Psykiskt handikapp 

13. Socialt handikapp 

14. Övrigt (t.ex. upprepade sjukdomar, psykosomatiska problem, perceptuella och 

motoriska svårigheter) 

                                                                                                  (Liljegren, 2000, s. 38)  

Vidare står det att läsa i Liljegren att det är viktigt att läraren kontinuerligt dokumenterar 

och gör bedömningar då situationer kan förändras. Om så är fallet ska problembilden 

omvärderas och om nödvändigt annan form av stöd erbjudas. Varje enskild problembild 

bör alltså mötas utifrån situationen så att rätt stöd erbjuds. 

     Vissa lärare hävdar att problemen ökar, andra att dessa barn alltid funnits men de har 

inte alltid uppmärksammats som nu. Man kan kanske uttrycka det hela på ett annat sätt, 

inom skolan har man länge försökt hitta lösningar till att komma åt att elever är, och lär 

olika. Metoderna har varierat stort över tid och problembilden kan ha förändrats något i 

takt med samhällsförändringarna. Ett faktum som dock kvarstår är att barn och elever 

fortsätter att vara individer som inte bör bemötas med en alltför homogen undervisning 

(Ahlström, K-G., m.fl. 1986).   

     Något som de flesta anser är att resurserna inte räcker till för att tillgodose varje barns 

förutsättningar och behov trots att man i styrdokumenten skriver om värdet av att stödja 

elever i svårigheter och erbjuda dem specialpedagogisk undervisning i den form som är 

bäst lämpad. I sin bok granskar Persson (2001) styrdokumenten och i 

grundskoleförordningen står att läsa 

  

     Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser.  

     Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven  
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     tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en 

     särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med eleven och  

     elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en  

     särskild undervisningsgrupp ( Persson, 2001. s.18). 

 

Vad kan då sägas om de skolformer vi erbjuder elever i behov av stöd? Diskussionen om 

särskolans vara eller inte vara har varit på tapeten en period.  

En logisk konsekvens av såväl forskningsresultat som uppföljningar och utvärderingar 

inom området ”elever i behov av särskilt stöd” är att det inte längre finns behov av en 

organisation vid sidan av den reguljära undervisningen. Skolan förväntas idag vara till 

för alla. ( LUK, SOU 1999:63. s.191) 

 

Förhållningssätt påverkar individen 

Kvaliteten på vad en person presterar avgörs alltid av förhållningssättet, detta är det få 

som är medvetna om menar Liljeroth och Danielsson (1998). Man kan med detta som 

utgångspunkt konstatera att det är viktigt att lärare är medvetna om att förhållningssättet 

har stor betydelse för eleven och kan vara avgörande för prestationer. Vidare skriver de 

att man istället utgår från yttre faktorer exempelvis vilka metoder som använts. De idéer 

och tankar som ligger bakom och är styrande i förhållningssättet bortser man ofta från 

(Liljeroth, Danielsson,1998). 

 

     Det råder som redan nämnts ett klart samband mellan de förväntningar man har  

     och de handlingar man utför. Den bild man skapar sig av vart och ett av barnen  

     på avdelningen eller i klassen kommer att påverka samspelet och kommunikationen 

     med dem  ( Drugli, 2003, s.16). 

 

En persons förhållningssätt är genom hela livet under uppbyggnad. Två olika personer 

reagerar därför inte på samma sätt på ett och samma material. Man kommer hela tiden 

medvetet eller omedvetet i kontakt med personliga erfarenheter och händelser ur det 
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förflutna och dessa präglar den reaktion som händer i nuet. Därför kan man t.ex. också 

reagera annorlunda på en bok om man läser om den efter flera år. Den personliga 

utvecklingen stannar aldrig upp, det är en ständigt pågående process (Liljeroth, 

Danielsson. 1998). Förutfattade meningar kan också påverka förhållningssättet en hel del. 

Man kan t.ex. ha haft äldre syskon till en elev tidigare, och därmed skapat sig en bild av 

familjen. Eller också kan man få åsikter om barnet eller familjen från kollegor. Det kan 

anses som en självklarhet att jobba för att undvika att dessa situationer uppstår men 

samtidigt är det ju bara ett faktum att de existerar. 

 

     En del vuxna får lätt negativa förväntningar på problematiska barn. Detta har  

     bland annat med empati att göra – och med förmågan och inte minst viljan att  

     ändra på den  första uppfattningen man bildat sig om barnet. 

     ( Drugli, 2003, s.17). 

 

Trots att man hela tiden påverkas av både historia och framtid kan man ändå bara påverka 

i nuet, för det är där livet finns (Liljeroth, Danielsson.1998).  Vad kan man då tänka på 

för att bli medveten om sitt förhållningssätt och hur man agerar i klassrummet och i 

samspel med barnen? ”Den centrala funktionen i förhållningssättet är tänkandet.” (s. 31) 

Den största kapaciteten ligger i det icke medvetna tänkandet. En orsak till detta är att det 

är snabbare i sin funktionsförmåga. Det ickemedvetna tänkandet har redan bearbetat 

intrycket när människan blir medveten om upplevelsen ( Liljeroth, Danielsson,1998).  

