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Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som skrivs om individualisering av
undervisning i läroplaner och litteratur samt vad ett antal lärare säger om individualisering
och om olika sätt att individualisera i läs- och skrivinlärningen.

Jag har genom min litteraturstudie studerat olika aspekter på individualisering där jag först har
tittat på vilka motiv och vilken kritik som finns mot detta. Därefter har jag studerat
läroplanerna från Lgr-62 till Lpo 94 och också respektive kursplan i svenska för att se hur
individualiseringen har beskrivits genom åren. Olika synvinklar på individualisering i
undervisningen där jag tittar på olika former, vilka ämnen som är lämpliga att individualisera,
lärarens roll och individualisering i åldersblandad undervisning är nästa del av min
litteraturgenomgång. Det sista jag beskriver är hur några författare ser på hur- och varför läs-
och skrivinlärningen bör individualiseras.

I intervjuerna har fyra lärare, som arbetar med läs- och skrivinlärningen, fått beskriva hur de
gör för att individualisera sin undervisning. Intervjun har genomförts utifrån färdiga frågor
som lärarna fick några dagar innan själva intervjutillfället.

Slutsatsen av litteraturstudien och intervjuerna visar att det inte finns något enkelt svar när
man diskuterar metoder för att nå individanpassning. Det viktigaste är att lära känna eleverna
ingående, vara flexibel och variera sin undervisning för att hitta lämpliga inlärningsvägar för
varje enskild elev.
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��� %DNJUXQG

 I Lpo 94 står det att 8QGHUYLVQLQJHQ�VNDOO�DQSDVVDV�WLOO�YDUMH�HOHYV�I|UXWVlWWQLQJDU�RFK�EHKRY�
Detta är något som jag under min utbildning funderat mycket på, och som jag anser är oerhört
viktigt, även om jag förstår att det inte alltid är så lätt att förverkliga
Det är utifrån detta jag har valt att fördjupa mig inom området individualisering och hur vi
som lärare skall kunna ge eleverna en undervisning som är anpassad till just henne/honom.
Jag har genom att studera läroplaner och litteratur försökt väcka tankar hos mig själv men
också försökt skapa mig en insikt om hur jag på bästa sätt kan individualisera undervisningen.

För att gå djupare in i något område och se hur undervisningen kan individualiseras har jag
valt att fördjupa mig inom ämnet svenska och då framförallt i läs- och skrivinlärningen. Som
blivande 1-7 lärare med inriktning mot svenska och so-ämnen anser jag att en av mina
viktigaste uppgifter är att lära barn läsa och skriva. Jag har under min utbildning känt ett
speciellt intresse för den första skoltiden och har alltid varit mest intresserad av att jobba med
de yngre barnen. Jag anser att det är oerhört angeläget att den första skoltiden blir en positiv
upplevelse som alla barn har rätt att få uppleva. Under min praktik i en etta uppfattade jag att
alla barn skulle arbeta på samma sätt och med samma uppgifter även fast de var väldigt olika.
Detta, är enligt mitt sätt att se det, förödande eftersom de barn som inte är riktigt mogna lätt
känner sig misslyckade och tappar intresset och de som kanske redan kan läsa inte blir
tillräckligt stimulerade så att de därför tappar intresset. Jag går av den orsaken in och tittar på
hur vi kan individualisera läs- och skrivinlärningen så att den blir meningsfull för alla barn.
Detta gör jag dels genom att studera litteratur men också genom intervjuer med lärare som
arbetar med de yngre barnen.

���6\IWH

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som skrivs om individualisering av
undervisning i läroplaner och litteratur samt vad ett antal lärare säger om individualisering
och om olika sätt att individualisera i läs- och skrivinlärningen.

����3UREOHPIRUPXOHULQJ

I mitt arbete vill jag försöka beskriva följande:

• +XU�EHVNULYV�LQGLYLGXDOLVHULQJ"

• 9DG�VlJHU�OlURSODQHUQD�RP�LQGLYLGXDOLVHULQJ"

• ,QGLYLGXDOLVHULQJ�L�XQGHUYLVQLQJHQ��ROLND�IRUPHU��YLOND�lPQHQ�lU�OlPSOLJD�DWW
LQGLYLGXDOLVHUD��OlUDUHQV�UROO��LQGLYLGXDOLVHULQJ�L�nOGHUVEODQGDG�XQGHUYLVQLQJ"

• +XU�RFK�YDUI|U�E|U�OlV��RFK�VNULYLQOlUQLQJHQ�LQGLYLGXDOLVHUDV"
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��� /LWWHUDWXU�RP�LQGLYLGXDOLVHULQJ

Individualisering i skolan är inte någon ny företeelse även om jag tycker mig se att har fått
förnyad aktualitet. Jag börjar därför med att titta på vilka motiv, och också vilken kritik det
finns mot individualisering. Sedan fortsätter jag med att titta på vad läroplanerna, från Lgr-62
till Lpo-94, säger om individualisering i undervisningen. Här tar jag också upp vad respektive
kursplan i svenska säger, och då framförallt i läs- och skrivinlärningen. Jag behandlar också
två regeringstexter som tar upp frågan om individualisering. Olika aspekter på
individualisering; olika former, vilka ämnen som är lämpliga, lärarens roll och om det är
någon skillnad på individualisering i åldersblandade klasser i jämförelse med homogena
klasser är det som jag sedan kommer att ta upp. Avslutningsvis har jag studerat vad
litteraturen säger specifikt om individualisering i läs- och skrivinlärningen och också olika
aspekter på detta. I min slutdiskussion sammanfattar jag sedan vad jag kommit fram till i min
litteraturstudie. Min litteratur har jag hittat dels genom att söka på olika bibliotek under ordet
individualisering och dels genom referenslistor från andra examensarbeten. Jag har också letat
direkt bland hyllorna på biblioteket.

����'HILQLWLRQHU�DY�EHJUHSSHW�LQGLYLGXDOLVHULQJ

,QGLYLGXDOLVHUD�särprägla; anpassa efter el. utforma för den enskilde.1

,QGLYLGXDOLVHULQJ��dvs. att undervisningen skall anpassas till varje enskild elev.2

����0RWLY�I|U�LQGLYLGXDOLVHULQJ�HQOLJW�QnJUD�I|UIDWWDUH

Under denna rubrik vill jag ge några författares syn på varför det är så viktigt att
individualisera undervisningen. Dessa författare är eniga om att det är ett angeläget område.

 Imsen3 skriver om argumenten varför det är så angeläget att individualisera undervisningen i
skolan. Den enskilda elevens förutsättningar måste bilda en utgångspunkt för skolans
undervisning. Detta för att stimulera eleven till att uppnå sina mål och lyckas med dem men
också för att försäkra sig om att ingen elev blir ställd inför krav som de inte kan orka med.
Tanken om den enskilda människans egenvärde och betydelsen av att odla det säregna hos
den enskilda eleven har fått en framträdande plats i skolans läroplaner.

Hörberg & Knutsson4 anser också att det i skolan är orimligt att kräva att alla elever skall
prestera jämförbart arbete. Olika anlag, olika uppväxtmiljöer och olika intellektuella
förutsättningar skapar starkt åtskilda individuella skillnader. Dessa individuella skillnader
mellan eleverna gör att läraren arbetar i starkt heterogena klasser vilken gör att det blir
ofrånkomligt att så långt det är möjligt ta hänsyn till den enskilde eleven och att variera
kraven. Det råd som författarna ger är att individualisera undervisningen.

Olika anlag, olika uppväxtmiljöer och olika intellektuella förutsättningar skapar starkt åtskilda
individuella reaktionsmönster. Detta ger utslag över hela skalan. Beträffande den enskilda
elevens sätt att vara, hans intresseinriktning och hans möjlighet att ö h t klara skolarbetet (s.11).

                                                          
1 Bonniers svenska ordbok, 1998
2 Pedagogisk uppslagsbok, 1996
3 Imsen (1996).  (OHYHQV�YlUOG�±�LQWURGXNWLRQ�L�SHGDJRJLVN�SV\NRORJL�
4 Hörberg & Knutsson (1970). 9lJDU�WLOO�LQGLYLGXDOLVHULQJ�
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Di Meo & Zillen5 tar också upp varför det är så angeläget att individualisera undervisningen.
Barn inom samma åldersgrupp kan ha mycket varierad social och tankemässig mognad och de
som arbetar långsamt och som har svårigheter att förstå sådant som jämnåriga klasskamrater
förstår och klarar av, tappar lätt lusten för skolarbetet. Både de ”svaga” och de ”duktiga”
eleverna behöver aktiviteter som tillgodoser just deras behov.

Att barn inom samma åldersgrupp kan ha mycket varierad social och tankemässig mognad vet
vi. Alla lärare vet också att det är svårt att individualisera arbetet (s.7).

Hedlunds6 åsikt är att alla som arbetar med människor är överens om att de utvecklas i olika
takt utifrån kognitiv, social och psykologisk utgångspunkt. Detta innebär att eleverna behöver
göra helt olika saker. Elever som har låg abstraktionsförmåga behöver konkret undervisning i
form av bl.a. laborationer och en elev som har en högre abstraktionsförmåga behöver få arbeta
mer på sin nivå.

Just detta är en kärnfråga inom all individualisering och särskilt i de åldersblandade grupperna,
där skillnaden i abstraktionsnivå är större och fler än i de åldershomogena grupperna (s20).

Det samma gäller undervisningsinnehållet, ämnet. En elev som har begränsade
ämneskunskaper och som en stor del av tiden får arbeta med sådant som ligger för långt ifrån
hans/hennes erfarenheter mister ofta lusten eftersom han/hon inte förstår. Detta medför också
ofta att eleven tappar en stor del av sitt självförtroende. Motsatsen gäller för de elever som
hela tiden får jobba med sådant som han/hon kan.

Dahlgren7 skriver om Professor Benjamin Bloom som har kommit fram till att
undervisningens resultat blir likartat i vilket land på jorden man än genomför den. Några kan
mycket lite, en stor grupp kan mer eller mindre bra och några kan mycket bra. Detta har han
också visat i en utvärdering där han har översatt hur resultaten fördelar sig i ett diagram.
Undersökningen visar att barn behöver olika lång tid att lära en och samma sak. Några
behöver betydligt kortare tid och några behöver mycket längre tid än genomsnittet.

����.ULWLN�PRW�LQGLYLGXDOLVHULQJ

Dagens skola leder till ökade klassklyftor anser Frykman8. Förr var det fler som studerade
vidare oavsett vilken klass de tillhörde. I dag har detta minskat, vilket han bl.a. tror beror på
individualiseringen i skolan. Detta, menar han, gynnar medelklassens barn medan barn med
arbetar- och invandrarbakgrund som inte har någon studietradition har svårt att ta sig upp utan
de fasta strukturer som skolan hade förr.

Carlgren9 ser en farhåga i att elever som arbetar mycket på egen hand med det som kallas
”eget arbete” gör det allt för ofta och får för lite övning i lyssnandet och skrivandet. Eleverna
har själva ansvaret för att hinna sin egen planering och om de skyndar sig kan de få tid att
göra något annat än skolarbete. Hinner de inte klart däremot måste de ta hem och göra färdigt.
Här, menar Carlgren kan det uppstå en motsättning och det finns en risk att kunskapandet blir
ytligt.

