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Hela kroppen behövs

Ögon kan se och öron kan höra men
Händer vet bäst hur det är att röra.
Huden vet bäst när någon är nära,
Hela kroppen behövs för att lära.

Hjärnan kan tänka och kanske förstå,
Men benen vet bäst hur det är att gå.

Ryggen vet bäst hur det känns att bära.
Hela kroppen behövs för att lära.

Om vi ska lära oss nått om vår jord,
Räcker det inte bara med ord.
Vi måste få komma den nära.

Hela kroppen behövs för att lära.

Källa: Okänd författare, publicerad i Fritidspedagogen nr 6 1993



Sammanfattning

Mitt syfte med detta arbete är att genom litteraturstudier fördjupa mig i metoder som
leder till en individanpassad undervisning. Mitt  syfte är också att pröva ett
forskningsinriktat arbetsätt genom observationer och intervjuer av några verksamma
lärare i år 4 – 7.

Jag koncentrerar mina frågeställningar på följande sätt:
• Vad innebär individanpassad undervisning och hur  defineras begreppet i teorin?
• Vad innebär det enligt teorin att arbeta metodiskt med individualisering?
• Hur arbetar några lärare metodiskt utifrån vart barns enskilda behov och

förutsättningar i år 4 – 7?
• Vad påverkar dessa lärares val av metod i undervisningen, med tanke på

individanpassat arbete?

För att nå fram till mitt syfte har jag läst litteratur i ämnet, främst om  multiintelligenser
och inlärningsstilar / arbetsstilar, samt gjort tre fältstudier i tre olika klasser. Efter
respektive fältstudie har jag intervjuat den undervisande läraren om de metoder som
använts, samt dennes syn på individualisering. Därefter har jag sammanställt intervjuerna
och gjort en analys av dem. Avslutningsvis har jag sammanfört mina litteraturstudier med
resultatet av fältstudier och intervjuer i min diskussion.

Analysen av fältstudien visar att dessa lärare arbetar på olika metodiska sätt, men att det
även finns sådant som förenar dem. Vid intervjun framkommer att de inte anser att det
finns någon metod som är bättre än någon annan, samt att de anser sig inspireras till att
välja en viss metodik från flera olika håll. De poängterar att individanpassning handlar om
att känna eleven och utifrån den kunskap man har prova sig fram till det som eleven
klarar. Deras metodval påverkas främst av gruppens karaktär och det innehåll som skall
förmedlas. Det kan också var överliggande mål såsom grupprocess och grundtrygghet
som styr metodvalet. Det framkom också från ett par av lärarna att de anser att sådana
saker som intag och musik kan ha betydelse för inlärningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att för att kunna individanpassa undervisningen måste
läraren vara flexibel och variera sin undervisning. Läraren bör också ha ett demokratiskt
arbetssätt som gör att eleverna själva kan styra över sin inlärning, samt bereda
möjligheter för eleven att få utlopp för sina fysiska behov ifråga om ex. rörelse och
vattenintag.
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1.Bakgrund / inledning

Under de senaste åren har jag som förälder starkt engagerat mig i ”Alla Kan – projektet”
som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland. ”Alla Kan – projektet” har
syftet att sprida ny forskning om inlärning till skolpersonal och föräldrar, i förhoppning
om att på sikt göra inlärningen för barnen mer individanpassad och lustfylld både i skola
och i hem. Alla Kan - projektet bygger främst på professor Howard Gardners teorier om
multipla intelligenser och professorerna Ken & Rita Dunns forskning om individuella
arbetsstilar, samt  andra metoder som är beskrivna i boken Inlärningsrevolutionen, skriven
av Dr Jeanette Vos i samarbete med Gordon Dryden. Boken kan ses som en
översiktsguide för livslångt lärande och beskriver  enligt författarna många effektiva
metoder för snabb och lustfylld inlärning. Gorden Dryden är en prisbelönt medie- och
affärsman som har ägnat två år åt att finna världens bästa inlärnings- och
utbildningsmetoder för en serie televisionsprogram. Mitt personliga engagemang har
inneburit att jag utbildat mig inom projektet och sedan varit cirkelledare för
föräldragrupper där vi samtalat kring barnens individuella behov och hur vi som föräldrar
kan hjälpa barnet och underlätta vid läxläsning och andra hemstudier utifrån det enskilda
barnets individuella behov. Då jag under samma tid även har utbildat mig till lärare har jag
funderat mycket kring hur jag som blivande lärare skall kunna använda mig av denna
kunskap i undervisningen. Lpo talar om  att varje elev har rätt till undervisning som tar
hänsyn till dess individuella behov och förutsättningar, men när jag varit ute på praktik så
har jag inte sett så många olika metoder för att uppnå en sann individanpassad
undervisning Det är främst arbetstakten som är anpassad, eleverna gör samma saker men
olika fort. I klasserna F-3, har jag dock sett att man i större utsträckning arbetar med
metoder som gör det möjligt för eleverna att använda sig av flera olika sinnen vid
inlärning än i år 4 –7. Det verkar, i de lägre klasserna, vara mer naturligt och accepterat
att använda hela kroppen och alla sinnen vid inlärning. Även bland elever i  klasserna 4-7
finns en stor spridning av individuella behov och förutsättningar vilket, jag tror, går att
möta med en genomtänkt pedagogik som får mynna ut i en genomtänkt metod. Därför har
jag valt att i detta arbete göra en studie om lärares medvetna val av metoder i
undervisningen.

2. Syfte och problemformulering

Mitt syfte är att genom litteraturstudier fördjupa mig i metoder som leder till en
individanpassad undervisning. Mitt syfte är också att pröva ett forskningsinriktat arbetsätt
genom observationer och intervjuer av några verksamma lärare i år 4-7. Har dessa en
medveten eller omedveten pedagogisk tanke bakom sin klassrumsmetodik för att möta
var elevs individuella behov och förutsättningar?