 

     Det är viktigt att höja sin medvetenhet om det som har med förhållningssätt,  

     förväntningar och beteende att göra. Vuxna som arbetar i förskolan och skolan  

     bör vara villiga att reflektera över och diskutera sitt eget förhållningssätt och  

     beteende i förhållande tillbarn i allmänhet och barn som bekymrar dem i  

     synnerhet. Man bör hela tiden arbeta med att skilja mellan egna känslor och  

     fakta. När flera arbetar ihop, kan det vara en god ide´ att man observerar  

     varandra i samspel med barnen och har öppna diskussioner om detta efteråt  

     ( Drugli, 2003, s.17). 
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Sammanfattning  

Sedan folkskolestarten 1842 har skolan utvecklats en hel del. Vad man kan se om man 

undersöker skolans historia är att det ända sedan starten förekommit någon form av 

differentiering av elever som av någon anledning inte anses passa in. Det är alltså 

individers olikheter man har försökt komma ifrån genom att bedriva verksamheten med 

fokus på människor som går att stoppa in i ett ”normalfack”. Detta står att läsa i 

Vernersson (2002) och Ahlström, m.fl. (1986). ATT skolan utvecklades mot att sträva 

efter ”en skola för alla” en fras som förklaras i Utbildningsdepartementets skrivelse 

1996/97:112. Denna skrivelse kritiseras av socialdemokratiska politiker i en motion av 

Karlsson m.fl. Elevens svårigheter behandlas av Liljegren (2000) och hon tar även upp 

olika definitioner av elevers svårigheter. Skolan förändras alltså i takt med samhället. 

Medvetenheten ökar och det gör också inställningen till och förståelsen för den enskilde 

individens värde och rättigheter. Liljeroth och Danielsson (1998) skriver om hur 

förhållningssättet har stor påverkan på individen och att prestationer kan variera väldigt 

därefter. Efter att ha tagit del av och bearbetat litteraturen tycks det som att en 

undervisning med fokus på den enskilda individen vore att föredra som arbetssätt. Det är 

också av värde att man som pedagog ständigt är medveten om och redo för att reflektera 

över sitt förhållningssätt. 

 

Preciserade frågeställningar 

Som utgångspunkt för min undersökning har jag två frågeställningar. 

  

• Vad karaktäriserar en undervisningsform som tar hänsyn till elevers olikheter? 

• Hur kan ett exempel på en alternativ undervisningsform se ut? 
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METOD 

 

Metodval 

I detta arbete valdes fallstudien som metod för undersökningen. Anledningen till detta var 

att denna typ av undersökning passade bäst då det främsta syftet var att studera i en 

undervisningsform som skulle kunna möjliggöra ett mer individualiserande 

undervisningssätt. Detta är en undervisningsform som bygger på individanpassad 

undervisning där den enskilda individens kunskaper och prestationer inte tydliggörs i 

klassrummet. Nivån som eleverna befinner sig på varken påverkar eller påverkas av 

varandra.  Då jag inte hade någon erfarenhet eller förkunskap om denna kvalitativa 

forskningsmetod var det viktigt att ta del av lämplig forskningsmetodisk litteratur. Enligt 

Merriam (1994) är detta ett sätt att definiera fallstudier  

 

         ”En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett  

         program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en  

         social grupp. Detta avgränsande eller definierande system väljs för att 

         det är viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes.” 

         ( Merriam, 1994, s.24) 

 

Om syftet med en undersökning är, som i mitt fall, att studera en undervisningsform och 

sedan ha möjlighet att redovisa denna på ett meningsfullt sätt, är alltså fallstudier adekvat 

som undersökningsmetod. Fallstudier lämpar sig bra om man vill vidga kunskapen inom 

ett visst område, eller som Johansson och Svedner uttrycker ”gå på djupet med att 

undersöka ett eller ett fåtal fall” ( 2004, s. 44). 
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Urval 

Då syftet med undersökningen var att hitta ett exempel på en lärare med ett 

individualiserat arbetssätt valde jag att göra fallstudien hos en lärare som jobbar i en 

åldersintegrerad 0-3:a på en skola i en mellanstor stad. På avdelningen där 

observationerna utfördes jobbar ett arbetslag med lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger. Föremålet för studien var endast läraren i detta arbetslag, eftersom det I 

arbetslaget endast jobbar en lärare och det är bara denna som tillämpar den metod jag var 

intresserad av. Att det blev just denna lärare berodde på att en studiekamrat haft henne 

som handledare under några av sina vfuperioder. Studiekamraten hade presenterat denna 

pedagog och hennes undervisningssätt med mycket egenproducerat material. Därför var 

jag nyfiken och ville ta reda på om hennes arbetssätt kunde vara ett bra exempel på ett 

individanpassat/inkluderande arbetssätt. Jag ville vidare undersöka om hennes sätt att 

arbeta kunde inspirera mig inför mitt kommande yrkesliv. 