                                                          
5 Di Meo & Zillen (1987). cOGHUVLQWHJUHUDG�XQGHUYLVQLQJ�
6 Hedlund (1995). cOGHUVEODQGDG�XQGHUYLVQLQJ�L�SUDNWLNHQ�
7 Dahlgren (1995). 0nO�RFK�PHGHO�
8 Frykman i Lytzy-Mellberg (1999). 6W|UUH�lQ�GX�QnQVLQ�WURU�
9 Carlgren (1997). .ODVVUXPPHW�VRP�VRFLDO�SUDNWLN�
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Det kan därför uppstå en motsättning mellan att ”gå på djupet och försöka förstå” å ena sidan
och att ”bli färdig” å andra sidan. Risken finns för en viss ytlighet och att ”kunskapandet” blir
något ganska mekaniskt. Det är något man fixar själv med hjälp av material och böcker.
Mycket tycks det handla om att hämta och sammanställa information snarare än att sovra, tolka
eller värdera information (s.16).

Även om Carlgren anser att det är viktigt att inte underskatta betydelsen av de nya
arbetssätten så tycker hon problemen måste uppmärksammas. Med det menar hon att det är
viktigare hur långt man hinner än vad man gör och att ”saken” inte blir så viktig som
produkterna, att individualiseringen har blivit individualism och att det gemensamma samtalet
i klassrummet håller på att försvinna.

Eleverna i dessa klassrum gör mycket: arbetsstenciler, egna böcker etc. De får mycket övning i
Skrivande – betydligt mindre vad gäller att lyssna och tala (s.16).

Mycket av de förändringar som vi kan se av skolarbetet i dag, menar Carlgren, kan ses som
nya former för socialisering av eleverna – former där självregleringen utgör en väsentlig del.
Dessa nya sätt att organisera arbetet verkar stämma med vad vårt samhälle behöver i dag t.ex.
arbetare som är självgående och kan planera och utvärdera sitt arbete till skillnad från den
klassiska industriarbetaren.

���9DG�VlJHU�OlURSODQHUQD�RFK�NXUVSODQHUQD�L�VYHQVND"

Individualisering blev ett huvudproblem i och med grundskolans införande.10 Här fick läraren
möta klasser som var mer heterogent sammansatt än i den tidigare parallellskolesystemet.
Tidigare kunde lärare arbeta som om klassen var homogen eftersom de elever som inte
klarade kraven fick gå om eller sluta. I grundskolan skulle eleverna i heterogena klasser få ett
individanpassat arbetssätt och ett individanpassat läromedel. I det följande skall jag granska
vad grundskolans läroplaner och kursplaner i svenska, från Lgr-62 till Lpo 94, skriver om
detta.

����/JU���

Lgr-62 är den äldsta läroplanen som jag studerat. Här ges individualisering en mycket
detaljerad beskrivning och att det läggs stor vikt vid begreppet visas tydligt här.
Lgr-62 betonar starkt att det i en skola för alla inte är realistiskt att kräva samma prestationer
av samtliga i en klass utan kraven måste anpassas efter den enskilde elevens förutsättningar.

En ensidig klassundervisning, avpassad efter ”medelnivån”, medför alltid betydande olägenheter
och otillfredsställande resultat för både de svagaste och de duktigaste eleverna (s.51).

Här skrivs vidare att läraren skall söka sig en så allsidig uppfattning som möjligt om varje
elev för att undervisningen skall ge goda resultat. Skolan syftar redan genom sina yttre
anordningar till individualisering. Lgr-62 tar upp saker som XSSGHOQLQJ�DY�NODVV�L�JUXSSHU�L
YLVVD�lPQHQ��HWW�IULWW�RFK�XSSUHSDW�YDO�Sn�K|JVWDGLHW�DY�lPQHQ��Det hävdas att detta inte är
tillräckligt utan läraren måste framförallt individualisera undervisningen inom klassens ram.
Olika former av individualisering diskuteras också här. 2PIDWWQLQJ�RFK�VYnULJKHWVJUDG��där
eleverna hålls samlade inom samma studieområde men fördjupar sig på olika sätt alltefter
individuell förmåga. 6lWWHW�DWW�O|VD�XSSJLIWHU��där eleverna individualiseras genom att de väljer
böcker och källor samt planerar och genomför sitt arbete på ett individuellt sätt även om
uppgiften som eleverna har är samma. Den tredje möjligheten att individualisera på är efter
                                                          
10 Pedagogisk uppslagsbok, 1996
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HOHYHQV�DUEHWVWDNW��Här talas också om självständigt arbete vilket jag uppfattar som en tidig
form av eget arbete. Detta, menar Lgr-62, är en förutsättning för att läraren skall kunna
bedriva enskild handledning åt dem som bäst behöver det.
Svårigheter för lärarna att bedriva en individualiserad undervisning berörs också här. Det
ställer höga krav på läraren, hans intresse för eleverna, hans förmåga till snabb omställning
samt hans kunskaper och förmåga att organisera.

En individualiserad undervisning kräver rutin och arbetsro för att ge gott utbyte, men om
eleverna ständigt har full sysselsättning med ett för dem meningsfullt arbete, skapas de bästa
förutsättningarna för en god ordning. Individualisering är till sin praktiska konsekvenser ofta
liktydigt med aktivitet (s.53).

 Lgr-62 skriver också om individualisering på de lägre stadierna. Graden av individuell
handledning på de lägre stadierna kan bli avgörande för elevens fortsatta intressen. Om inte
eleven får tillräcklig hjälp och ledning under den första färdighetsträningen kan det leda till att
eleven förlorar intresset och kanske också tron på sin egen förmåga.

����.XUVSODQHQ�L�VYHQVND�/JU���

$OOPlQQD�V\QSXQNWHU
Kursplanen har en rätt så omfattande beskrivning om just individualisering.

Vid all undervisning i svenska är det angeläget, att man väl tillvaratar de möjligheter till en
mera långtgående LQGLYLGXDOLVHULQJ«�V�����

 Detta skall erhållas genom grupptimmar, som ibland förekommer, och detta anses speciellt
viktigt i den elementära läs- och skrivinlärningen. Individuella överkursuppgifter är en annan
sak som beskrivs rätt så omfattande här. Omfång och svårighetsgrad skall vara beroende av
varje elev eller elevgrupps intresse och förmåga.

)|UEHUHGDQGH�XQGHUYLVQLQJ�L�VYHQVND

Under denna rubrik tar kursplanen upp vad vi bör tänka på i den första läs- och
skrivundervisningen. Jag skall titta på vad som skrivs om just individualisering.

…eftersom deras språkliga utveckling vid skolgångens början är mycket olika, krävs en lugn
inskolningstid med en individualiserad förberedande undervisning i svenska. En sådan har
sannolikt stor betydelse som förebyggande åtgärd mot uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter
hos vissa barn (s.140).

Efter detta fortsätter läroplanen med att ta upp, hur läraren på bästa möjliga sätt, kan ta reda
på varje barns eventuella bokstavskännedom och läskunnighet. Det kan man göra med hjälp
av diagnosiskt läsmaterial. Detta är av största vikt för att kunna individualisera den
grundläggande undervisningen i läsning. Läraren kan då få upplysningar om bl.a. elever som
behöver speciellt lugn arbetsgång men också om elever som är tidigt läsmogna och behöver
extra stimulans.
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����/JU���

 Lgr-69 påminner mycket om Lgr-62. Här beskrivs individualisering på samma sätt och även
om Lgr-69 är något nerkortat så är budskapet ändå detsamma. Här tar man även upp aspekten
om individualisering inom grupparbetet. Eleverna arbetar då med individuella uppgifter, som
utgör delar av gruppens gemensamma arbete. Det här har ofta en betydelsefull inverkan på
vissa elever eftersom de engagerar sig mer i arbetet och också därför att det är ett självvalt
gemensamt projekt. Denna typ av individualisering medför ofta att eleverna i gruppen får
flera naturliga tillfällen att hjälpa varandra i arbetet.

I båda läroplanerna åskådliggörs tydligt att grundskolan skall föra en individualiserad
undervisning även om det saknas tvingande fraser med skall och måste.

����.XUVSODQ�L�VYHQVND�/JU���

$OOPlQQD�V\QSXQNWHU
Lgr-69 skiljer sig heller inte nämnvärt från Lgr-62 när det gäller kursplanen i svenska. Några
nya saker kan jag ändå utläsa som inte finns att läsa i Lgr-62.

Undervisningen i svenska skall planeras med utgångspunkt i elevens förutsättningar och behov
och med beaktande av elevens totala situation i skolarbetet och under fritiden (s.131).

Ytterligare en faktor som berörs är om meningsfullheten i färdighetsträningen.

Dessa övningar måste emellertid ge utrymme för elevarbeten av varierande art och omfattning
och för individuella lösningar beroende på varje elevs intresseinriktning, färdighetsnivå och
arbetstakt (s.131).

Det måste här användas ett sådant arbetssätt som främjar elevens personliga utveckling bäst.

)|UEHUHGDQGH�XQGHUYLVQLQJ
 I jämförelse med Lgr-62 är det under den här rubriken inga stora skillnader, utan de är nästan
exakt likadant skrivna.

����/JU���

I Lgr-80 behandlas individualisering inte i något eget kapitel. I inledningskapitlet beskrivs det
genom formuleringen:

Barn är olika när de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika. När
de lämnar skolan bör de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en
uppövad förmåga att respektera individualiteten hos andra människor (s.14).

Individualisering finns även beskrivet under rubriken arbetssätt. Det hävdas, att arbetssätten
ständigt måste prövas, så att man hittar det som är effektivast i olika sammanhang vad gäller
olika åldrar, olika skolmiljöer och för skilda elevindividualiteter. Individualisering måste så
långt som det är praktiskt möjligt få prägla arbetet. Förslag på hur detta skall göras är genom
att anpassa stoffet till olika elever, intresseindividualisering samt att olika elever får olika lång
tid att lära sig något.
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Individualisering måste så långt det är praktiskt möjligt få prägla arbetet. Det innebär en
anpassning av stoffet till olika elever, en intresseindividualisering. Det innebär också att olika
elever får olika lång tid för att lära sig något. Ett och samma arbetssätt passar inte alla elever.
Också arbetssättet måste individualiseras inom de ramar som kravet på en allsidig träning ger.
Det finns inget studiesätt, som är det bästa för alla elever (s.50).

 Lgr-80 ger en bild över vad skolan bör uppnå men den ställer inga direkta krav och föreslår
heller inte några konkreta exempel på hur lärarna skall lyckas förmå eleverna att behålla sin
individualitet.

����.XUVSODQ�VYHQVND�/JU���

Därför måste man anknyta den gemensamma läs- och skrivundervisningen till händelser och
dagligt arbete i klassen och till de gemensamma idéer och intressen som barnen utvecklar där.
Vid sidan därom måste man ge barnen tid, stöd och uppmuntran till individuellt arbete (s.134).

Det står inte mycket om just begreppet individualisering men man poängterar vikten av att
utgå från det språk och de erfarenheter eleverna har vilket jag uppfattar som detsamma.

����/SR���

Lpo är väldigt annorlunda i förhållande till de andra läroplanerna som jag har studerat. Här
tycker jag mig se en skärpning av ton i förhållande till föregångarna. Med nedanstående citat
vill jag åskådliggöra denna skärpning.