För att uppnå ovanstående syfte och ändå avgränsa arbetet, utgår jag från följande frågor:

♦ Vad innebär individanpassad undervisning och hur definieras begreppet i teorin ?
Vad innebär det enligt teorin att arbeta metodiskt med individualisering?

♦ Hur arbetar några lärare metodiskt utifrån vart barns enskilda behov och
förutsättningar i år 4-7?
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♦ Vad påverkar dessa lärares val av metod i undervisningen, med tanke på
individanpassat arbete?
Är det något i gruppen som påverkar valet?
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3. Litteraturgenomgång
3.1.Historik - Rötterna till dagens pedagogiska strömningar

Många av de pedagogiska idéer som förts fram i de senaste årens skoldebatt har sina
rötter i den så kallade progressiva pedagogiken, som formulerades redan i början av
1900-talet under inflytande av John Deweys pedagogiska arbeten. Den progressiva
pedagogiken var en reaktion mot traditionell, auktoritär undervisning. Enligt Dewey
skulle klassrummet vara en demokrati i miniatyr. Den progressiva pedagogiken förordade
ett helhetsperspektiv, enligt vilken hänsyn skulle tas till barnets fysiska, emotionella och
intellektuella utveckling. Barnet lärde sig bäst genom att utföra uppgifter och sedan
reflektera över dessa. Det är detta som brukar benämnas ”learning by doing”. Pedagogens
uppgift är att vägleda, styra och organisera detta samspel mellan en växande individ och
en föränderlig omgivning. Det finns flera likheter och anknytningspunkter mellan
traditionell förskolepedagogik i Sverige och den progressiva pedagogiken. Allmänt sett
får den svenska förskolepedagogiken betraktas som mer internationellt orienterad än
grundskolepedagogiken, åtminstone i början av 1900-talet. Många av förskolepionjärerna
fick sin utbildning på kontinenten. Detta kan vara intressant att nämna eftersom  det även
fanns en kontakt och ett utbyte mellan Dewey och företrädare för den europeiska
förskolepedagogiken, främst Montessori och Decroly( Dewey, John, 1980).

Andra begrepp som beskriver liknade metodiska verksamheter är aktivitetspedagogik och
”discovery learning”. Gemensamt för dessa är att de bygger på att man själv upptäcker
och utvecklar begrepp i stället för att passivt låta sig undervisas. Till fördelarna räknas
ökad motivation, bättre behållning och högre intellektuell kapacitet, till nackdelarna bl.a.
ökad tidsåtgång, komplexare disposition och större osäkerhet (Pedagogisk
uppslagsbok,1996).

3.2  Några tidiga pedagogiska idéer
3.2.1. Jean-Jacques Rousseau – den ”naturliga uppfostran”

Inte ens den ivrigaste bland jämlikhetens tidiga förespråkare hävdade att alla människor
skulle vara lika i kvalitativt avseende. Rousseau (1712-78) var en av de första som envist
hävdade naturliga skillnader, psykiska och fysiska. Det var hans djupa övertygelse om
styrkan och vidden i dessa skillnader, som gjorde honom så angelägen om politisk,
rättslig, och inom vissa gränser, ekonomisk jämlikhet. (Dewey.1980) Rousseaus
kunskapssyn är beroende av hans sätt att se på människan och samhället, där människans
natur är god medan det rådande samhället och dess kultur är onda. Han ansåg att de
kunskaper som grundar sig på människans egna erfarenheter är mer värda än de, som
förmedlas genom den etablerade kulturen. Därför vände han sig exempelvis mot den
läroboksfixerade undervisningen. I Émile, eller om uppfostran, skriver han:

Eftersom allt, som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit
genom hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnelig art. Våra första lärare i
filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte
att lära oss att tänka förnuftigt; det är att lära oss att lita på andras förnuft, att
lära oss tro mycket och ingenting veta. Om man vill öva en konst, måste man börja
med att skaffa nödiga verktyg, och för att kunna ha nytta av dessa måste man göra
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dem så hållbara, att de tål att användas. För att lära oss tänka bör vi därför öva
våra lemmar, våra sinnen, våra organ, vilka är vårt förstånds verktyg, och för att vi
ska kunna dra största möjliga nytta av dessa verktyg, måste kroppen vara frisk och
kraftig (Hartman, Sven G.,1995).
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Rousseau talade om en undervisning som var inrättad efter elevens naturliga utveckling.
Han menade att den mesta inlärningen sker i barns möte med omgivningen. Lärostoffet
skulle anpassas till elevens mognad, inte tvärtom. Han lanserade det som kallas ”negativ
pedagogik”, som i huvudsak består i att läraren arrangerar inlärningsmiljön så att skadlig
påverkan undviks och en naturlig utveckling ges möjlighet att pågå ostört (Hartman,
1995).

3.2.2. Dewey och den progressiva pedagogiken

Det nya som skedde i och med den progressiva pedagogiken var att vetenskaplig teori
och psykologisk forskning systematiskt utnyttjades för att underbygga pedagogernas
utvecklingsarbete. Den progressiva pedagogiken kom att i hög grad påverka utformningen
av den framtida undervisningen i Sverige. Nyckelbegrepp inom progressiv pedagogik är:
♦ Spontanitet
♦ Gemenskap
♦ Individualisering
♦ Utvecklingshjälp
♦ Stimulering av personligheten

♦ Skapande verksamhet
♦ Intresseområden
♦ Principiella överväganden om

stoffurval för kursplane

Elsa Skäringer - Larsson, skrev om hur det praktiska skolarbetet kan gestalta sig (i
demokratisk fostran i USA, Pedagogiska Skrifter 171-172. Stockholm: Svensk
läraretidnings förlag, 1941,) på följande sätt;

♦ Barnens intresse kopplas in på vad de skall syssla med. Stimulering.
♦ Lärare och barn samlar in material, som rör intresseområdet och gör upp en

arbetsplan.
♦ Därpå följer det individuella arbetet: Barnen arbetar ensamma eller i grupper.
♦ Sist kommer att för kamrater och lärare lägga fram resultat av det egna arbetet,

kritisera den egna presentationen och på ett eller annat sätt visa att man tillägnat sig
det man sysslat med (Dewey. 1980).