     Då studien inleddes hade jag ingen förkunskap om eventuell förekomst av barn med 

särskilda behov eller diagnos i klassen. Jag hade inte heller skapat mig någon uppfattning 

om lärarens inställning till särskola, segregering/integrering och begreppet ”en skola för 

alla”. 

 

 

Tillvägagångssätt 

Fallstudiens upplägg var observationer av lärarens undervisningsform och 

förhållningssätt. Det bestämdes att tiden för fallstudien skulle vara tre hela skoldagar 

samt en eftermiddag då jag endast besökte skolan. Syftet med besöket var för att hitta 

till/i lokalerna och för att presentera mig för eleverna. På detta sätt skull jag lättare kunna 

effektivisera de tre dagar jag hade att tillgå. 

     Då observationer användes som forskningsmetod valdes att lägga fokus på endast en 

lärare och dennes arbetssätt. Det finns två anledningar till att jag har valt att fokusera på 

denna lärare. Dels enligt syftet med denna undersökning, som främst var att ta reda på om 

en alternativ undervisningsform kan vara gynnsamt som arbetssätt med avseende för en 
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mer individualiserad undervisningsform. Dels har jag tidigare endast tagit del av vad jag 

kallar traditionell undervisning. 

      Observationerna ägde rum under tre och en halv skoldagar i en åldersintegrerad 0-3:a. 

Första dagen var jag bara med under eftermiddagen för att ”visa upp mig” för eleverna, 

bekanta mig med lokalerna och träffa läraren. Den dagen gjordes inga anteckningar och 

ingen intervju med läraren. De resterande tre dagarna deltog jag som observatör i 

klassrummet. Jag förflyttade mig runt för att kunna ta del av olika situationer och 

antecknade hela tiden. Vid slutet av varje skoldag hade jag och läraren ett samtal eller 

mindre intervju då denna fick svara på frågor som uppkommit under dagen och berätta 

om sin teori och inställning till den pedagogik hon använder sig av. Sista dagen ställde 

jag de frågor som jag anser vara primära med tanke på detta arbetes syfte. Integrering 

eller segregering? Vi pratade om särskolans vara eller inte vara och om hon anser att det 

undervisningssätt hon använde sig av är till fördel eller nackdel för elever med 

svårigheter. Det är viktigt att vara medveten om denna att undersöknings tillförlitlighet 

står i relation till tiden för observationerna. Vid observationer får man både information 

som kan uttryckas som ”sanna värden” och ”felvärden”. Då tiden var begränsad blir 

marginalerna för att tydligt urskilja de båda automatiskt mindre. Validiteten kan 

benämnas som relativt god då jag anser att jag undersökt det jag avsåg undersöka. Då 

validitet och reliabilitet står i relation till varandra kan dock sägas att för full validitet bör 

reliabiliteten vara bättre än i just detta fall, (Patel, Davidson, 2003) 
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RESULTATREDOVISNING 

 I resultatredovisningen återges, på ett målande sätt, det resultat som mina observationer 

gav. I anslutning till varje resultatavsnitt ges en kort analys. 

 

Beskrivning av verksamhetsmiljön för denna studie 

Skolan är uppbyggd av flera mindre byggnader, de så kallade ”husen”. Varje hus har ett 

eget namn och i dem jobbar ett arbetslag tillsammans med åldersintegrerade 0 - åk3 

klasser. I det hus som jag skulle vara fanns sammanlagt drygt 30 elever. I det aktuella 

huset kommer man in i ett stort kapprum där alla barn har varsin plats att hänga kläder 

och väskor. Från kapprummet finns det dörrar till fyra av klassrummen. Dörrarna till 

personalrum och de två toaletterna finns också här. Sammanlagt är det sju klass- och 

grupprum. Den undervisning som jag observerade ägde rum i den vänstra delen, i 

musikrummet, lugna rummet och soffrummet/faktarummet.  

     Rummen används på lite olika sätt, i musikrummet finns i princip endast en stor mjuk 

matta. Detta rum användes under veckan för morgonsamling och redovisningar (när 

barnen hade gjort något arbete som skulle visas upp för hela gruppen). Från lugna 

rummet utgår huvuddelen av undervisningen, här finns stora tavlan, bord som barnen 

sitter vid, barnens privata fack och lådor för böcker och dyl. I lugna rummet finns också 

mycket undervisningsmaterial. Mängder av mattematerial finns noggrant sorterat 

(svårighetsgrad, räknesätt m.m.) på hyllor och lite svenskamaterial som till exempel 

sagorecept och stavningskort. I soffrummet, även kallat faktarummet, finns förutom 

soffan stora bokhyllor med böcker, både fakta böcker och läseböcker. Även här är allt 

noggrant sorterat efter svårighetsgrad och ämne. Till detta rum kommer man genom 

lugna rummet eller musikrummet. Det finns ingen kateder i något av klassrummen, dock 

finns det i faktarummet ett skrivbord i ena hörnet där läraren har ”sin arbetsplats”. Det 

används inte av henne under lektionstid. 