Undervisningen VNDOO�anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den VNDOO�med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas
fortsatta lärande och kunskapsutveckling (s.6)

Här finns tydligare krav och mål även om inga förslag om hur dessa kan uppnås finns. Detta
har ju varje skola nu i uppdrag att utforma genom sina lokala arbetsplaner. Begreppet
individualisering nämns inte i Lpo 94 men det finns under de flesta rubriker, formulerat på ett
annat sätt. Med nedanstående citat vill jag påvisa hur stor vikt Lpo 94 lägger vid
individualisering av undervisningen.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (s.5).

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt
deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att
delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen,
teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (s.7).

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem (s.7).

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 (s.8).

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas (s.8).

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 (s.9).
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Skolan skall sträva efter att varje elev,
* Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
* Utvecklar sitt eget sätt att lära,
* Utvecklar tillit till sin egen förmåga (s.11)

Läraren skall,
* Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande
* Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan
* Organisera och genomföra arbetet så att eleven
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga (s.14).

Anledningen till att jag har med alla dessa citat från Lpo 94 är att jag tycker de understryker
vikten av hur angeläget det är att vi har en undervisning som utgår ifrån elevernas
förutsättningar och behov, alltså en individanpassad undervisning.

����.XUVSODQ�L�VYHQVND�/SR���

Här har jag inte funnit särskilt mycket som berör individualisering men under rubriken språket
står det:

För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att
upptäcka de kunskaper de redan har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med
varandra lära sig om språkets uppbyggnad och system (s.98).

Kursplanen är utformad för att klargöra vad alla elever skall lära sig men den lämnar
samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Den visar vilka
kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla men anger inte arbetssätt, organisation
eller metoder vilket förmodligen är anledningen till att det står väldigt lite om just
individualisering.

����5HJHULQJHQV�V\Q�Sn�LQGLYLGXDOLVHULQJ

Jag också tittat på några regeringstexter och vad de säger om individualisering. Även dessa
understryker vikten av att bedriva en individualiserad undervisning.

I propositionen, +lOVD��OlUDQGH�RFK�WU\JJKHW��� som överlämnandes till riksdagen den 11
oktober i år, är utgångspunkten att en god miljö handlar om både den fysiska och den
psykosociala miljön. De pågående samhällsförändringarna påverkar arbetet i skolan och
tolkningen och förståelsen av skolans uppdrag behöver ständigt stå på dagordningen för
skoldebatten, både i samhället och vid de enskilda skolorna. Man poängterar här vikten av att
skolans mål och uppdrag måste vara tydliga för alla som jobbar i skolan. I 1 kap. 2 § i
skollagen (1985:1100) står det att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning
oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.

Flickor och pojkar kommer till skolan med olika bakgrund och förutsättningar och
undervisningen måste anpassas efter detta. Skolan möter alla barn och unga och har därför en
unik möjlighet att påverka deras utveckling och ge det stöd som behövs (s.7).

Detta innebär att utbildningen måste göras tillgänglig för alla och att hänsyn måste tas till det
enskilda barnets behov och stöd för att klara av sin skolgång.

                                                          
11 Prop. 2001/02:14. +lOVD�OlUDQGH�RFK�WU\JJKHW�
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I rapporten (OHYHQV�IUDPJnQJ�±�VNRODQV�DQVYDU��� där uppdraget har syftat till att utifrån
konkreta exempel från ett antal kommuner och skolor, främja diskussion och utveckling av
goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse och då särskilt för elever i behov av stöd.�I en
del av rapporten behandlas hur kommunerna och skolorna arbetar med individuella
utvecklingsplaner. Expertgruppen, som gjort denna undersökning, har särskilt
uppmärksammat om, och i så fall hur, skolorna arbetar med dokumenterad individuell
planering. Gruppen anser att alla har rätt till en individuell handlingsplan. Vid kommunbesök
har gruppen funnit att flera kommuner beslutat att alla elever skall ha en individuell
dokumenterad planering, men att det i dag bara är krav på att det skall finnas för elever med
behov av särskilt stöd. Detta, anser gruppen är fel, eftersom det borde vara en utgångspunkt
för arbetet med alla elever. Skolan har ju ett ansvar för att alla elever får en individuellt
anpassad undervisning.

Skolan har därmed ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att
studieutvecklingen för alla barn och ungdomar planeras och noga följs genom hela skoltiden
(s.41).

Rapporten ger också ett antal exempel på hur många skolor arbetar med individuell
dokumentation kring enskilda barn. Elevportfolios, där elevens arbete samlas och används
som grund för den individuella planeringen, är något som gruppen bl.a. kommit i kontakt
med. Andra förekommande dokumentationer är loggböcker, planeringsböcker och
arbetsjournaler som förs av eleverna.
Det är viktigt med en individuell utvecklingsplan vid övergångarna mellan de olika stadierna,
eftersom risken att förlora värdefull information kring den enskilda eleven minskar. För att ge
möjligheter att följa den enskilda elevens utveckling är förslaget att varje elev har en
individuell utvecklingsplan som skall beskriva elevens kunskapsutveckling och sociala
utveckling i relation till mål att sträva mot i läroplanen.

Det här förslaget ges på vad som kan ingå i en sådan:

• elevens mål i förhållande till de nationella målen,
• ev. åtgärdsprogram
• ev. skriftlig information från utvecklingssamtal,
• resultat från nationella ämnesprov,
• resultat från nationella diagnostiska material,
• ev. skriftliga omdömen när eleven inte får betyg,
• arbetslagets analys i anslutning till eleven,
• skolans individuella uppföljningar och utvärderingar (s.38).

Detta måste sedan anpassas till varje elevs ålder och behov och det är viktigt att varje
kommun och skola utifrån sin verksamhet finner en bra modell. Man avslutar med att ta upp
konsekvenser som detta arbetssätt kan orsaka.

Det finns en risk att lärare ser kravet att formulera en individuell utvecklingsplan för varje elev
som en belastning och ytterligare en arbetsuppgift istället för ett medel för att höja kvaliteten i
arbetet (s.40).

Men, expertgruppen anser att det inte kommer att medföra något krav för den enskilda skolan
eller läraren utan dokumentationen är ett verktyg för alla parter att hantera, synliggöra och
strukturera informationen kring den enskilda eleven.

  

                                                          
12 Utbildningsdepartementet DS, 2001:19. (OHYHQV�IUDPJnQJ�±�6NRODQV�DQVYDU�
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���,QGLYLGXDOLVHULQJ�L�XQGHUYLVQLQJHQ

����2OLND�IRUPHU�DY�LQGLYLGXDOLVHULQJ

Hörberg -Knutsson13 skriver om betydelsen av att bemöta eleverna i enlighet med deras
intressen, behov, möjligheter och färdigheter. De olika metoder de beskriver är
tempoindividualisering/hastighetsindividualisering, fördjupningsindividualisering och
intresseindividualisering.

7HPSRLQGLYLGXDOLVHULQJHQ�HOOHU�KDVWLJKHWVLQGLYLGXDOLVHULQJHQ�kan förekomma renodlad t.ex. i
matematik men det är även där mycket sällan förekommande. Detta beror på att lärarna är
mån om sina elevers utveckling och vill se till att eleven behärskar den inlärning som t.ex. ett
visst avsnitt i ett arbetsområde är avsett att förmedla. Författarna menar att eleverna med
utgångspunkt i diagnostiska prov slussas vidare till nästa kursavsnitt eller till övningar som
eleven behöver. I och med detta har tempoindividualiseringen kopplats samman med
fördjupningsindividualiseringen.

)|UGMXSQLQJVLQGLYLGXDOLVHULQJHQ är en form av individualisering, där läraren strävar efter att
befästa en inlärning i t.ex. färdighetsämnena. I orienteringsämnena kan det gälla fördjupning
inom någon del av den ursprungliga uppgiften som intresseområdet utgör. I svenska kan
läraren t.ex. ge eleverna övningar på ett visst ljuds stavning för att befästa inlärningen. Dessa
övningar ges endast till de elever som behöver denna fördjupning. Detta är då en
fördjupningsindividualisering. De elever som redan kan det aktuella ljudets stavning kan
arbeta med fördjupningsuppgifter i andra former. När läraren behandlar ett arbetsområde kan
han/hon, sedan den gemensamma delen av stoffet bearbetats, dirigera eleverna till olika
fördjupningsuppgifter. Författarna menar att det speciellt under inskolningen av olika
färdigheter, som spelar stor roll i det fortsatta arbetet, kan vara nödvändigt att dirigera
arbetsuppgifterna.

,QWUHVVHLQGLYLGXDOLVHULQJ innebär att vi låter elevernas intresse bli utgångspunkt för arbetet i
skolan. Ett säkert sätt att nå studiemotivation är att låta elevens intresse bli utgångspunkt i
undervisningen. Det skulle kunna innebära att vi i en klass under en lektion skulle syssla med
lika många aktiviteter som det finns elever. En viktig del av lärarens arbete består i att väcka
och upprätthålla en så hög grad av studiemotivation som möjligt. Detta, skriver författarna,
kan göras genom att vid varje arbetsuppgift som eleven får försöka förklara varför eleven
skall syssla med just den uppgiften. Ett annat sätt som också är vanligt är att i den dagliga
undervisningen så långt som det är möjligt försöka anknyta till elevernas egen erfarenhet och
att göra undervisningen så konkret som möjligt.

Bland eleverna i en klass finns många intresseinriktningar representerade. Med ganska stor
säkerhet upplever varje elev under arbetet med ”den fastställda grundkursen, att den innehåller
delar, som eleven tycker är ”roligare” respektive ”tråkigare”.  Dessa synpunkter – eller kanske
rättare sagt attityder – från eleverna kan läraren tillvarata, när fördjupningsuppgifterna förbereds
(s.19).

Ofta griper dessa tre former in i samt stöder och kompletterar varandra. Författarna hävdar att
individualiserande arbetsformer är en nödvändighet eftersom det i skolan är orimligt att kräva
kvalitativt och kvantitativt jämförbart arbete av alla elever. Det är också lika orimligt att av en

                                                          
13 Hörberg & Knutsson, 1970
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elev vänta sig jämnbördiga prestationer i alla skolans ämnen. Vilken form av individualisering
som läraren skall använda är en sak man kan diskutera enligt författarna. En
tempoindividualisering kan ibland vara en lämplig utgångspunkt eftersom den ger besked om
elevernas arbetsgång. Det viktigaste är ändå att starkt individualisera kraven och varsamt
dosera arbetsuppgifterna, så att eleven själv kan konstatera framstegen.

Till skillnad från Hörberg – Knutsson beskriver Hedlund14 fyra olika former av
individualisering. Han beskriver också materialindividualiseringen, vilket beror på att boken
är nyare och att åldersintegrerade klasser börjar bli vanligare här. De fyra former han
beskriver är:

+DVWLJKHWVLQGLYLGXDOLVHULQJ��vilket innebär att eleven arbetar i sin egen takt i ett läromedel
eller annat material. Detta, menar Hedlund, behöver inte innebära någon kvalitativ skillnad
mot vad man gjorde förut. Fördelen kan vara att ingen behöver jobba snabbare eller
långsammare än vad som är naturligt för honom/henne. De som är långsammare behöver inte
känna sig stressade och de som är snabbare behöver inte hålla igen eller utsättas för
extrauppgifter som sällan tillför något nytt utan bara är ett sätt att sysselsätta den snabbe tills
övriga hunnit i kapp.