1897 publicerades Deweys artikel My Pedagogic Creed  (Mitt pedagogiska credo) för
första gången i tidskriften  The School Journal. Artikeln är översatt till svenska, av Sven G
Hartman, i boken, Individ, skola och samhälle (Dewey,1980). I denna artikel skriver
Dewey:

För att kunna förstå hurdant ett anlag verkligen är måste vi veta vad det syftar till,
hur det används och vilken funktion det har. Detta kan vi inte veta, om vi inte ser
individen som aktiv i sociala relationer. Men å andra sidan, den enda möjliga
anpassningen, som vi under nuvarande förhållanden kan ge barnen, är den som
uppstår när vi ger barnen full tillgång till hela sin begåvning……..Att förbereda
barn för ett framtida liv innebär att man låter barnen förfoga över sig själva. Det
betyder att man fostrar dem så att de har tillgång till hela sin kapacitet. Ögon,
öron och händer skall vara redskap färdiga att användas. Omdömet skall kunna
fatta de betingelser som barnen måste arbeta under och den praktiska
organisationsförmågan skall vara uppövad så att den kan användas så väl och så
effektivt som möjligt. Det är omöjligt att nå denna form av anpassning, om man inte
hela tiden tar hänsyn till individens begåvning, smak och intressen
(Dewey, 1980, s.40).
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I sina tidiga pedagogiska arbeten återkommer Dewey ofta till hur viktigt det är att
anpassa undervisningen till den enskilda elevens förutsättningar. Han ansåg att
beteendevetenskapens landvinningar kring sekelskiftet kunde ge ett gott underlag för
sådan individualisering. Dewey menade att det finns lika många sätt att vara begåvad och
obegåvad på som det finns positioner att uppnå och arbeten att utföra. Han ansåg att
idéen om en abstrakt, generell begåvning och obegåvning var absurd och att det då
rådande slarviga bruket av dessa begrepp avslöjade en
överkompensation hos dem som ansåg sig höra till den begåvade klassen. Han menade att
det verkade som om det vore ett försök att fly undan de begränsningar och den oförmåga
som vi alla vet, åtminstone undermedvetet, att vi dras med (Dewey, 1980).

I föreläsningen Progressive Education and the Science of Education 1928, även den
översatt av Hartman (Dewey, 1980),  säger John Dewey att individualitet är något som
utvecklas och något som ständigt skall eftersträvas. Han säger även att ett barns
individualitet inte kan upptäckas i vad barnet gör eller medvetet tycker om i ett givet
ögonblick. Det kan bara upptäckas i den sammanhängande helhet som barnets handlingar
utgör. Mycket av den energi som ibland går åt till att tänka på de individuella barnen
skulle, enligt Dewey, kunna användas bättre om man försökte upptäcka någon aktivitet
som var värd att lägga kraft på och sedan ordna det så att den kunde genomföras. När
barnen går upp i en konsekvent konstruerad uppgift finner barnen sig själva och utvecklar
sig i det de gör, inte i avskildhet utan i interaktion med de förhållanden som i sig
innehåller lärostoff. Dessutom, menar Dewey, kan en lärare då upptäcka oändligt mycket
mer om elevernas verkliga behov, önskningar, intressen, anlag och brister genom att
iaktta dem under loppet av en sådan sammanhängande aktivitet än genom andra mer
avgränsade lektioner. En aktivitet eller ett projekt måste naturligtvis hålla sig inom
ramen för elevernas erfarenhet och knyta an till deras behov. När dessa minimikrav är
uppfyllda, säger Dewey, är kännetecknet på ett bra projekt att det är tillräckligt rikt och
komplext för att kräva en rad olika insatser från olika barn och tillåter var och en att ge
sig i kast med det och ge sitt eget karaktäristiska bidrag. Nästa kännetecken är att det tar
tillräckligt lång tid, så att en rad bemödanden och undersökningar ryms i den på ett
sådant sätt att varje steg öppnar ett nytt fält, ställer nya frågor, väcker behov av
ytterligare kunskaper eller visar vad man skall göra härnäst på grundval av den kunskap
som man vunnit (Dewey, 1980).

3.2.3. Summering

Redan på 1700 – talet hävdade Rousseau att människan hade naturliga skillnader och att
människans viktigaste kunskaper grundar sig på de egna erfarenheterna. Han talade om
en undervisning som var anpassad till elevens naturliga utveckling och som innebar att
eleverna fick tillgång till hela kroppen och alla sinnen i inlärningssituationen. De
progressiva strömningarna som sedan formulerades i början av 1900-talet, under
inflytande av John Dewey, präglades av det enskilda barnets rätt till en fullgod utveckling
och en god undervisning. Detta tog sig främst uttryck i att man starkt betonade behovet
av forskning och ökade kunskaper rörande den enskilda elevens utveckling i olika
avseenden. Viktiga aspekter att tänka på var även barnens intresse och spontanitet,
demokrati i undervisningen, konkret och skapande undervisning samt en helhetssyn i
undervisningssituationen. Problemet gäller att komma underfund med vilka
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förutsättningar som måste vara uppfyllda för att inlärning skall äga rum på ett naturligt
sätt, vilka förutsättningar som krävs för att eleverna skall komma fram till sådana svar,
som har inlärning som en oundviklig konsekvens. Lärarens uppgift är att hitta de
förutsättningar, som leder till självinstruerande aktivitet eller inlärning, och att samverka
med elevernas aktiviteter så att inlärning blir en konsekvens av aktiviteten.
3.3. Multiintelligensteorin – ”De sju intelligenserna”