     I varje hus jobbar ett arbetslag. I det här fallet bestod arbetslaget av en lärare, en 

förskollärare och två fritidspedagoger. De lägger upp undervisningen lite olika mellan 
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sig. Förskoleläraren har till största delen hand om förskoleklassen, de s.k. ”nollorna” 

(årskurs 0, 1, 2 och så vidare). Fritidspedagogerna har naturorienterade ämnen och bild 

och målarverkstad. Läraren ansvarar för matte, svenska, musik och engelska med treorna. 

Jag har endast varit med och observerat lärarens undervisning och haft samtal kring 

undervisningen med henne. 

 

Analys: Jag kan tycka att undervisningen skulle gynnas av att personalgruppen 

samarbetade lite mer vad gäller undervisningen. Känslan av att alla i arbetslaget bedriver 

sin egen verksamhet var lite för stor. Miljön var väldigt trevlig och de små husen som 

varje arbetslag och barngrupp arbetade i gav stort utrymme för att skapa de bästa 

förutsättningarna, efter eget tycke och smak. 

 

Individualiserande undervisning - Presentation av läraren och 
arbetssättet 

 
Läraren är en kvinna i medelåldern som jag i detta arbete kommer att kalla Eva, hon heter 

egentligen något annat. Eva har jobbat som lärare sedan skiftet 70- till 80 tal, ungefär. 

Till att börja med använde hon sig av ett traditionellt undervisningssätt, det är det 

enklaste och man vet oftast inte om något annat, säger hon. Sedan många år bedriver hon 

vad jag skulle kalla alternativ undervisning. Det som här kallas alternativ undervisning 

innebär att hon försöker att så långt som möjligt arbeta med egentillverkat material i 

stället för färdigtryckta läromedel. Detta medför att varje elev har en egen planering och 

därmed för individen anpassad undervisning. Eva gör grovplaneringen, d.v.s. hon 

planerar för varje individ och gör som små formulär med exempel på uppgifter som hon 

anser att det specifika barnet behöver arbeta med. Utifrån det formuläret får barnet 

”finplanera” alltså bestämma när han/hon vill arbeta med vad och hur mycket som ska 

göras. Barnet visar sina val genom att ringa in eller kryssa för de uppgifter som blivit 

utvalda. Det sker hela tiden i ett samspel mellan lärare och elev. Eleven har viss valfrihet 

men när en uppgift är avklarad ska den visas upp och så ska barnet berätta vad som 

kommer härnäst. I t.ex. matte rättar barnen det mesta själva.  
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     Materialet är antingen självrättande eller så finns de rätta svaren på baksidan. Eva vill 

ändå ha koll på att eleven förstått det han/hon håller på med därför måste allt 

dokumenteras i skrivböckerna som visas upp. Ska barnet göra något helt nytt vill Eva 

vara med för att se så att barnet förstått. För att undervisningen ska följa läroplanernas 

mål för de olika årskurserna dokumenterar Eva ständigt resultat i tabeller. Som riktlinje 

för läsutvecklingen använder hon sig av LUS som är ett läsutvecklingsschema där man på 

ett dokumenterande sätt kan följa elevens läsutveckling. Det är uppbyggt av tre 

huvudfaser, utforskandefasen, expanderandefasen och fasen för det litterata läsandet. I 

varje fas finns ett antal utvecklingspunkter som man kan ”bocka av” när eleven klarar av 

momentet.  

     Eva säger vid upprepade tillfällen att det är viktigt att barnen kommer in i arbetssättet. 

De måste förstå att det är för sin egen skull de jobbar och att de endast lurar sig själva om 

de försöker smita undan. Det är inte bara till mig hon säger så, utan även till barnen. 

”Vem är det du lurar genom att inte förstå eller göra på rätt sätt? Är det mig eller dig 

själv?” Det läggs ganska mycket ansvar på barnen. Men det innebär också vissa friheter. I 

klassrummen finns t.ex. ingen bestämd placering, alla får sätta sig var de vill vid varje 

tillfälle, under förutsättning att de kan jobba bra. Eva säger att det finns nackdelar med 

detta system som exempel kan olika gruppindelningar och utanförskap tas med in i 

klassrummet. Dessa faktorer är det givetvis viktigt att vara uppmärksam på som lärare, 

men Eva menar att man inte påverkar såna saker genom att styra placeringen. Med den 

fria placeringen undviker man eventuella negativa uttalanden om man inte blir nöjd med 

den bänkkompis som tilldelats. 