0DWHULDOLQGLYLGXDOLVHULQJ� är ett naturligt arbetssätt i en åldersintegrerad klass. Här jobbar
eleverna med flera olika material i klassrummet och ingen förväntar sig att alla arbetar med
samma material samtidigt. Det här behöver inte innebära någon kvalitativ skillnad mot
hastighetsindividualiseringen utan det får ungefär samma effekter. Här kan det också göras ett
mer medvetet urval av uppgifter för varje elev. Det här kräver mycket av eleverna men
positiva följder blir att varje elev får arbeta efter sin egen förmåga.

,QWUHVVHLQGLYLGXDOLVHULQJ innebär att eleverna får välja arbetsområde efter sitt eget önskemål
och också när detta skall ske. Detta kan, enligt författaren, öka motivationen och
ansvarstagandet. Det negativa kan vara att vissa elever har svårt att hantera denna frihet till en
början.

Det sista Hedlund tar upp är den�.RJQLWLYD�,QGLYLGXDOLVHULQJHQ��vilket innebär att
individualisering sker utifrån elevens mognad, erfarenhet och förmåga. Det här är ännu en
form som inte Hörberg – Knutsson berör. I de tre övriga formerna utgår man från ämnet
medan man här utgår ifrån elevens kognitiva olikheter. Det är dessa olikheter som sedan leder
till olikheterna i material.

Hedlund anser att de oklarheter som finns om vad som egentligen menas med
individualisering har lett till att många tror att de löst problemet genom att endast ägna sig åt
materiell individualisering. Detta utan att nå fram till någon form av kognitiv
individualisering överhuvudtaget. Med kognitiv individualisering behövs inte så mycket
material utan man utgår från vad eleven har inom sig. Här använder man sig också av ett
processinriktat arbetssätt som bygger på kommunikation och dialog. Materialet kan här vara
till hjälp men är av underordnad betydelse. I den materialindividualiserade undervisningen
står och faller hela undervisningen med materialet utan att man har nått någon som helst
kognitiv individualisering.

                                                          
14 Hedlund, 1995
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I Pedagogisk uppslagsbok15 skriver man att det är viktigt att skilja på individualisering och på
olika arbetssätt som syftar till individualisering så som: LQWUHVVHLQGLYLGXDOLVHULQJ�
KDVWLJKHWVLQGLYLGXDOLVHULQJ och LQGLYLGXHOOW�DUEHWH. Ett visst arbetssätt kan inte garantera
individualisering utan det DYJ|UDQGH�lU�KXU�LQQHKnOOHW�NDQ�KDQWHUDV�DY�YDUMH�HOHY� Här ser jag
tydliga likheter med vad Hedlund tar upp om den kognitiva individualiseringen dvs. att en
undervisningssituation är individualiserad när vi kan ge skäl för att eleven befinner sig i en
meningsfull inlärningssituation.

Järbur16 tar i sin bok upp det som han anser vara den svenska skolans dilemma. Det är enligt
honom allt för många elever som inte vill lära sig. Lösningen till detta ser han i en
individanpassad arbetsform där eleverna får möjlighet att utvecklas i egen takt och efter egen
förmåga. Eleverna skall ha stort inflytande på undervisningens utformning och innehåll.
Lärarens ansvar är att skapa förutsättningar för att eleverna skall vilja lära sig och på så sätt
vinna kunskap. Det vill han göra genom att ge eleven tid att lyckas, rätt arbetsuppgift samt rätt
arbetssätt.

Han har också funnit ett arbetssätt där han tycker sig uppfylla detta. För att alla skall få
samma grund ger han eleverna en grundkurs och den kan eleverna själva bestämma när de
skall avsluta. De som blir klara tidigt får göra ett prov, som visar att de har fått den kunskap
som alla skall nå. Efter det får de i samråd med läraren eller efter fritt val välja en önskekurs.
Järbur anser att det finns för och nackdelar med båda sätten. När eleven får välja fritt efter
intresse skapas det entusiasm och nyfikenhet. Om eleven istället väljer önskekurs i samråd
med läraren förstår han mer av sin fördjupning under förutsättning att arbetet knyts till
grundkursen. Grundkursen skall innehålla kunskaper som alla elever har användning av och
vid planeringen av denna fastställs ett datum för slutprov. Detta arbetssätt är en typ av
WLGLQGLYLGXDOLVHULQJ�där alla elever når samma mål men på olika lång tid. Önskekursen leder
till LQWUHVVHLQGLYLGXDOLVHULQJ�

Ytterligare en faktor som Järbur tar upp och som enligt honom är en förutsättning för att nå
total individualisering, är elevernas olika inlärningsvägar. Det krävs av läraren att han visar så
många olika inlärningsstilar som möjligt så att eleven blir medveten om sin egen. Detta skall
man alltid ha med i sina tankar, menar Järbur.

En bra skola skapar förutsättning – lust att lära och möjlighet att lyckas – för alla elever att till
fullo utnyttja sin förmåga till inlärning och utveckling (s.11).

 Att individanpassad undervisning inte utesluter katederundervisning är en annan aspekt som
Järbur berör. Effektivt arbete är, enligt Järbur, arbete som på kortast möjliga tid, leder till
måluppfyllelse – att alla elever maximalt utnyttjar sin förmåga till inlärning och utveckling.
Gemensamma genomgångar, berättande, diskussioner osv. är utmärkta men under den del av
tiden i skolan som eleven jobbar enskilt måste eleverna få för dem anpassade uppgifter,
möjlighet att välja det effektivaste arbetssättet och få tid att lyckas.

Stensmo17 tar upp om den individuella variation som finns ibland eleverna. Han bekräftar, vad
Järbur menar, nämligen att eleverna varierar i intelligens och att detta innebär att de skiljer sig
åt i sättet att tillägna sig kunskaper och färdigheter, samt förmågan att tillämpa kunskaper och
färdigheter för att lösa problem och för att möta nya situationer. Eleverna varierar också i
intresse och det har ett nära samband med begreppen motivation och attityd. Det man är
                                                          
15 Pedagogisk Uppslagsbok, 1996
16 Järbur (1992). ,QGLYLGDQSDVVDG�VNROD�
17 Stensmo (1997).�/HGDUVNDS�L�NODVVUXPPHW�
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intresserad av är man motiverad för eller har en positiv attityd till. Individualisering av
undervisningen kan enligt Stensmo innebära:

��� Variation av undervisningens LQQHKnOO�
��� Variation av undervisningens IRUPHU
3. Variation av den WLG�eleverna behöver för att lära sig.
4. Variation av VWXGLHVlWW� elevens lärstil.
5. Variation med avseende på HOHYHU�PHG�EHKRY�DY�VlUVNLOW�VW|G�vid svårigheter och handikapp

(s.173).

När Stensmo har fått fram detta har han utgått ifrån läroplanerna, från Lgr 62 – Lpo 94.

Också Dahlgren18 tar upp individualisering och vad detta kan innebära. Han skiljer på
individuellt arbete, där alla elever har samma uppgifter, och individuellt arbete där eleverna
får olika arbetsuppgifter (individanpassade uppgifter).

Individualisering kan innebära olika tidstilldelning men också att eleverna får olika uppgifter
och att dessa anpassas till deras mognads- och kunskapsprofil (s.128).

De individanpassade uppgifterna skall tydligt visa vad eleven skall uträtta, hur han skall
arbeta, vad som skall anses vara en fullgod prestation, när uppgiften skall vara klar, hur den
skall redovisas och hur läraren kommer att kontrollera arbetet och kunskapen.
Det här tar tid och kräver kunskaper om inlärning och elevernas förutsättningar. Dahlgren
fortsätter med att ta upp hur vi kan individualisera gruppvis. Han menar att detta kan avlasta
läraren en del av det extraarbete som individanpassning innebär. En modell är att samla alla
de elever som får samma arbetsuppgifter i en grupp.

”Eget arbete” är en annan form av individualiserad undervisning. Carlgrens19 definition på
detta är att eleverna arbetar självständigt med självvalda uppgifter. Eleverna får bestämma
både vilken uppgift de skall arbeta med samt hur lång tid de skall ägna till denna. Det egna
arbetet skall alltid bedrivas under vissa givna ramar och läraren har alltid det yttersta ansvaret
för att kunskapsmålen uppfylls.

Gunilla O Wahlström20 beskriver ett arbetssätt som kallas divergent pedagogik. Den består av
en fråga, ett substantiv, en uppgift, som kan ha många olika svar. Uppgiften är knuten till det
ämnesområde som man studerar, men sättet att lösa den kan vara lika många som eleverna.
Barnen anpassar här sitt arbetssätt till sin egen mognadsnivå eller kompetens både vad gäller
kvantitet och kvalitet. Det här är ett undersökande arbetssätt som förekommer på många
skolor och det är, enligt författaren, ett sätt att kunna individualisera hur långt som helst.

                                                          
18 Dahlgren, 1995
19 Carlgren i Stensmo, 1997�
20 Wahlström (1995). %HJnYDGH�EDUQ�L�VNRODQ�
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����9LOND�lPQHQ�lU�OlPSOLJD�DWW�LQGLYLGXDOLVHUD"

Hörberg & Knutsson21 tar också upp vilka ämnen som är lämpliga för individualisering. De
ställer sig frågorna; I vilka ämnen NDQ vi individualisera och i vilka ämnen E|U vi
individualisera. Övningsämnena (slöjd, gymnastik, teckning och musik) är självklara att
individualisera och här finns det inte heller några problem att göra det.

I orienteringsämnena är det fortfarande den lärarledda undervisningen som dominerar och den
har inte har spelat ut sin roll. Det är dock viktigt komma ihåg att den här boken är skriven
1970, så mycket har förändrats sedan dess. Katederundervisningen har dock ändrat form anser
författarna. Nu, har det mer blivit ett samspel mellan lärare och elev, ett aktiverande samtal.

Färdighetsämnena förutsätter en individualiserad undervisning. Här är det väsentligt att varje
elev i varje nytt delmoment får en kunskap byggd på förståelse och dels får tillräcklig
färdighetsträning.

De olika byggstenarna i färdighetsämnena måste dels komma i rätt följd, dels så småningom
bilda en enhet. Varje elev måste behärska alla delmomenten, eftersom dessa oftast bygger på,
beror av och stöder och kompletterar varandra (s.25).

Det är svårt för eleven att följa undervisningen om han är frånvarande när någon del av detta
lärs in. Konsten att läsa är en grundförutsättning för alla skolans ämnen och, fortsätter
författarna, när eleverna kommer till mellanstadiet förutsätter vi att de kan detta. Men så är det
inte och därför är deras slutsats att vi måste individualisera läsundervisningen även på
mellanstadiet.

Författarna ger också ett förslag på hur vi kan individualisera läsningen. I huvudmomenten för
läsning, enlig Lgr 69, som den här boken är skriven efter, ingår att vi skall sträva efter att lära
eleverna att nå så god lästeknik, läshastighet och läsförståelse så att läsningen blir ett effektivt
verktyg att skaffa sig kunskap om den värld vi lever i. De huvudtyper av läsning som här
ingår är informationsläsning och upplevelseläsning. Författarna hävdar att det vid
individualiserad läsning är enklast att hämta stoff från upplevelseläsningen eftersom eleverna
där möter mer lättillgängliga texter med färre fackuttryck. Detta fångar också elevernas
intresse på ett bättre sätt.