Under senare delen av 1990-talet har Howard Gardner varit en högaktuell personlighet i
den pedagogiska debatten, både i Amerika och här hemma i Sverige. Han presenterade
sin teori redan 1983 i boken Frames of Mind. På svenska gavs den ut 1994 med titeln De
sju intelligenserna. Han använder avsiktligt det något provocerande ordet ”intelligenser” i
stället för ”läggning” eller ”fallenhet” eller dylikt. Detta gör han för att markera att de
sju ”intelligenserna”, som han senare utvecklat vidare till att omfatta minst åtta, kanske
nio intelligenser, verkligen är faktorer att räkna med och han grundar sina teorier på
forskningsresultat som tidigare ej jämförts med varandra. Gardner hämtar sina bevis från
forskning om specifika talanger, ”underbarn”, hjärnskadade, idiots savants (t.ex.
autistiska pers. som kan spela piano perfekt men i övrigt inte kan kommunicera med sin
omvärld på vanligt sätt), normala barn, normala vuxna, experter inom bestämda områden
och människor från olika kulturer. Gardner anser att det på ett tidigt stadium borde vara
möjligt att ta fram individuella intellektuella profiler och utifrån den kunskapen ge barn
och ungdomar en så högklassig utbildning och öka deras valmöjligheter. Gardner betonar
själv i sin bok att teorin om de sju intelligenserna inte är ett bevisat vetenskapligt
faktum, men han menar att det är en ide som förtjänar att tas på allvar och diskuteras.
Vidare vill han visa att idén med de sju intelligenserna är viktig och värdefull i vår tid
(Gardner, Howard, 1983 ).

I sin bok skriver Gardner om hur de flesta som sysslar med psykologi idag är överens
om att intelligenstester har varit överdrivet populära. Intelligenstesterna har avgörande
brister som värderingsinstrument och har tillämpats felaktigt i många fall. Han skriver
att testuppgifterna bland annat är konstruerade så att de gynnar de människor som är vana
vid att använda papper och penna för att lösa uppgifter med standardiserade svar och att
IQ-tester visar vilka som kommer att klara sig bra i skolan. Gardner menar dock att
dessa tester inte har något större värde när det gäller samhället utanför skolans
ramar(Gardner, 1983).

3.3.1Vad är en intelligens enligt Gardner?

Howard Gardner skriver om hur nyare neurobiologisk forskning visat att det
förmodligen finns specifika områden i hjärnan som har motsvarighet i vissa typer av
kognition. Den visar också att det finns en organisation i nervsystemet som har
paralleller i skilda former av informationsbehandling. Gardner menar därför att det,
åtminstone på psykologins och neurobiologins områden, verkar tidsmässigt vara moget
för att avgränsa ett antal mänskliga intelligenser. Gardner vill komma åt en uppsättning
av intelligenser som motsvarar specifika biologiska och psykologiska funktioner, men
han säger att det är möjligt att det inte går att empiriskt avgränsa uppsättningar av
intelligenser. Han tycker dock att det är värt ett försök att hitta en fastare grund för
människans mest uppskattade intellektuella förmågor. Enligt Gardner måste en
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intelligens ha en utvecklingshistoria som går att spåra. Den skall återfinnas i både
normala och överbegåvade individers utveckling. En intelligens utvecklas ej heller
isolerat utan måste sökas i speciella roller och situationer där den hamnar i fokus. Det är
enligt Gardner viktigt för alla pedagoger att vi med tiden kan beskriva intelligensers
utvecklingshistoria och analysera hur lätta de är att modifiera och öva upp på olika sätt
(Gardner, 1983).

Gardners åsikt är att faktorer som förefaller ge stöd åt teorin om en generell intelligens,
främst är en produkt av skriftliga intelligenstester som övervägande bygger på lingvistisk
och logisk- matematisk förmåga. Människor som är duktiga på dessa områden får alltid
bättre resultat i testerna, medan personer med andra begåvningstyper klarar sig sämre.
Gardner menar att skolan sätter stort värde på förmåga till ”mental manipulation”, och
att intelligenstesterna därför säger ganska mycket om vilka som lyckas i skolsystemet.
Enligt Gardner bör skolan istället ta hänsyn till medfödda intellektuella förmågor, till
barns mångskiftande utvecklings- processer och samtidigt till att varje kulturs specifika
värderingar och funktioner påverkar och omformar dessa processer (Ibid).

3.3.2. Presentation av ”De sju intelligenserna”

Gardner presenterade ursprungligen sju intelligenser, här nedan följer en
sammanställning som även visar de specifika karaktärsdragen:

1.  Lingvistisk, språklig
♦ Tycker om att läsa, skriva, berätta historier.
♦ Är bra på att minnas namn, platser, tidpunkt och triviala ting.
♦ Lär sig bäst genom att säga, höra och se ord.

2.  Logisk - matematisk
♦ Tycker om att göra experiment, arbeta med siffror, utforska mönster/förhållanden.
♦ Är bra på  matematik, resonera logiskt, logik, problemlösning.
♦ Lär sig bäst genom att kategorisera, klassificera, använda abstrakta mönster/

förhållanden.

3.  Spatial, visuell, form
♦ Tycker om att rita, bygga, designa, dagdrömma, se på bilder/ film, leka med maskiner.
♦ Är bra på att föreställa sig, labyrinter/ gåtor, läsa kartor, tabeller, diagram.
♦ Lär sig bäst genom att visualisera, drömma, använda ett inre öga, arbeta med färger,

bilder

4.  Kinestetisk, kroppslig
♦ Tycker om att röra på sig, ta på och tala, använda kroppsspråk.
♦ Är bra på fysiska aktiviteter (sport, dans, teater), hantverk.
♦ Lär sig bäst genom att röra vid, röra sig, röra sig i rummet, uppleva med hela kroppen.

5.  Musikalisk
♦ Tycker om att sjunga, nynna melodier, spela instrument, känslig för musik.
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♦ Är bra på att plocka upp ljud, minnas melodier, hålla tider, lägga märke till
tonhöjd/rytmer.

♦ Lär sig bäst genom rytm, melodi, musik.

6.  Interpersonell, social
♦ Tycker om att ha många vänner, tala med folk, vara med i grupper.
♦ Är bra på att förstå människor, leda andra, organisera, kommunicera, medla i

konflikter.
♦ Lär sig bäst genom att dela med sig, jämföra, samtala, intervjua, samarbeta.