  

Analys: Att få barnen att tidigt förstå att det är för sin egen skull de går i skolan är viktigt 

men svårt. Kanske fungerar detta sätt där barnen får ta mycket ansvar för sin egen 

situation. Men jag tror att man aldrig kan bestämma sig i förväg för ett specifikt 

arbetssätt/förhållningssätt. Det måste få bero lite och anpassas efter den aktuella 

barngruppen. Från och med årsskiftet 2005 – 2006 kommer det vara obligatoriskt att 

använda sig av individuella utvecklingsplaner i undervisningen. Jag tror att det kommer 
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att gynna barns lärande och när man väl vant sig vid detta system så kommer alla att inse 

att det underlättar individens lärande. 

 

Undervisningsmaterialets utformning och syfte 

I stället för att i huvudsak bygga upp undervisningen med färdigtryckta läromedel har 

Eva tillverkat det mesta av undervisningsmaterialet själv. Det finns dessutom en del 

färdigt material såsom spel, konkret material, böcker i svenska serien ”Äppel, Päppel 

etc.” m.m. För att det ska vara överskådligt för barnen är materialet sorterat på ett sätt 

som barnen kan ta till sig. Exempelvis finns en bokhylla i midjehöjd, fylld med små 

kuvert. I kuverten finns olika matteuppgifter. Varje kuvert berör ett särskilt avsnitt t.ex. 

”minus 0-10, lätta” eller ”plus 10-100, svåra”. Uppgifterna står på små inplastade kort. 

Först ska man göra ”kan du det här” kortet. Går det bra kan eleven fortsätta med de andra 

i kuvertet. Svaret skriver barnen i sina skrivböcker och de rättar själva eftersom facit står 

på baksida av varje kort. I hyllan bredvid ryms olika mattespel och mängder med konkret 

material. Det är räknebrädor, burkar med frukter och lådor med låtsaspengar. För att träna 

in talsorterna används ”skattjakten”. Ett spel där man lär sig att växla mellan de olika 

talen för att till slut få reda på hur stor skatt man har på sin matta. De flesta spelen 

spelades individuellt under de tre dagar jag var hos dem, men de kan lika gärna spelas i 

par eller mindre grupper.  

 

Analys: Beskrivningen kan tyckas något utopisk. Men faktum är att det som inspirerade 

mig mest under tiden för studien var just materialet och dess tillgänglighet. Många är väl 

vi som känt att läromedel har gränser eller brister. De tycks inte riktigt räcka till för att 

alla elever ska få ”sin bit av kakan”. Det egna materialet som Eva använder sig av har 

tagit tid att ta fram. Hon kompletterar, byter ut och tar bort hela tiden. Det är en bra 

metod för att skaffa sig ett fungerande undervisningsmaterial. På detta sätt får individerna 

var med och visa vad som är bra och dåligt.  Disciplinen är viktig och det måste man 

jobba på som lärare. Man får inte glömma att man aldrig blir färdigstöpt som lärare. Man 
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måste hela tiden tillåta sig själv att utvecklas och vara medveten om att man har brister. 

Allt detta för att de elever jag undervisar ska erbjudas det bästa jag har att ge. 

 

Lärarens förhållningssätt 

När ettorna är med i klassrummet lägger Eva automatiskt fokus på dem. Hon säger att det 

beror på att de inte kommit in i arbetssättet ännu och de har inte fått samma rutin som 

tvåorna och treorna. Det är viktigt att ettorna känner sig trygga och får tid att mogna in i 

skolsituationen.  

I klassrummet är Eva den självklara ledaren. Med sina tydliga, fasta regler lämnar hon 

inte mycket utrymme kvar som är otydligt. Barnen ser upp till henne och verkar vara 

nöjda med att arbeta på hennes sätt. Eva använder olika röstlägen vid olika tillfällen. 

Under mattelektionerna är hon sträng, det ska vara arbetsro i klassrummet. Prat, surr och 

oroligheter är inte tillåtet. Under läsestunden är det fortfarande tystnad som gäller. Men 

det hela styrs på ett mjukare sätt. Eva drar gärna barnen till sig, det händer att barnen (de 

yngsta) kryper upp i hennes knä. Vid musiklektionen är det lekfullt och glatt. Det skojas 

och stojas lite extra och det spritter i alla kroppar.  

     När Eva talar med barnen använder hon ett språk som är tydligt men inget förenklat 

”barnspråk”. Hon använder ofta svåra ord och begrepp men förklarar dem för barnen i 

nästa mening. Det är välkommet när barnen undrar över saker och ställer frågor. Vid flera 

tillfällen händer det att det dyker upp en fråga som inte hör till ämnet och det gör 

ingenting. Barnen räcker upp handen och det är som en signal att de har något viktigt att 

säga inför alla. Hela klassen tar del av frågan och Eva svarar efter bästa förmåga. Sen 