Redovisningen av texterna kan sedan göras på olika sätt. Här, menar författarna, att det skiljer
mellan de arbetsuppgifter som kan byggas på informationsstoffet och de som passar i
samband med upplevelseläsningen. I det första fallet är det ju oftast fakta som ska sökas och
det är också här som eleverna skall tillägna sig studietekniska färdigheter. När det däremot
gäller upplevelseläsningen eftersträvar vi att stimulera elevernas läslust och att väcka deras
intresse för litteratur. Uppgifterna som bygger på upplevelsestoffet kallar författarna
”skapande uppgifter” som t.ex. kan vara dramatiseringar, tecknings och målningsuppgifter
osv. Ofta kan uppgiften bestå i att spinna vidare på givna tankegångar och att svara på frågor
av typ: Vad hände sedan? Hur skulle du ha handlat? osv.

Författarna är också noga med att påpeka att det inte alltid är nödvändigt att bearbeta
upplevelseläsningen. Eleverna behöver läsa enbart för att njuta och detta inte bara ibland utan
ofta. Här menar Hörberg & Knutsson att en förutsättning för att vi över huvud taget skall se
ett varaktigt resultat är att vi hos eleverna kan skapa ett intresse för läsning.

                                                          
21 Hörberg & Knutsson, 1970
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Ett sätt att skapa detta intresse är att ge eleverna tillfälle till s.k. fri läsning. Den fria läsningen
ska ge tillfälle till läsning av självvald litteratur, utan krav på redovisning. Litteratur för denna
läsning kan eleverna hämta både från sina egna boksamlingar och från skol- eller andra bibliotek
(s.50).

Läraren bör givetvis alltid stå till tjänst med råd och hjälp vid bokvalet och då framförallt åt
elever som verkar osäkra eller har stora svårigheter med sin läsning. Det väsentliga är att hela
tiden försöka intressera eleverna för läsning och med detta intresse som utgångspunkt, menar
författarna, har man också en helt annan möjlighet att vidareutveckla och öka deras
läsförmåga.

����/lUDUHQV�UROO

Kveli22 skriver om kravet på anpassad undervisning som finns i Lpo 94. Detta, menar hon, är
en av de centrala sakerna i grundskolan och det överensstämmer med uppfattningen om att
undervisning är att skapa förutsättningar för inlärningsprocesser. För att klara detta krävs det
att läraren lär känna varje enskild elev och också elevens miljö. Vi kan ställa oss vissa frågor
som: Vem eleven är, vad han kan eller vet sedan tidigare, vilka elevens resurser och
eventuella svagheter är, både fysiskt, intellektuellt, emotionellt och socialt är, vilka intressen
eleven har, hur arbetsformer, motivation och insatser ser ut, vilket stöd och vilken stimulans
som eleven har från familj och närmiljö, hur eleven kan/bör följas upp och vilka konsekvenser
detta får för undervisningen.

Vilka krav som ställs på läraren när det gäller att individualisera undervisningen är ett område
som också Hörberg & Knutsson23 berör. Det tyngsta arbetet för läraren ligger i förberedelsen,
organisationen och om man vill använda sig av individualiserande arbetsformer så finns det
två viktiga moment som måste beaktas. Det första är att VNDSD�DUEHWVPRGHOOHU och det andra
är att VDPPDQVWlOOD�RFK�NRQVWUXHUD�PDWHULDO� Innan läraren överhuvudtaget kan börja med en
individualiserad undervisning måste han dock tänka på en del saker. Det är angeläget att
läraren lär känna alla elever så ingående som möjligt och den första tiden man har en klass bör
vara en inskolningsperiod. Då har läraren en chans att skaffa sig en bild av klassen som grupp
men också en möjlighet att få en allsidig uppfattning om varje elev. Andra informationskällor
som läraren kan använda sig av är föräldrar, ev. andra lärare och skolsköterska/läkare. Att på
detta sätt komma underfund med varje enskild elev är, enligt författarna, en viktig del av
lärarens arbete. Om läraren skall kunna individualisera undervisningen krävs också en
diagnos för att han skall få grepp om elevernas kunskaps- och färdighetsnivå.

����,QGLYLGXDOLVHULQJ�L�nOGHUVEODQGDG�XQGHUYLVQLQJ

Hedlund24 jämför individualisering i åldersblandade klasser och individualisering i
åldershomogena klasser. Han hävdar att det inte är någon skillnad och att det inte finns någon
forskning som talar för att det skulle kunna organiseras bättre individualisering ju större
spridning man har då det gäller kunskap, erfarenhet och mognad i en grupp. Det som kan
skilja är att situationen i en åldersblandad klass ibland kan tvinga läraren att utveckla ett mer
individualiserat arbetssätt. Hedlund, som arbetat i en åldersblandad klass i många år hävdar att
han skulle arbeta precis på samma sätt i en åldershomogen klass.

                                                          
22 Kveli (1998). $WW�YDUD�OlUDUH�
23 Hörberg & Knutsson, 1970
24 Hedlund, 1995
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Di Meo och Zillen25 beskriver några modeller för hur vi kan individualisera den
åldersintegrerade undervisningen. De menar att individualisering kan bidra positivt till
barnens utveckling men att det inte sker automatiskt. Om individualiseringen sker endast av
att barnen i egen takt jobbar sig igenom uppgifter i någon lärobok är risken stor, att de bara får
ytliga, mekaniska kunskaper och att de tappar intresset. Den andra modellen de tar upp är
nivågrupperingen. Barn som befinner sig på samma nivå i ett ämne grupperas tillsammans
och läraren undervisar varje grupp för sig. Risken med den här modellen är att gapet mellan
de ”svaga” och de ”duktiga” ökar eftersom läraren har en tendens att lägga
undervisningsnivån i grupper som är duktiga högt medan nivån läggs för lågt i svaga grupper.
Det finns dessutom en risk att de ”svaga” barnen präglas av att tillhöra denna grupp.
En annan modell är att undervisningen inom den åldersblandade klassen sker årskursuppdelat.
Varje årskurs arbetar med sina uppgifter och läraren gör sina genomgångar i varje årskurs för
sig. Den sista modellen som beskrivs var typisk för de första åldersblandade klasserna men
många lärare jobbar fortfarande efter den. Den går ut på att utveckla ett arbetssätt som gynnar
barnens personliga och sociala utveckling��Det som ingår i ett arbetssätt som svarar mot de
här målen beskrivs med uttryck som medinflytande, elevansvar, hjälpsamhet, utgå från
elevernas verklighet, undersökande och elevaktivitet��I den här modellen är det också vanligt
att barnen arbetar utifrån sin individuella nivå men ofta i en grupp där deltagarna har olika
ålder och förmåga. Den här modellen tillämpas också av många lärare i åldershomogena
klasser.

                                                          
25 Di Meo & Zillen, 1987



19

���,QGLYLGXDOLVHULQJ�DY�OlV��RFK�VNULYLQOlUQLQJ

If, for whatever reason, a child in our society, is not reading by the end of first grade, he already
begins to feel that he is a ’flop’ in life. More and more, reading becomes to be associated with
the anticipation of negative selfappapraisal.
                                                         'DYLG�(ONLQG��

����%HW\GHOVHQ�DY�HQ�LQGLYLGXDOLVHUDG�OlV��RFK�VNULYLQOlUQLQJ

Taube27 beskriver hur betydelsefull läsningen är i vårt samhälle. Läs- och skrivkunnigheten är
det första steget mot en intellektuell karriär och vårt samhälle är anpassat för en befolkning
som är läs- och skrivkunnig. Att kunna läsa är viktigt och Taube menar att den insikten
överförs från föräldrarna. När barnen kommer till skolan som sjuåringar är de olika. Långt
ifrån alla barn har klart för sig vad läsning innebär och vad de skall ha det till. De som har haft
erfarenhet sedan tidigare har lättare att ta till sig läsningen än de som inte har det. De har ofta
svårt att förstå fördelarna med att kunna läsa och detta får inverkan på motivationen och själva
läsningen. Barn har olika förväntningar på sin förmåga att lyckas eller misslyckas och när de
kommer till skolan har de ofta skapat sig en självbild och därför blir lärare och kamrater nu
oerhört viktiga för barnet. Det är alltså mycket som skall stämma om den tidiga läsinlärningen
skall ske utan problem.

Taube beskriver vidare om vad som kan hända när ett barn får en negativ skolstart. De flesta
barn blir berörda när de jämför sig med kamrater och ser att de blir sist färdiga och ständigt
hör till dem som inte har förstått uppgifterna. För de här barnen blir då ofta den första
skoltiden en obehaglig upplevelse.

Få barn förblir oberörda när de jämför sig med klasskamraterna och tidigt registrerar att de
alltid blir sist färdiga, alltid gör flest fel i stavning eller vid högläsning och ständigt hör till dem
som inte har förstått hur uppgiften skall lösas. Den första skoltiden blir då en obehaglig
upplevelse av att inte hålla måttet. Bristande individualisering från skolans sida är ett annat, för
självförtroendet, riskfyllt moment vid skolstarten  (s.81).

Om inte lärarens krav stämmer med elevens kognitiva och språkliga kapacitet kan det lätt
skapas förvirring hos eleven. Eleven förstår då inte, vad det som han kämpar för att lära sig
går ut på. Om en elev under lång tid får känna att han är bland de sämsta och inte kan uppfylla
skolans krav finns det risk för att han börjar tillgripa felaktiga strategier och då kommer han
ideligen möta motgångar i läs och skrivinlärningen. Många undersökningar har visat på att
svaga läsare har låga förväntningar på sina egna prestationer och bristande uthållighet. Denna
bristande uthållighet hos barn med läs och skrivsvårigheter, kan ses som ett destruktivt
beteende som är nära kopplat till att få behålla en låg prestationsbild.

Självförtroendet hos barnet spelar alltså en stor roll i barnens utveckling mot att bli läsare.
Läsinlärningen kan försvåras på grund av sociala och emotionella orsaker och om barn som
håller på att lära sig läsa ständigt tillåts att misslyckas kommer de att försöka undvika de
situationer som kräver att de skall läsa. Tränar de inte läsning kan de inte heller bli bättre på
det och de kan inte ta sig ur sina lässvårigheter. Barnen går in i en ond cirkel. För att inte
barnen skall hamna i denna onda cirkel skall läraren se till att barnet får en rad konkreta
framgångar i sin väg mot läsningen. Ett sätt är att sätta upp delmål. När barnen når dessa
känner de att de kan, vilket ger större självförtroende. Lärare skall också uppmuntra eleven i

                                                          
26 Taube (1987).  /lVLQOlUQLQJ�RFK�VMlOYI|UWURHQGH�
27 Taube, 1987
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dess utveckling. Det är viktigt att man i klassen skapar en miljö som inte är jämförelseinriktad
barnen emellan. Jämförelsen skall ske på det individuella planet.

I Pedagogisk uppslagsbok28 skriver man också om onda cirklar som kan uppstå. Om eleven
misslyckas med läs- och skrivinlärningen är det lätt att elevens självförtroende försämras och
nya misslyckanden kan sprida sig till andra områden. Den stora pedagogiska utmaningen är
att bryta denna cirkel och få i gång ett intresse för läsning men att det bästa naturligtvis är att
aldrig den onda cirkeln uppstår. Det förutsätter att eleven får ett varligt, mjukt och försiktigt
möte med skriften under den första skoltiden.