7.  Intrapersonell, självkännedom
♦ Tycker om att arbeta ensam, odla egna intressen.
♦ Är bra på att förstå sig själv, följa sin instinkt, odla egna intressen/mål, vara originell.
♦ Lär sig bäst genom att arbeta ensam, individuella projekt, ha eget utrymme och egen

takt.
(Howard Gardner, 1983 och Birgitta Gustafsson, föreläsning i Norrköping 1999.09.24)
Senare har han även lagt till en 8:e intelligens och han arbetar även på en  9:e intelligens.
Dessa finns inte så väl dokumenterade i litteraturen som de andra men Lena Boström,
som är gymnasielärare och dessutom skriver böcker och föreläser på temat
”Inlärningsstilar i praktiken", tar upp dessa senare tillkomna intelligenser som är:

8.  Naturalistisk,
♦ Tycker om att klassificera saker i olika grupper, samt natur och fiske.
♦ Är bra på att identifiera, organisera och se samband.
♦ Lär sig bäst genom att arbeta med naturen som redskap.

9.  Andlig,
♦ Tycker om övernaturliga saker och att fundera över existentiella och religiösa ting.
♦ Är bra på att se underliggande budskap, tolka betydelser.
(Lena Boström, föreläsning i Linköping 00.02.02)

Intelligenser värderas, enligt Gardner, inte på samma sätt i olika samhällen. I ett
traditionellt skriftlöst samhälle är interpersonell begåvning  en dyrbar tillgång. Även
spatiala och kroppsliga kunskapsformer är viktiga, och lingvistisk och musikalisk
begåvning kan ha centrala roller i speciella sammanhang. I samhällen med traditionella
religösa skolor är lingvistisk kunskap värdefull. Interpersonell intelligens odlas
medvetet, och på högre nivåer kombineras den med logisk-matematiska talanger. I
moderna sekulariserade samhällen är den logisk- matematiska  intelligensen mest
respekterad, liksom former av språklig intelligens. Interpersonell intelligens är inte så
viktig, men intrapersonella kunskaper ges ofta en förhållande vis central roll (Gardner,
1983). Vilka olika personliga intelligenser som skolan stimulerar beror mycket på dess
inriktning. Som nämnt aktiverar skolan språklig, logisk- matematisk, och intrapersonell
intelligens. Spatial, kroppslig-kinestetisk och musikalisk intelligens prioriteras oftast
inte, eller utvecklas bara om eleven väljer särskilda ämnen (Ibid).

3.3.3. Hur fungerar multiintelligensteorin i klassrummet?
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Gardner menar att de flesta bedömare är eniga om att barn som inte går i skolan lär sig
färdigheter främst genom observation och genom att delta aktivt i de sammanhang där
kunskaperna ska tillämpas. Enligt Gardner är det ofta så, i ett klassrum, att läraren
presenterar material i abstrakt, symbolisk form och använder medier som böcker och
diagram för att förmedla information. Här behandlas ofta också ämnen som man inte kan
se och ta på. Gardner säger att detta leder till att de sensoriska systemen inte fyller
någon funktion för de flesta uppgifter som skolan förelägger eleverna (även om läsning i
och för sig är en visuell handling). Resultaten visar, enligt Gardner,  att skolan effektivt
aktiverar språklig intelligens och lär eleverna att klassificera på bestämda sätt och
använda vissa metoder för att analysera information. Sådana talanger kan mycket väl
tränas upp även hos barn som inte går i skolan, men det är viktigt, tycker Gardner, att
påpeka att de inte automatiskt kan spåras i konventionella intelligenstesters material
(Gardner, 1983).

Att man medvetet odlar en viss intelligens innebär inte, enligt Gardner, att  man förlorar
möjligheten att utveckla andra. Vissa människor kan utveckla ett stort antal intelligenser
förvånansvärt långt, medan andra utvecklar bara en eller två. Gardner säger att man inte
bör tänka sig intelligenser som enheter där ökningen av en intelligens förutsätter
minskning av en annan och att statistiska uppgifter tyder på att individer för det mesta
satsar på att utnyttja olika intelligenser. Gardner menar att de flesta människor har alla
dessa intelligenser, men att någon eller några är dominerande. Det betyder att man har
lättare att lära om man får använda denna fallenhet så ofta som möjligt. Gardner menar
att varje barn borde få stimulans inom alla sju (nio) områdena varje dag (Gardner, 1983
s.365).

Tomas Armstrong beskriver i sin bok Barns olika intelligenser (1998) utförligt Gardners
teorier och hur de kan användas i det konkreta skolarbetet och i Sverige har Lena
Boström och Ingemar Svantesson, utarbetat ett material som heter ”Inlärningsstilar i
praktiken” (1998) som bl.a. ger praktiska tips om hur man kan arbeta. Det handlar om att
variera undervisningen mycket, så att alla får möjlighet att regelbundet använda sin
starkaste intelligens och även får träna upp de svaga intelligenserna. När nytt och svårt
material skall läras in bör alla elever få tillfälle att arbeta med sin starkaste intelligens.
En enkel uppgift, som att läsa en bok, kan ex. efterarbetas utifrån alla sju (nio)
intelligensprofilerna:

1. Läs en bok. Skriv vad du upplevde.
2. Läs en bok. Utveckla en hypotes utifrån bokens innehåll.
3. Läs en bok. Måla en bild ur boken.
4. Läs en bok. Bygg en modell av huset/ kojan/ skogen….
5. Läs en bok. Skriv en sång som berättar något om handlingen.
6. Läs en bok. Diskutera boken med en kompis som läst samma. Vad tyckte ni?
7. Läs en bok. Skriv ett nytt slut där du är en av huvudpersonerna.
8. Läs en bok. Beskriv naturen i boken, samla växter och gör en modell av naturen.
9. Läs en bok. Skriv ner din tolkning av bokens budskap.