återgår man naturligt till det man höll på med. När barnen samtalar med varandra under 

lektionstid viskar de, knappt hörbart. Om de behöver gå på toaletten frågar de om lov, att 

de får gå är sedan självklart. Vid ett par tillfällen händer det att det är flera elever som 

håller på med liknande saker och att de har stött på problem. Då samlar Eva hela gruppen 

runt bordet närmast tavlan och så går de noga igenom ämnet. En gång är det ”nollans” 

värde som är svårt för några ettor. Barnen jobbar alltså med tal som kan se ut som följer :  
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3 - _ = 3  eller  _ + 4 = 4. De ska då fylla i det tal som fattas, i detta fall noll. Problemet 

löses genom att Eva inleder med att förklara allmänt om tecknet = ( ”är-lika-med”) vad 

begreppet står för och oavsett vad de ”hört från sina storasyskon” så betyder tecknet att 

det ska vara lika mycket på båda sidor. De löser gemensamt några tal som Eva skriver på 

tavlan. När de har förstått går Eva vidare genom att tala om nollans värde, sedan löser 

man återigen några uppgifter, som hon skriver på tavlan, tillsammans. Efter det skriver 

Eva några uppgifter och så får barnen räcka upp handen och svara på dem. Svaret ska 

också förklaras av eleven, d.v.s. eleven ska berätta hur han eller hon tänker för att lösa 

uppgiften. När eleverna som från början hade problem också är med och räcker upp 

handen, kan förklara och svara rätt är problemet löst. 

    

Analys: Eleverna verkar vara trygga med arbetssättet och de arbetar verkligen bra. Ibland 

fick jag ändå tanken att de ju bara är barn, hur höga krav ska man egentligen ställa på 

dem? Eva är väldigt tydlig och rak. Detta upplever jag som positivt, trots det känns det 

stundtals lite stelt och hårt. I slutändan fanns det faktiskt även tillfällen då en lite mjukare 

sida kom fram. Det var trots allt okej att få närhet vilket jag tror att barn behöver mycket 

av. 

      

 

Återkommande rutiner 

Morgonsamlingen och fruktstunden på eftermiddagen är rutiner som återkommer varje 

dag. Vid morgonsamlingen står Eva i dörren till musikrummet och tar i hand med alla 

barn som passerar. Vid handtryckningen är det viktigt att Eva får ögonkontakt med 

barnet. De säger god morgon, sen får barnet gå in i rummet och sätta sig på den stora 

mattan. Vid denna ceremoni står barnen på rad och vill komma in i musikrummet. Ingen 

försöker smita undan handhälsningen och ingen vänder bort blicken. Eva berättar för mig 

att hon tycker att det är viktigt att ha sett vart och ett av barnen varje dag, men det är 

väldigt svårt. På det här sättet är hon säker på att hon sett dem, om än för en kort stund. 

Det händer ofta att om det någon dag är något speciellt med något av barnen så syns det 
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direkt på morgonen vid den personliga kontakten, då kan Eva fråga om det är något. 

Barnet kanske bara är trött eller så kan det verkligen vara så att det behöver prata. 

     Fruktstunden inträffar på eftermiddagen varje dag. För nollor, ettor och tvåor är det 

sista som händer på dagen. Treorna har engelska efteråt. Dagen är lång för barnen och 

lunch åt man för flera timmar sedan. I huset försöker de planera in fruktstunden på ett 

passande ställe i schemat i förhållande till mat tider och skoldagens slut.  Tvåor och treor 

har gemensam fruktstund med Eva. Alla barnen har med sig frukt hemifrån (oftast, 

annars kan det finnas frukt i personalrummet). Man samlas i soffrummet, barnen sitter 

överallt. Eva tar plats i snurrstolen och läser högt ur en bok medan barnen äter sin frukt 

och lyssnar.  

     Läxor är något som återkommer regelbundet varje vecka för de flesta elever, så även i 

denna verksamhet. Men här ger Eva endast läxor för att det förväntas av elever och 

främst föräldrar att man har det.  Dessutom är läxorna av en lite annorlunda art. Eleverna 

får en individuell läxa varje vecka. Huvudsyftet med läxan är att barnen ska göra något 

tillsammans med sina föräldrar. Det kan vara att de ska spela ett sällskapsspel eller lösa 

en uppgift gemensamt. Hemuppgifterna ska vara roliga och något som förälder och barn 

ska se fram emot att göra men den ska inte ses som något tvång. Det sker ingen form av 

bestraffning eller bannor om läxan inte kommer in på utsatt dag. Däremot tilldelas 

 ingen ny läxa förrän man gjort den man fått. Eva berättar att hon delger 

förstaklassföräldrarna sin ”läxmetod” vid det första föräldramötet på höstterminen. Hon 

säger också att det aldrig varit någon som motsatt sig detta. 

   

 Analys: Just handhälsning, morgonsamling och fruktstund är något som jag upplever har 

kommit in i skolan under senare år. Det är trevliga rutiner som barn och elever verkar 

trivas med. En nackdel med fruktstund kan tänkas vara att det inte är självklart att alla 

barn får med sig frukt hemifrån. Ska man då erbjuda frukt från skolan? 