Barnen kommer till skolan med stora individuella skillnader och då är det också i enlighet
med Stadler29 angeläget att vi individualiserar undervisningen. De barn som tidigt misslyckas
med skolans viktigaste ämne kommer förr eller senare få problem. Eftersom förväntningarna
är stora hos barnen som börjar skolan, och den första tiden har en avgörande betydelse för
utvecklingen av den egna självtilliten, är det av största betydelse att försöka undvika
misslyckanden just i den inledande läsinlärningen. Det händer att man lägger orsaken till
inlärningssvårigheterna i miljön, dvs. negativa faktorer i skolan eller i hemmet, när det i själva
verket är barnens individuella olikheter som ligger bakom.

����/lUDUHQV�UROO

Taube30 tar också upp hur starkt inflytande lärarens värderingar och förväntningar har på
elevens egna förväntningar och prestationer. Det är viktigt att inte ha lika höga förväntningar
på alla barn eftersom det då skulle leda till att vissa barn inte förstår undervisningen och
därför misslyckas.

En individualiserad undervisning, där kraven är anpassade efter varje individs behov och
förmåga, maximerar möjligheterna till framgång för alla (s.120).

Efter varje litet steg framåt som eleven gör kan kraven ökas. Man skall bedöma elevens
prestationer i relation till hans tidigare prestationer och inte jämföra dem med andra elevers.
Lärarens uppgift är att ge eleverna klart för sig vad ett visst moment går ut på innan de skall ta
itu med den. Det är viktigt att lära barnen att fråga när de inte förstår. Vad är svårigheten för
just den här eleven? När vi har tagit reda på det skall uppgiften brytas ned i flera delmoment
och därefter prövas ett alternativt sätt att förklara vilka strategier som skall användas.

Stadler31 tar också hon upp vad som är viktigt för en läs- och skrivlärare att veta. En företeelse
som hon trycker på är just den individuella skillnaden som finns mellan barn och hur viktigt
det är för läraren att se vad som händer med den enskilda eleven i inlärningen. Det är bra att
veta hur vi upptäcker att någon elev har specifika svårigheter i läs- och skrivinlärningen och
vad vi då gör. Läraren bör veta vad som sker språkligt i inlärningssituationen hos den som lär
sig.

                                                          
28 Pedagogisk uppslagsbok, 1996
29 Stadler (1998). /lV��RFK�VNULYLQOlUQLQJ�
30 Taube, 1987
31 Stadler, 1998
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����1nJUD�I|UIDWWDUHV�V\Q�Sn�KXU�OlV��RFK�VNULYLQOlUQLQJHQ�NDQ�LQGLYLGXDOLVHUDV�

Molloy & Ejeman32 beskriver de utmärkande dragen i våra dagars läsmetodik och att de
kombinerade metoderna blivit alltmer vanliga. Den stora mognadsspridningen i varje klass
gör så att all läsundervisning bör använda sig av olika metoder om alla barn skall få den hjälp
de behöver. Att använda sig av endast en metod anses olämpligt. Deras slutsats är att lärare
bör använda sig av varierande undervisningsmetoder med hänsyn till individuella skillnader
mellan barn och också till syftet med en viss läsövning.

Läsinlärning bör inte forceras. Läsinlärningen bör heller inte upplevas som stillastående. Det
viktiga är att alla barn får den tid på sig som de behöver. Var och en bör i så stor utsträckning
som möjligt få gå fram i egen takt (s. 73).

Det är angeläget att varje lärare är medveten om vilken/vilka teorier som ligger till grund för
dennes läsinlärningsundervisning.

Metodvalen har, enligt Stadler33, alltid varit omdebatterat inom läs- och skrivinlärningen. Det
har alltid diskuterats om olika pedagogiska synsätt och metodiska grepp. Men, det har aldrig
kommit fram något svar på frågan. Lärarens kunskap och personliga kvalifikationer har i
undervisningen en större betydelse än vilken metod som skall tillämpas. Resultatet beror
mycket på hur vi i olika situationer tillämpar olika metoder, möter eleverna på deras nivå och
på så sätt skapar goda inlärningsmöjligheter. En viktig del av lärarkompetensen är förmåga till
flexibilitet, att kunna ändra arbetssätt. Det är oerhört betydelsefullt att läraren kan anpassa
undervisningen till olika elevers behov, och de ändringar vi gör i undervisningen bör bygga på
rationella grunder. När vi vet vilka delfärdigheter som ingår i läs- och skrivinlärningen och
kan bedöma hur eleven tagit till sig undervisningen kan vi kontinuerligt anpassa
undervisningen efter de behov som uppstår. Det idealiska vore, enligt Stadler, att anpassa
undervisningen till alla elevers olika sätt att lära sig.

Björk och Liberg34 beskriver på liknande sätt vikten av att anpassa undervisningen till barnens
förutsättningar och förmågor. De anser att en direkt bidragande orsak till att barn med olika
bakgrund kan få läs och skrivsvårigheter är att inlärningssituationer och inlärningsmetoder
som använts har varit alltför snäva. Eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma
sätt, måste de bli erbjudna arbetssätt och uttrycksformer för att deras skilda förutsättningar ska
tillgodoses. I en barngrupp finns det alltid barn som nått olika långt i sin läsutveckling och då
måste läraren anpassa läshandledningen. De barn som inte hunnit så långt måste få ett mer
grundläggande och strukturerat stöd än andra, både individuellt och i grupp. Det är därför av
största vikt att läraren har en god kännedom om var varje barn befinner sig i sin läsutveckling,
för utifrån detta kan hon sedan dela in i mindre grupper, där läshanledningen anpassas efter
barnens aktuella behov.

Svensson35 anser att det kan vara svårt för läraren att hitta övningar som passar det enskilda
barnet. Man kan inte förlita sig på en metod som rekommenderats av någon annan eftersom
den inte är anpassad till det speciella barnet. Det är viktigt att pedagogen reflekterar över vad
barnet behöver bäst. När läraren använder samma metod på alla barn och tror att det finns en
generell lösning på olika svårigheter leder detta till ett slöseri av värdefull tid. En metod som

                                                          
32 Molloy & Ejeman, 1997
33 Stadler, 1998
34 Björk & Liberg (1996). 9lJDU�LQ�L�VNULIWVSUnNHW�
35 Svensson, 1998



22

varit till hjälp för ett barn behöver inte vara det för ett annat. Ljudningsmetoden ställs ofta mot
helordsmetoden vilket anses vara olyckligt. Dessa två bör komplettera varandra och användas
under skilda stadier i läsinlärningen.

Metoderna kan användas under skilda stadier i läsinlärningen och olika elever lär sig bäst genom
skilda gärna individuellt utformade metoder (s.110).

Det är av största betydelse att vi ser till hela barnets situation. Om vi skaffar oss en helhetsbild
av barnets förmågor, problem, uppväxtsituation, möjligheter och hinder i omgivningen är det
möjligt att göra insatser som riktar sig till det speciella barnet.
Det viktiga är att vi tränar läsning och skrivning och håller på mycket med språkliga
aktiviteter som gör barnen språkligt medvetna. Svensson36 skriver att det inte är speciellt
roligt att träna läsning när man inte är bra på det men att pedagogen får försöka göra det så
trevligt som möjligt genom att välja lämpliga texter, ge barnet en förförståelse för texter,
diskutera texter med barnet, använda sig av lämpliga datorprogram och vara lyhörd för
barnets behov.

Di Meo & Zillen37 har utarbetat ett förslag på en modell för läs- och skrivinlärning som de
använder i de åldersblandade klasserna. Eftersom jag tycker att detta verkar vara ett bra sätt
att individualisera undervisningen på även i åldershomogena klasser tänker jag kort ta upp hur
de gör.

I läsinlärningen arbetar de mycket efter LTG metoden där barnen formulerar egen text
tillsammans med läraren, ofta något självupplevt. Dessa små berättelser läser och bearbetar
sedan eleverna efter sin förmåga. Varje vecka har man också en lästimme där det är
individuell läsning. De som inte kan läsa samlas i en grupp där läraren läser för dem. För de
barn som kan läsa finns många tillfällen att kunna öva läsning. De kan sedan recensera sina
böcker. Eleverna skriver mycket, både i anslutning till andra ämnen och fritt. Det är
händelseböcker, berättelser sagor och dikter som de sedan alltid läser upp i klassen. De som
inte kan läsa och skriva får hjälp med att skriva ned berättelsen av läraren eller någon kamrat.

Bokstavsinlärningen sker individuellt och under hösten gör lärarna en bokstavskontroll med
alla elever. Då kontrolleras om de känner igen former, versala och gemena bokstäver och
också hur de låter. När de skall lära in bokstäverna gör de det efter ett speciellt schema.

1. Spåra bokstaven.
2. Lyssningsövning, lyssnar efter var det aktuella ljudet finns.
3. Öva att skriva bokstaven på vikt kladdpapper med krita.
4. Skriva bokstaven i skrivboken. Läraren skriver före.
5. Läsa om, eller plocka ut den aktuella bokstaven i någon bok.
6. Skriva en vers om bokstaven. Den som inte kan skriva får hjälp. Alla verser samlas

sedan och samlas och sätts ihop till varje elevs egen ABC-bok.

Det som författarna här vill göra gällande är att det inte är läraren som lär eleverna att läsa och
skriva utan det är de själva som gör det. Genom att arbeta på detta individanpassade sätt samt
genom att ge eleverna många tillfällen att läsa får de en god start i sin läs- och skrivinlärning.
Här får alla arbeta efter sin förmåga och behöver inte jämföra sig med någon annan.

                                                          
36 Svensson, 1998
37 Di Meo & Zillen, 1987
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���0HWRG

För att ta del av lärares beskrivningar av hur de individualiserar läs- och skrivinlärningen har
jag intervjuat fyra lärare. Jag tog kontakt med lärarna via telefon där jag presenterade mig
själv och förklarade syftet med mitt examensarbete. Utifrån det kom jag överens med lärarna
om en passande tid. Samtliga lärare arbetar i de lägre årskurserna och har lång erfarenhet av
detta. Jag har varit på tre skolor eftersom jag intervjuade två lärare på samma skola. Två av
skolorna ligger i samma kommun medan den tredje är en grannkommun 1,5 mil därifrån. De
frågor jag använde mig av skickades till respektive lärare några dagar innan intervjun för att
de skulle kunna förbereda sig (se bilaga). Jag är medveten om att denna metod kan vara
missvisande eftersom det finns en risk att de svarar som de tror att jag förväntar mig. Själva
intervjun spelades in på band. Jag förde också anteckningar under tiden. Detta för att för att få
ut så mycket som möjligt av svaren. Genom att frågorna är relativt övergripande ville jag
komma åt det som lärarna uppfattar som viktigt och intervjun blev mer som ett samtal.
Resultatet delar jag in efter mina frågor, där jag redovisar alla fyra lärarnas svar. Detta för att
få en så översiktlig bild över svaren som möjligt. De namn som jag använder mig av i
resultaten är fingerade. I min slutdiskussion sammanfattar jag sedan vad jag kommit fram till i
de olika intervjuerna.

���5HVXOWDW�IUnQ�LQWHUYMXQ

����3RUWUlWW�DY�OlUDUQD

/lUDUH����0DULD�

Maria var klar med sin utbildning 1971 och har sedan dess arbetat med barn i de lägre
årskurserna. Hon har därför lång erfarenhet av läs- och skrivinlärning. Klassen som hon
arbetar i nu är en homogen etta med 23 elever. Skolan ligger i en medelstor kommun i östra
Sörmland och har 220 elever. Maria tycker att det idag krävs mycket mer av lärarna än det
gjorde när hon började som lärare. Det, menar hon, beror mycket på att vi i dag skall möta alla
barn efter sina förutsättningar och det är därför mycket mer att hålla reda på. Hon är dock
väldigt positiv och tycker att lärarjobbet är väldigt stimulerande och roligt.