( Boström & Svantesson, 1998)

3.3.4. Summering
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Enligt Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna har vi sju, kanske 8-9
intelligenser. Genom att känna till de olika intelligenserna menar Gardner att vi kan lära
eleverna att utnyttja sina starka begåvningar. Om lärare accepterar detta att människor har
olikartade kognitiva profiler så måste undervisningen förändras. Eleverna måste få lära
sig på olika sätt och också få öva sig i att visa upp sina kunskaper på olika sätt. Eleverna
måste också få arbeta både med sina starka och svaga sidor regelbundet, helst varje dag.

3.4. Inlärningsstilar /Arbetsstilar

Richard Bandler (psykolog och matematiker) & John Grinder (professor i lingvistik), är
upphovsmännen till NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) som är en
inlärningsmodell som utgår från hjärnans sätt att arbeta. Denna pedagogiska inriktning
har överförts till skolvärlden av forskaren Michael Grinder f.d. speciallärare. Hans fokus
ligger på att läraren ska hjälpa varje elev ur dennes perspektiv och sedan anpassa den icke
verbala kommunikationen i klassrummet, allt för att skapa ett optimalt och positivt
inlärningsklimat (Boström & Wallenberg ,1997).

Professorerna Ken & Rita  Dunn, vid St. John´s University, New York är
förgrundspersonerna inom forskningen om våra arbetsstilar och de har utarbetat en
modell för inlärningsstilar. Inlärningsstilen är, enligt paret Dunn, en kombination av tre
faktorer, hur en individ  uppfattar information lättast, hur individen ordnar och bearbetar
information och vilka förhållanden som är nödvändiga för att individen skall ta in och
lagra information. Ken Dunn har sedan tillsammans med Barbara Preshnig
vidareutvecklat denna arbetsstilsanalys som är ett nytt mätinstrument som påvisar bästa
möjliga arbets- och inlärningsförhållanden för den enskilde och även för gruppen.
Barbara Preschnig har även sammanlänkat forskning från olika framgångsrika
ämnesområden som handlar inlärning samt hjärnforskning och sammanfört de idéer som
verkat bäst. Resultatet av detta finns samlat i hennes bok ”Våra arbetsstilar” och de har
även testats med stor framgång inom skola på Nya Zeeland och i Sverige.

                    ( Boström & Wallenberg ,1997, Dryden & Vos,
1994)

3.4.1. NLP i skolan

NLP är en modell som beskriver hur vårt inlärningsbeteende fungerar. Den utgår från
hjärnas sätt att arbeta. Vår hjärna kan beskrivas som en byrå med tre, fyra lådor där en ,
möjligtvis två har mest innehåll och går lättast att öppna. Inom NLP utgår man från att
man har ”ett tre lådors system”, att ta emot information från omvärlden med. Dessa lådor
symboliserar följande inlärningstyper:

1. Visuella inlärare, lär sig bäst genom synsinnet. Dessa har en snabb
inlärningsförmåga och passar bra i den traditionella skolvärlden.

2. Auditiva inlärare, lär sig bäst genom ljud, musik, samtal och diskussioner. De
passar också ganska bra in i skolsystemet.

3. Kinestetiska inlärare, lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och
upplever. Dessa passar inte in i den traditionella skolan.
(Boström & Wallenberg ,1997)
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För de allra flesta människorna fungerar alla tre inlärningskanalerna, men någon av dem
är dominant, man räknar med att 30% är visuellt dominanta, 25% auditivt, 15 %
kinestetiskt och övriga 30 % är blandade och har ingen dominant inlärningstyp. I
skolsituationen är det framförallt kinesteterna som inte får sin inlärningstyp
tillgodosedd, och ofta är det dessa som blir klassade som mindre begåvade eller som
stökiga och ”omöjliga elever” ( Ibid).

Inom NLP skiljer man även på vänstervisuella och högervisuella. Detta är kopplat till hur
NLP ser på hjärnans olika hemisfärer och deras betydelse för olika färdigheter. Vänster
hjärnhalva styr sådant som berör  språk, läsning, hörsel, detaljer och fakta medan höger
hjärnhalva har betydelse för sådant som färg, konst, känslor, former och mönster.
Skillnaden mellan vänstervisuella och högervisuella är att:

• De vänstervisuella har en dominant vänsterhjärna och minns bäst detaljer och
skriftligt språk. De kräver klara, specifika skriftliga direktiv. Många av dessa har en
god förmåga att fokusera inåt, sitta still, koncentrera sig och läsa. De vill lära sig nya
saker från delarna till helheten och motiveras av sin egen inre värld. Den undervisning
som passar dom är en undervisning som utgår från deras värld och de föredrar
undervisning i ”en till en” situationer.

• De högervisuella har istället en dominant högerhjärna och minns bäst tecken,
symboler, bilder och konkreta föremål. De lär sig bäst från helheten till delarna.
Deras motivation kommer oftast från omgivningen och de blir därför lätt
distraherade. Med detta följer oförmågan att sitta still och koncentrera sig.
Högervisuella vill helst ha alternativ och gillar kreativa arbetsuppgifter. De har också
större problem i skolan p.g.a. att skolan av tradition premierar logik, sekvenser,
långtidsplanering, verbal orientering samt ordning och reda (Ibid).

3.4.2. Dunn & Dunns Arbetsstilar

Arbetsstilen är, enligt paret Dunn, en kombination av tre faktorer:
1. Hur en individ uppfattar information lättast. Är individen visuell, auditiv, kinestetisk

eller taktil inlärare. Enligt forskarna Dunn, har vi som regel en dominant styrka och
också en sekundär. I ett klassrum eller i en kurs kan vi därför få svårigheter, om
varken vår dominerande inlärningskanal eller den sekundära kanalen samstäms med
undervisningsmetoden.

2. Hur individen ordnar och bearbetar information. Har individen en dominant höger
eller vänster hjärnhalva? Detta har enligt paret Dunn betydelse för hur ett
arbetsområde skall presenteras och bearbetas.

3.  Vilka förhållanden som är nödvändiga för att individen skall ta in och lagra
information – emotionella, sociala, fysiska och miljömässiga faktorer. Dunn & Dunn
menar ex. att klassrummets möblering  och belysning kan vara av stor betydelse för
inlärningen
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(Boström & Wallenberg ,1997).