   Evas läxsystem tycker jag är bra och inspirerande. Jag har själv många gånger tänkt på 

och undrat över för vems skull läxorna egentligen finns. Ofta är det faktiskt föräldrar som 

vill ha det och att involvera föräldrarna tycker jag är bra. Dock har vi återigen samma 

problematik med hem och föräldrar. Vissa barn får inte hjälp och engagemang från sina 
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föräldrar. Hur kommer man åt det?  Är det så att skolans ansvar har en gräns? Kanske är 

det ett faktum att skolan måste ta ansvar för de barn som inte lever med de 

grundförutsättningar som engagemang och stabilitet skapar.  
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Sammanfattning av resultat 

I detta arbete valdes fallstudie som undersökningsmetod. Jag gjorde observationer i en 

åldersintegrerad lågstadieklass där pedagogen använder sig av ett arbetssätt och en 

undervisningsmetod som avviker något från det traditionella sättet att undervisa. 

Nedanstående punkter är en kort sammanställning av studiens resultat. 

• Individuell planering för varje elev 

• Egenproducerat undervisningsmaterial 

• Inga traditionella läxor. Eleverna får individuella läxor som bygger på att barnen 

ska göra något tillsammans med sina föräldrar exempelvis spela ett sällskapsspel 

• Fri placering i klassrummet (under förutsättning att arbetsklimatet är gynnsamt) 

• Barnen lär sig att ta eget ansvar för sitt lärande 

 



 

 

 29 

Diskussion 

I detta arbete var syftet att med en utgångspunkt i en skola för alla undersöka ett 

arbetssätt och om detta tog hänsyn till elevers olikheter. Jag valde att basera 

undersökningen på två frågeställningar: Vad karaktäriserar en undervisningsform som tar 

hänsyn till elevers olikheter? och Hur kan ett exempel på en alternativ undervisningsform 

se ut? Som metod valdes observationer hos en lärare som individanpassar sin 

undervisning genom ett alternativt undervisningssätt. Detta för att få erfarenhet av just 

den alternativa undervisningsformen och vad man med den kan erbjuda eleverna. Valet 

att använda fallstudie som undersökningsmetod känns rätt för denna studie. Som tidigare 

nämnts har jag endast tagit del av vad jag kallar traditionell undervisning. Med 

traditionell menas att läraren använder sig av en ganska styrd undervisningsform med 

läromedel och undervisning som bygger på gemensamma genomgångar Lektioner där 

eleverna sitter i bänkrader med färdigtryckta läromedel som i värsta fall till och med bara 

är dem till låns. Undervisningen kanske har sett likadan ut de senaste 10-15 åren då 

läraren anser att han eller hon lyckats hitta en balans. I många klassrum har katedern 

fortfarande en central plats och mycket av lärarens undervisning utgår därifrån. Det här 

med egen planering har kommit in allt mer i skolan, även i den mer traditionella 

undervisningsformen och från och med årsskiftet -05/-06 blir det lag på att individuell 

planering ska tillämpas. Jag anser att det är lättare att individanpassa undervisningen om 

man använder sig av ett material som är mer individuellt än färdigtryckta läromedel. Med 

det menar jag ett material som inte ser likadant ut för två elever. Så är det i Evas 

undervisning eftersom allt material och alla uppgifter är lösa delar som handplockas en 

och en för att passa den enskilda individen. 

   Ett alternativt undervisningssätt anser jag karaktäriseras av en metod som på något 

avsevärt skiljer sig mot den undervisning vi kan se i så gott som all skolverksamhet. 

Alternativ kan innebära att undervisningen och materialet ständigt uppdateras och ändras. 

Att man i första hand ser till elever och individer när man planerar sin undervisning, detta 

för att få undervisningen att passa den aktuella gruppen. Man kan använda ett 

egentillverkat material och därmed ha lättare att individanpassa undervisningen. 
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Färdigtryckta läromedel produceras för att passa den stora massan. Även om det finns en 

uppsjö av läromedel som är bra kan det vara en god idé att plocka ”russinen ur kakan” det 

vill säga att inspireras av de bra sakerna och använda sig av dem för att skapa ett material 

som passar gruppen och mig som lärare. Nu när individuella utvecklingsplaner är på gång 

att bli obligatoriskt i undervisningen tror jag att vi till viss del måste släppa den 

traditionella undervisningen och arbeta för högre grad av individanpassning.  

    Eva använder läxan som en metod för att skapa ett gott samarbete mellan skolan och 

hemmet. Ett samarbete mellan skola och föräldrar är något som bör efterstävas och enligt 

Vernersson (2002) är all skolpersonal ansvarig för att skapa detta samarbete. Skolan 

måste dock vara beredd att ta ett visst ansvar för de elever som inte har med sig 

engagemang från hemmet. För att dessa elever inte ska känna utanförskap gäller det att 

anpassa verksamheten för att skapa lika förutsättningar för alla. 