/lUDUH����.ULVWLQ�

Kristin blev färdig lärare 1969 och har sedan dess arbetat på lågstadiet. Sedan 1984 har hon
arbetat i åldersintegrerade klasser vilket hon tycker är bättre eftersom hon tycker att hon får
bättre tid för eleverna.  Hon skulle inte kunna tänka sig att börja i en åldershomogen klass
igen. Skolan ligger i en liten kommun i östra Sörmland och har 81 elever. Klassen som Kristin
undervisar i nu består av 21 barn, sex ettor, åtta tvåor och sju treor. Förskolebarnen är inne i
klassen tre tillfällen i veckan, men bara två elever åt gången. Att vara lärare idag uppfattar
hon som jobbigare än när hon var nyexaminerad eftersom hon tycker att det har lagts på mer
arbetsuppgifter som inte fanns tidigare.
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/lUDUH����3LD�

Pia har arbetat som lärare på de lägre stadierna sedan 1965 då hon tog sin examen. Hon har en
åldersintegrerad klass som består av sex tvåor och elva ettor. Pia tycker i likhet med Kristin
att det är en stor fördel att arbeta åldersintegrerat. Det är stor skillnad på att ta emot elva ettor
mot tjugofem. Hon anser att det finns bättre tid för barnen i den här formen. Skolan ligger i en
mindre stad i östra Sörmland och har 270 elever. Här jobbar man i arbetslag där samtliga
personalkategorier ingår. I varje arbetslag finns fem familjegrupper med ca 15 elever i varje
grupp. Varje familjegrupp har en mentor som planerar och utvärderar med barnen. Gruppen
träffas varje morgon och äter också tillsammans varje dag. Eftersom familjegrupperna består
av barn från F-6 har lärarna stor kännedom om alla elever i arbetslaget vilket är en fördel när
de skall individualisera sin undervisning. Om någon etta inte alls är mogen är det inga
problem att låta honom/henne gå in i förskoleverksamheten ett tag till.

/lUDUH�����0DUJRW�

Margot arbetar på samma skola som Pia och har en klass med nio treor och åtta fyror. Hon har
varit lärare sedan 1971.

����,QQHE|UGHQ�DY�EHJUHSSHW�LQGLYLGXDOLVHULQJ�KRV�OlUDUQD

Att individualisera undervisningen innebär för alla fyra lärarna ungefär detsamma.

Jag tar reda på vad barnet kan och möter barnet där det står kunskapsmässigt  (Maria)

Att vara hos varje elev och hjälpa dem där de är. (Kristin)

Att möta barnen där de är och stegvis hjälpa dem framåt. (Pia)

Att jag ser till att varje barn får sitt tillgodosett så att alla känner att de går framåt. (Margot)

De är alla väldigt positiva till att individualisera undervisningen och tycker att det är det enda
sättet att arbeta på. Med avseende på att det är en så stor spridning på barnen då de kommer
till skolan är det viktigt att de får känna att de klarar av sitt arbete och också att de går framåt.
Det handlar också mycket om hur man organiserar arbetet. Det är angeläget att hitta en modell
som passar varje enskild elev.

����2OLND�VlWW�DWW�LQGLYLGXDOLVHUD�L�OlV��RFK�VNULYLQOlUQLQJHQ

Maria berättar att innan barnen börjar skolan, oftast på vårterminen, gör speciallärare ett test
med dem där hon tittar på vilka bokstäver, ord och meningar barnen kan läsa. De barn som
redan kan läsa testas sedan med LUS (Läsutvecklingsschema) för att hon skall vara säker på
vilken nivå barnen ligger på och utifrån det möta dem på deras nivå.
På den här skolan arbetar man med portfolios där barnens utveckling följs upp efter uppsatta
mål. Här samlas också material som barnen gjort, också detta för att se varje barns
individuella framsteg. Barnen får också fylla i sina egna mål, vad de själva i samråd med
läraren skall träna extra på.

 För att individualisera läsningen använder sig Maria av småböcker som är nivågraderade i
fem olika svårighetsgrader. Här har varje enskilt barn möjlighet att hitta lagom svår text.
Bokstavsinlärningen har klassen tillsammans eftersom Maria anser att den gemensamma
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dialogen inte får glömmas bort i undervisningen. Här får hon också se om barnen skriver rätt.
När sedan barnen övat i sin bokstavsbok, får varje elev efter sina förutsättningar skriva sin
egen bok. Vidare har eleverna också olika bredvidarbetsböcker allt utifrån kunskaps och
mognadsnivå. Maria berättar också om hur hon arbetar med läxor. De utformar hon
individuellt till varje barn och föräldrarna får sedan fylla i om det har varit lätt, lagom svårt
eller för svårt. Detta involverar föräldrarna i arbetet vilket hon tycker är bra.

Kristin tycker att hon innan barnen börjar i ettan har lärt känna dem ganska väl och vet
ungefär var de står kunskapsmässigt. Detta beror på att förskolebarnen är inne i klassen varje
vecka och de har då en bok där det finns olika uppgifter med olika svårighetsgrader och detta
hjälper Kristin att bedöma deras kunskaps och mognadsnivå.  Förskollärarna gör också ett
bokstavstest med barnen som visar vilka bokstäver de kan och inte kan.

 Inlärning av bokstäver gör hon med alla ettor samtidigt eftersom även hon tycker att det är
viktigt med gemensamma aktiviteter också. Därefter får eleverna arbeta efter sina
förutsättningar. Hon läser enskilt med varje barn och ger dem därefter individuellt utformade
läs läxor. Det finns mycket böcker med olika svårighetsgrad att välja mellan. Kristin har 1\D
/86�ERNHQ där det finns förslag på lämplig litteratur som är anpassad efter var barnen ligger
på LUS- schemat. Det finns också arbetsböcker i olika svårighetsgrader som eleverna får efter
sin kunskapsnivå. Ettorna har Kristin bara ensamma en gång i veckan men om hon skall ha
genomgångar när hela klassen är där samlar hon den aktuella gruppen runt ett bord medan de
andra barnen arbetar med eget arbete.

 Pia använder sig också hon av olika småböcker som finns i olika nivåer istället för att
använda sig av en läsebok till alla elever. Det finns, enligt henne, många småböcker att välja
mellan och förslag hämtar hon i likhet med Kristin bl.a. i 1\D�/XV�ERNHQ� Läsläxor ger också
hon individuellt efter var eleven befinner sig. Pia låter också barnen ha mycket fri skrivning
då alla får skriva efter sin förmåga. Här är hon noga med att inte rätta.

Bokstavsinlärningen sker här mycket individuellt. Barnen arbetar i sin egen takt vilket innebär
att Pia har individuella genomgångar med varje barn. När de jobbar med dikteringar kan de ta
upp någon bokstav gemensamt och arbeta extra med den. På den här skolan arbetar man också
med individuella handlingsplaner. Varje elev får tillsammans med läraren och föräldrar
komma överens om målen för just honom/henne.

Margot ser ingen svårighet i att individualisera läsinlärningen. Det är enligt henne lätt att få
tag i lämpliga böcker som passar till alla barn. Därför använder hon sig inte av något speciellt
läromedel eftersom det då är svårare att individanpassa undervisningen. Böckerna hjälper hon
barnen att hitta för att de skall bli lagom svåra. Hennes erfarenhet är att de själva lätt väljer för
svåra böcker, vilket hon snabbt upptäcker. Eleverna skriver också mycket texter allt efter
deras egen förmåga. Ibland skriver de egna sagor och ibland något som hon själv bestämmer.
De samlar de här texterna och får sedan en gång i veckan skriva ut sin bästa text på dator. Det
här sparas sedan i deras personliga mapp (både kladd och renskrift) för att de sedan ska kunna
gå tillbaka till och se sin utveckling.

På den här skolan är eget arbete något som är schemalagt och en gång i veckan skriver
eleverna tillsammans med läraren vad som skall göras under veckan. Här har varje elev chans
att få sina intressen tillgodosedda och också att öva på det som han/hon behöver bäst allt
utifrån sin förutsättning.
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����6YnULJKHWHU�RFK�P|MOLJKHWHU

De svårigheter Maria upplever med att individualisera undervisningen är att det kan vara svårt
att få tiden att räcka till. En annan svårighet som hon upplever är att det kan vara svårt att få
tag i bra material, och det krävs P\FNHW material när man skall individualisera sin
undervisning. De möjligheter, som hon ser, är att de barn som redan har goda kunskaper kan
gå vidare och de barn som inte kan så mycket får mer stimulans. Detta är enligt Maria mycket
positivt.

Kristin upplever också att det kan vara svårt att få tiden att räcka till. Det krävs mycket av
läraren för att ge varje barn det han/hon behöver men det skulle enligt Kristin vara en
omöjlighet att gå tillbaka till undervisning utan individualisering. För henne är det naturligt att
möta varje barn där just han/hon är, och detta är också den möjlighet hon ser med att
individualisera sin undervisning.

Också Pia anser att det som kan vara svårt med att individualisera sin undervisning är att det
tar mycket mera tid att få fram passande material och att det också går åt mer tid till planering.
Möjligheterna är att varje barn får känna att de klarar av uppgifterna och att de går framåt
stegvis.

Margot menar att något som vi bör tänka på är att inte glömma den sociala biten av
undervisningen. Dialogen är viktig, så en varierad undervisning är något som hon förespråkar.
Barnen kan inte jobba individuellt hela tiden. Möjligheterna, är att varje barn får växa utifrån
sina förutsättningar, så att de känner sig nöjda. Gör man undervisningen för lätt eller för svår
är det lätt att eleverna tappar motivationen.

Margot är den av lärarna som inte tagit upp tiden som en svårighet när hon individualiserar
sin undervisning. Hon uttrycker sig på detta sätt:

Jag skulle känna mig mycket mer stressad av att veta att eleverna inte hänger med eller att de
inte är tillräckligt stimulerade.

Därför skulle hon aldrig kunna tänka sig att ha samma uppgifter till alla barn.

����gYULJD�V\QSXQNWHU�KRV�OlUDUQD

I en av mina frågor ville jag att lärarna skulle ge förslag på hur man skulle kunna göra för att
individualisera undervisningen i en klass med trettio elever. Här var lärarna mycket eniga om
att det krävs oerhört mycket av läraren. De skulle alla försöka dela in klassen i mindre grupper
och försöka individualisera utifrån detta.

Jag skulle försöka göra mindre grupper, med ca fem personer i varje, som är på ungefär samma
nivå kunskapsmässigt (Kristin).

Jag skulle dela in i grupper och individualisera en grupp åt gången medan de andra är sysselsatta
med andra saker (Maria).
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En annan sak som både Maria och Kristin poängterar är hur viktigt det är att ha ett bra
utvärderingsmaterial som kan följa upp barnens utveckling.

Det är lätt att bli hemmablind och att man då kanske inte upptäcker om något barn stått stilla i
utvecklingen. (Maria).