Det är alltså inte bara inlärningsstilen som är unik för oss människor, utan även vår totala
arbetsstil. De senaste årens pedagogiska forskning, av bl.a. paret Dunn & Dunn, har
konstaterat att vi faktiskt utvecklas och fungerar effektivare när vi använder oss av vår
personliga arbetsstil. Arbetsstilsanalysen, som enligt Dunn & Dunn, visar bästa möjliga
arbets- och inlärningsförhållanden för den enskilde och även för gruppen, utvärderar olika
punkter inom följande sex grundläggande områden:

• Närmaste omgivningen (ljus, ljud m.m.)
• Attityder (motivation, uthållighet m.m.)
• Sociala grupperingar (ensamvarg, pararbete, gruppmänniska)
• Sensoriska modaliteter (Visuell, auditiv, kinestetisk eller taktil dominans)
• Fysiska behov (matintag, rörlighet, tid på dygnet)
• Höger / vänster hjärndominans
(Dunn & Dunn,1995)

De fyra modaliteter som Dunn & Preshnig beskriver utvecklas individuellt för varje
människa i följande ordning under barndomen, kinestetiskt, taktilt, visuellt och slutligen
auditivt vid 11 års åldern. Dunn & Dunn menar att det även föreligger en viss könsskillnad
vilket leder till att pojkarnas auditiva sinne utvecklas senare och sämre än hos flickor.
Enligt dom utvecklar aldrig 1/3 av alla pojkar, som går ut grundskolan, helt sin auditiva
eller visuella modualitet.  Enligt Preshnig är mindre än 30% av befolkningen auditivt
inriktade och detta innebär att många människor tycker det är svårt att absorbera och
minnas muntlig information ( Boström & Wallenberg ,1997).

Den stora skillnaden mellan NLP och Dunn & Preshnigs arbetsstilsanalys är att i
arbetsstilsanalysen räknas även det taktila sinnet som en modalitet. I NLP räknas det
taktila sinnet till det kinestetiska. Andra saker som skiljer är att Dunn & Preshnig skiljer
det visuella sinnet i bild och text och att det kinestetiska sinnet uppdelas i en intern
(känsla och intuition) och extern (erfara och uppleva) del (Ibid).

För att få fram arbetsstilsanalysen fyller man i ett frågeformulär som sedan analyseras.
Man får fram en bild av den arbetsstil som föredras, även starka och svaga sidor vid
inlärningen.  Därefter kan man kontrollera och förbättra de element som kan leda till
förbättrad koncentrations-, inlärnings-, och problemlösningsförmåga. Lena Boström och
Hans Wallenberg, som båda är gymnasielärare på Parkskolan i Örnsköldsvik och som
även skrivit boken ”Inlärning på elevernas vilkor”,  använder sig av dessa tester i sin
undervisning och anser att de hjälpt till att förbättra elevernas inlärningsförmåga markant
( Boström & Wallenberg, 1997).

3.4.3. Vad innebär inlärningsstilarna för klassrumssituationen?

NLP:s och Dunn & Prescnings arbetsstilsanalys innebär att läraren måste variera sin
“utlärningsstil” så att man tillgodoser alla inlärningsstilar. Uppgifterna måste vara
utformade så att de kan bearbetas på olika sätt.
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• Visuella inlärare lär sig bäst genom metoder som bygger på synintryck, olikartade
ord, tyst läsning, ord som återföljs av bilder, berättelser i film eller video.

• Auditiva lär sig bäst genom traditionella syntetiska metoder, körläsning, lyssna på
historier och inspelningar av böcker, diskutera berättelser, läsa högt.

• Taktila inlärare lär sig bäst genom att skriva, kopiera förlagor, spela spel, läsa
instruktioner och sedan omsätta dem.

• Kinestetiska inlärare lär sig bäst genom pantomimer, dramatiseringar, cykla på
motionscykel eller liknande medan han/hon lyssnar på en berättelse inspelning och
läser samtidigt, läsa instruktioner och sedan omsätta dem.

(Lena Boström, föreläsning
2000.02.02)

Som lärare bör man också ta hänsyn till vilken tid på dagen som man lägger
provsituationer och sådant som kan upplevas svårt för många. Likaså måste man
organisera om klassrummen så att eleverna kan välja arbetsplats efter sina egna behov av
formell respektive oformell möblering, ljus- och ljudbehov och tillåta att eleverna rör
sig och äter en frukt vid behov         ( Boström & Wallenberg ,1997).

3.4.4. Summering

Richard Bandler & John Grinder, är upphovsmännen till NLP vilket är en
inlärningsmodell som utgår från hjärnans sätt att arbeta. Och Ken och Rita Dunn har
arbetat fram en arbetsstilsanalys. Dessa två forskarpar talar båda om olika inlärnings-
respektive arbetsstilar. De talar om visuella, auditiva, taktila och kinestetiska individer
och att dessa grupper har olika behov när det gäller att uppfatta, ordna, bearbeta
information. Dunn & Dunn talar även om hur vissa yttre och inre faktorer, såsom ljud,
ljus, intag, tidpunkt, påverkar vår inlärningsförmåga. I skolan leder detta till att
klassrummet bör anpassas till flera elevers behov och att läraren är flexibel och tillåtande
i sin attityd.