    Det kändes väldigt positivt och inspirerande att ta del av Evas undervisning då jag 

aldrig upplevt något liknande. Jag skulle vilja påstå att den arbetsro som lektionerna 

präglades av gynnade de flesta eleverna och de jobbade alla mycket mer intensivt än vad 

jag tidigare sett en klass göra. Detta trots att det även i denna grupp fanns stora 

kunskapsmässiga skillnader. Jag är väl medveten om den utopiska tonen i denna text. 

Men som lärarstuderande utan stor erfarenhet var det lätt att bli inspirerad av denna 

verksamhet. Dock vill jag inte låta mig luras och tro att det är bara att skapa samma 

förutsättningar så kommer min verksamhet att fungera lika bra. Det är genom erfarenhet 

man skapar en bra förutsättning för lärandet. Inte heller pedagogen är någonsin ”färdig 

lärd”. Det egna materialet som Eva använder sig av har tagit tid att ta fram. Hon 

kompletterar, byter ut och tar bort hela tiden. Det är en bra metod för att skaffa sig ett 

fungerande undervisningsmaterial eftersom eleverna genom sitt lärande visar vad som är 

bra och dåligt.  

     Då jag genom att läsa Liljeroth och Danielsson (1998) samt Druglis (2003) tagit del av 

hur avgörande förhållningssättet kan vara för elevernas prestationer, försökte jag att vara 

extra uppmärksam på detta under mina observationer. Jag ville se om Eva behandlade 

eleverna olika på något sätt. Efter vad jag har sett kan jag inte säga att hon hade olika 

förhållningssätt mot olika elever. Men till det bör också tilläggas att tiden för 
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observationerna var begränsad så man måste ha i åtanke att varje dag, varje vecka kanske 

inte alltid genomförs med samma skärpa. Inte förrän sista dagen av min fallstudie pratade 

vi om eventuella svårigheter och då nämnde Eva vilka typer av svårigheter som fanns 

bland eleverna. Jag anser att Evas förhållningssätt verkade gynnsamt för undervisningen, 

dock kan hon ibland kännas lite sträng och stel. Det kan kanske bero på att hon inte vill 

vara en ”kramfröken”. Grupperna som var i klassrummet varierade i storlek allt från sju 

elever till 23. Trots de ibland stora grupperna var det alltid arbetsro. Vid det tillfälle det 

var 23 elever hade barnen lässtund, eller tystläsning. Man kunde höra en nål falla till 

golvet, så tyst var det. Jag fascinerades vid flera tillfällen av barnens arbetsglädje och 

självständighet. Det verkade som att alla elever visste precis vad som krävdes av dem. 

Det var heller ingen elev som blev åsidosatt eller bortglömd. Eva är väldigt noga med att 

alla elever ska känna sig sedda varje dag. Därför använder hon sig av handhälsning vid 

morgonrutinen. Jag anser att Eva med sin undervisning arbetar enligt 

utbildningsdepartementets (1997) intentioner med en skola för alla.  

     I Ahlström m.fl. (1986), och Vernerssons (2002) böcker har jag läst om skolans 

utveckling sedan folkskolans start 1842. Även synen på pedagogrollen och pedagogens 

utbildning har förändrats en del har förändrats en del. Evas undervisningsmetod kräver att 

hon hela tiden dokumenterar vilken nivå eleverna befinner sig på. Det är lite det som är 

meningen med det hela för Eva vill i varje sekund kunna besvara föräldrarnas undran hur 

det går för deras barn. I Liljegrens (2000) bok står att läsa om den återkommande 

dokumentationens betydelse för att erbjuda rätt stöd till elever i svårigheter. Det är dock 

inte bara elever i svårigheter som behöver erbjudas rätt form av undervisning. Alla elever 

har rätt till en undervisning som är utformad så att deras behov blir tillgodosedda. Jag 

anser att det är dags att man i skolan börjar jobba för att verkligen värdesätta tillfället att    

byta erfarenheter och kunskap med människor som inte är precis som jag. 

   Evas arbetssätt passar in i mallen för vad jag skulle kalla alternativt. Som motivering 

till detta ställningstagande vill jag utse hennes egenproducerade material, individuella 

planeringar och överblick i klassrummet. I klassrummet är det vid en snabb överblick inte 

synligt vilka olika nivåer eleverna är på och i princip samtliga vet ständigt vad som ska 

göras härnäst. Det är inga oklarheter i arbetsrutinen. Som i alla klasser behöver eleverna 
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hjälp med sådant som de inte förstår. Eftersom alla elever har en individuell planering 

från första skoldagen och fortsätter så t.o.m. tredje klass är det stor spridning på nivåer 

men då det inte är tydligt anser jag att det inte är något som präglar miljön negativt.  

     Genom detta arbete har jag försökt att besvara mina frågeställningar. Det har varit en 

förmån att få koncentrera ett arbete kring frågor angående individanpassat arbetssätt, men 

flera frågor är fortfarande obesvarade. Jag hoppas att jag i framtiden ges möjlighet att gå 

vidare inom detta angelägna område i skolans verksamhet. 
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