På Marias skola utvärderar specialläraren eleverna i årskurs ett och i årskurs tre för att se så
att alla går framåt.
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����6OXWGLVNXVVLRQ

Denna studie handlar om hur vi i skolan kan individualisera undervisningen. Eftersom
klasserna har blivit alltmer heterogena är frågan alltid lika aktuell. Innan grundskolans
införande kunde lärare arbeta som om klassen var homogen eftersom de elever som inte
klarade av kraven fick gå om eller sluta. Nu ger läroplanen lärarna uppdraget att bedriva
undervisningen så att den skall vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov.
Tyngdpunkten i mitt arbete ligger i min litteraturstudie där jag ingående har studerat olika
läroplaner och kursplaner samt annan litteratur och vad som sägs om individualisering.

Det som har förvånat mig är att det finns så mycket om individualisering i äldre litteratur. Det
bevisar ju att det inte är något nytt, vilket jag också upptäckte i de äldre läroplanerna. I Lgr-62
och Lgr-69 fanns en mycket utförlig beskrivning om just individualisering. Lpo 94 tar inte
upp själva begreppet individualisering men det finns med som en röd tråd i hela läroplanen
även om det är formulerat på ett annat sätt. I Lpo ser jag också ett tydligare krav än i de äldre
läroplanerna vilket jag har visat i min litteraturgenomgång. Det går alltså inte att bortse från
vårt uppdrag som lärare att individualisera undervisningen och de regeringstexter jag läste
bekräftade också detta. Där tog man även upp vikten av att ha en individuell handlingsplan till
varje elev. Detta känner jag igen från många skolor och även två av de intervjuskolorna jag
besökte arbetade med detta. På en av skolorna benämndes det som portfolios medan det på
den andra skolan kallades för individuell handlingsplan. Där finns målen för det enskilda
barnet och också material som barnen gjort för att se de individuella framstegen. Detta tycker
jag är en viktig aspekt att ta med när man talar om individualisering eftersom det här kommer
in både planering och utvärdering som är en stor tillgång för både elever och lärare.

De olika former av individualisering som jag behandlat i min litteraturgenomgång är
7HPSR�KDVWLJKHWVLQGLYLGXDOLVHULQJ��I|UGMXSQLQJVLQGLYLGXDOLVHULQJ��LQWUHVVHLQGLYLGXDOLVHULQJ�
QLYnJUXSSHULQJ��HJHW�DUEHWH�och det som Hedlund38 benämner som�NRJQLWLY�LQGLYLGXDOLVHULQJ�
Dahlgren39 kallar detta individanpassade uppgifter, vilket inte är detsamma som individuellt
arbete. Individanpassade arbetsuppgifter skall utgå och anpassas efter elevernas mognads och
kunskapsprofil. Det undersökande arbetssättet är också en form av individualisering och detta
kallar Wahlström40 för divergent pedagogik.

Vilken form av individualisering som läraren skall använda sig av anser Hörberg &
Knutsson41 är diskutabelt. Tempoindividualiseringen kan vara en lämplig utgångspunkt
eftersom den ger besked om elevernas arbetsgång men det viktigaste, anser de vara, att starkt
individualisera kraven och varsamt dosera arbetsuppgifterna, så att eleven själv kan konstatera
framstegen. Hedlund42 tar också upp frågan om vad som egentligen menas med
individualisering. Han anser att många tror att de löst problemet genom att ägna sig helt åt
materialindividualisering. Detta utan att nå någon form av kognitiv individualisering alls.
Carlgren43 menar ju också att vi måste vara uppmärksamma på detta som lärare. Eleverna
måste få öva sig på att lyssna och tala också. Detta berör också Järbur44 som menar att
katederundervisningen med gemensamma genomgångar, berättande, diskussioner osv. inte får
glömmas bort i skolan.  Lärarna i min intervju var också av samma åsikt. De tyckte alla att det
                                                          
38 Hedlund, 1995
39 Dahlgren, 1995
40 Wahlström, 1995
41 Hörberg & Knutsson, 1970
42 Hedlund, 1995
43 Carlgren, 1997
44 Järbur, 1992
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gemensamma samtalet i klassrummet var en viktig del av undervisningen och att det inte fick
glömmas bort. Det var också därför två av dem använde sig av gemensamma genomgångar
när de gick igenom en ny bokstav.

När jag analyserar den syn lärarna har på individualisering med vad litteraturen beskriver har
jag kommit fram till att de alla fyra tänker utifrån vad Hedlund45 beskriver som kognitiv
individualisering. Det är här individualiseringen bör börja, enligt honom, och utifrån
elevernas olikheter väljer vi sedan material. Lärarnas synpunkter stämde väl överens med
detta. De poängterade vikten av att utgå från elevens erfarenhet, mognad och förmåga och gav
dem sedan arbetsuppgifter efter detta. De var noga att välja böcker som var anpassade efter
elevernas kunskapsnivå. Ingen av lärarna hade likadana läseböcker till alla barn eftersom
barnen är på så olika nivåer. Man ägnade sig också mycket åt fri skrivning vilket verkligen
ger eleverna förutsättningar att arbeta efter sin förmåga. Läxorna som barnen fick var i
samtliga skolor individuellt anpassade efter barnet. När det gäller bokstavsinlärning arbetade
man lite olika. Två av lärarna hade gemensam genomgång i klassen med varje ny bokstav.
Detta för att de tyckte de var viktigt med gemensamma aktiviteter men också för att se om
barnen uppfattat rätt och också se om de skriver rätt. De två andra lärarna lät barnen arbeta
med bokstäverna i sin egen takt och hade individuella genomgångar med varje enskilt barn.
Detta för att spridningen är så stor mellan eleverna och att de som kan måste få känna att de
går vidare.

Lärarna i min intervjustudie hade en väldigt positiv syn på individualisering och det var en
naturlig del av deras arbete. En tanke som jag fick var att det kanske är naturligare att
individualisera inom läs- och skrivinlärningen än inom andra områden i skolan. Förslag på
vidare forskning inom detta område kan vara att jämföra hur man i olika ämnen kan
individualisera och om det är svårare eller lättare i något ämne.

I min litteraturgenomgång tar jag också upp lite om vilka ämnen som är lämpliga att
individualisera. Här får jag bekräftat att färdighetsämnena förutsätter en individanpassad
undervisning, vilket också mina intervjuer visade. Detta poängterar också Hörberg &
Knutsson46 och menar att det är väsentligt att varje elev i varje nytt delmoment får en kunskap
byggd på förståelse.

I min intervju var det en av lärarna som arbetade i en åldershomogen klass och tre som
arbetade i åldersblandade klasser. Jag uppfattade det som att läraren i den åldershomogena
klassen arbetade lika mycket individanpassat som i de åldersblandade klasserna. Detta, tar ju
också Hedlund47 upp, och menar att han skulle arbeta precis på samma sätt i en
åldershomogen klass. Det kan även där skilja flera år mellan eleverna vad gäller mognads och
kunskapsnivå. Det är därför jag även tagit med litteratur som behandlar just åldersintegrerad
undervisning, och hur man individualiserar där, eftersom den känns relevant även i
åldershomogena klasser.

De svårigheter som lärarna överlag var överens om var att få tiden att räcka till eftersom de
tycker att det krävs mycket av läraren för att kunna möta varje barn där han är. Det var bl.a.
planeringstid men också att det kunde vara svårt att få tag i material. För att kunna
individualisera på ett bra sätt krävs mycket material. Detta kan jag också utläsa i litteraturen.

                                                          
45 Hedlund, 1995
46 Hörberg & Knutsson, 1970
47 Hedlund, 1995
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Hörberg & Knutsson48 skriver att det tyngsta arbetet när det gäller att individualisera
undervisningen ligger i förberedelsen och organisationen. Det är viktigt att skapa
arbetsmodeller och också att sammanställa och konstruera material.

En slutsats som jag tycker mig kunna dra utifrån litteratur och intervjuer är att det inte finns
något enkelt svar när man diskuterar metoder för att nå individanpassning eftersom alla elever
är så olika. Det som passar för en elev kanske inte alls passar för en annan. Att lära känna
eleven är av största betydelse för att kunna ”individualisera rätt”. De flesta författarna i min
litteraturstudie tar också upp detta; NUlYHU�NXQVNDS�RP�HOHYHQV�I|UXWVlWWQLQJDU����NUlYV�DWW
OlUDUHQ�OlU�NlQQD�YDUMH�HQVNLOG�HOHY����DQJHOlJHW�DWW�OlUDUHQ�OlU�NlQQD�DOOD�HOHYHU�Vn�LQJnHQGH
VRP�P|MOLJW���

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att för att kunna individualisera undervisningen
måste läraren lära känna eleverna ingående. Läraren bör också kunna vara flexibel och variera
sin undervisning för att hitta lämpliga inlärningsvägar för varje enskild elev.

�(JQD�UHIOHNWLRQHU

Detta arbete är naturligtvis inte på något vis heltäckande i fråga om individualisering. Det
finns säkert många andra vinklingar och aspekter att undersöka. Mina tankar om hur vi på ett
bra sätt kan individualisera undervisningen har efter min studie bekräftats. Med detta menar
jag att för att för att få en undervisning som anpassas så att varje elev får sitt tillgodosett krävs
att vi som lärare verkligen reflekterar över undervisningssituationen, hur vi planerar och
utvärderar. Detta har jag fått bevis för i både litteraturen och intervjuerna.

 Alla lärare tycks också vara överens om detta men jag har under min utbildning och mina
praktikperioder ofta tänkt på hur detta kan göras. Detta för att jag upplevt att många lärare
verkar tycka att det är ett svårt och jobbigt område. Jag har därför försökt skapa mig en insikt
om hur jag kan individualisera undervisningen.

Den kognitiva individualiseringen som bl.a. Hedlund diskuterar, anser jag vara den form som
är den mest riktiga och den som verkligen utgår från eleven. Det som benämns som
hastighets/tidindividualisering är inte alltid individanpassat utan består endast av att eleverna
gör samma uppgifter men på olika tid, vilket jag inte anser är individanpassat. Detta har jag
själv upplevt när jag varit ute på skolor och jag tror att många elever kan känna sig stressade
av detta arbetssätt då de jämför sig med andra. Följden kan då bli att det endast blir en
ytinlärning för eleven eftersom de inte får någon ro att ta till sig en djupare förståelse.
 När vi däremot utgår från den kognitiva individualiseringen kommer ju även de andra
formerna in men då har vi från början utgått från elevens mognads och kunskapsnivå vilket,
enligt mitt sätt att se det, är meningen med individualisering.

Ett annat exempel på individualiserad undervisning som verkar vara vanligt förekommande är
”eget arbete”. Det här kan vara bra om planering och utvärdering fungerar eftersom eleverna
då får lära sig att ta ansvar för sina studier. Den farhåga jag känner är att eleverna endast
jobbar på utan att reflektera över sitt arbete. Här har läraren ett stort ansvar att se till att alla
elever får vad de skall ha.

                                                          
48 Hörberg & Knutsson, 1070
49 Dahlgren, 1995
50 Kveli, 1994
51 Hörberg & Knutsson, 1970
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I min studie om läs- och skrivinlärningen var författarna rörande ense om att undervisningen
måste anpassas till barnens förutsättningar och förmågor. Det finns inte en metod som passar
till alla elever utan vår uppgift som lärare är att reflektera över vad barnet behöver bäst och
sedan försöka utarbeta en passande metod. I min intervjustudie har jag också fått detta
bekräftat. Lärarna hade samma uppfattning, som författarna som jag har använt mig av,
nämligen att eleverna är väldigt olika när de kommer till skolan och därför krävs det
individanpassade uppgifter
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