3.5. Några pedagoger ur litteraturen.
3.5.1 Divergent pedagogik

Gunilla O Wahlström är lågstadielärare och har även utbildning inom S:t Lukasstiftelsen
och påbyggnadsutbildningar i England och USA. Hon har skrivit boken Begåvade barn i
skolan och även boken Gruppen som grogrund. I boken Begåvade barn i skolan presenterar
hon den divergenta pedagogiken, som gör det möjligt att låta varje barn arbeta på sin nivå
utan att resurserna för den skull tas ifrån de mest behövande.
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Enligt Gunilla O Wahlström är skapandet ett grundläggande behov hos alla människor. I
sin djupaste betydelse har ordet kreativitet enligt henne med livgivande att göra, i den
vidare meningen betyder kreativitet inte bara skapa konstnärligt utan att tänka nya tankar,
göra nya kopplingar. Wahlström menar att det som framtidens människor i allt högre grad
kommer att behöva är individer som tänker nya tankar, kommer på nya lösningar, ser nya
sammanhang. Hon menar att det är mycket viktigt att uppmuntra våra barns kreativitet,
speciellt i ett framtidsperspektiv. Vi har en svår balansgång att gå när det gäller att
stimulera våra barn, stötta dem, men samtidigt låta dem vara barn. Wahlström menar att
en viktig förutsättning för att kunna växa till en välanpassad individ är att få vara barn och
då är leken oerhört viktig för att barnet ska kunna bearbeta information och känslor. Hon
anser därför att vi vuxna  bör tänka oss för innan vi puffar på våra barn, vems behov är det
vi försöker tillfredsställa? Hon skriver att barn behöver tränas i uthållighet, men att det är
viktigt att barnen får utvecklas allsidigt och i sin egen individuella takt. Ibland är denna
takt hög och ibland är den långsam. Wahlström uppmanar läsaren att behandla alla barn
som om de vore speciellt begåvade, för att få se vilket resultat det kan ge. Hon skriver:
”Förvänta dig mycket av barn, men inte för mycket. Rannsaka dig själv när det gäller dina
förväntningar” (Wahlström, Gunilla O, 1995).

De jämlikhetssträvanden som präglat vårt svenska samhälle under flera decennier har ofta
gjort att vi koncentrerat vår uppmärksamhet mer på de barn som har behov av extra hjälp.
Wahlström skriver att vi blandade ihop jämlikhet och likhet ett tag. ”Barn med särskilda
behov” är ett begrepp som de flesta förknippar med barn med problem av något slag.
Wahlström menar att våra begåvade barn också är ”barn med särskilda behov”. Hon ställer
frågan om hur länge vi ska hålla på och satsa så mycket på specialpedagogiken, givetvis
tycker hon att barn med ex. dyslexi ska få hjälp av experter, men anser att åtskilliga av de
många barnen och ungdomarna med läs – och skrivproblem skulle kunna lyckas bättre om
de fick arbeta i sin egen takt och med hänsyn tagen till deras inlärningsteknik och
mognad. Wahlström tror att man genom ett förändrat arbetsätt och bättre utnyttjande av
resurserna kan skapa en bättre inlärningsmiljö för alla ”barn med särskilda behov”, både
de med olika inlärningsproblem och de mycket begåvade barnen, i alla åldrar
(Wahlström, 1995).

Enligt Wahlström är det viktigt att vidga begreppet ”begåvning” till att innefatta många
olika sorters skapande. Hon menar att man kan vara begåvad i sport, gymnastik, att ha
affärssinne, underhållning, musik, teater, bild, mod, empati, samarbete, konfliktlösning,
filosofi, abstrakt tänkande, ledarskap, teknik, medmänsklighet, att fungera socialt,
fingerfärdighet, nyfikenhet, problemlösning, humor osv. I vår tid avspeglas det i
skoldebatten inte minst vilka ämnen eller inriktningar som värderas högst. De ämnen som
har högst status speglar våra värderingar när det gäller vilka kompetenser som är
värdefullast. De naturvetenskapliga ämnena samt språken har högre status än bild, musik,
idrott och humanoria (Ibid).

Wahlström skriver att det finns många aspekter att ta hänsyn till när vi försöker förstå
våra barn och elever. Det är inte säkert att de begåvade eleverna visar upp en intresserad
attityd eller en uthållighet när det gäller skolarbetet. Många gånger kan de ha ett
oacceptabelt beteende, och vara mycket påfrestande för lärare och kamrater (Ibid).
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Wahlström menar att det verkar som om alla barn är födda med möjligheter att komma
långt när det gäller kunskaper eller färdigheter på många olika områden. Men för att
möjligheterna ska kunna tas tillvara och utvecklas krävs enligt henne att deras
livssituation är sådan att detta kan ske. Nödvändiga förutsättningar för att människor ska
kunna utveckla sin begåvning fullt ut är givetvis att de får använda alla sina sinnen: syn,
hörsel, lukt, smak och beröring. Wahlström menar att man som pedagog måste bry sig
om barnen och ha ett öppet sinne. Varje undervisningssituation är unikt. Det finns inga
färdiga mallar eller facit för hur vi som pedagoger ska bära oss åt. Hon säger också att
man även måste förvänta sig att bli förvånad och överraskad av sina elever. Har vi den
inställningen ökar vi möjligheterna för barnen att öppet komma med egna initiativ och
lösningar och det blir en bra grogrund för kreativitet. Wahlström hävdar även att tematiskt
arbete, dvs. att utgå från ett tema och där låta barnen styras av sina egna intressen,
förkunskaper och förväntningar, att inte låta läroböckerna styra, innebär att barnen kan
arbeta på sina egna vilkor på ett helt annat sätt än de gjorde tidigare då alla barn arbetade
med samma uppgift – och i värsta fall på samma tid. Slutligen säger Wahlström att det är
viktigt att läraren är flexibel. Det är möjligt att  den lösning på en arbetsuppgift eller ett
problem, som man som lärare tänkt sig, inte alltid är den allra bästa! Det är nästan
orimliga krav som ställs på läraren att kunna se till att det finns balans mellan individuellt
arbete och arbete i grupp, de enskilda barnens behov och deras behov som grupp, skriver
Wahlström. Hon menar att det därför är viktigt att lärare så tidigt som möjligt delar detta
ansvar med andra pedagoger och med barnen själva (Ibid).

3.5.2 Demokratiskt och socialt inriktat arbetssätt

I boken ”Alla barns skola?” skriver Gunilla Ladberg om den nu pensionerade läraren
Lasse  Aasa  som under många år arbetat i Juoksensengi skola i Tornedalen. Aasa är
utbildad speciallärare men har mest arbetat som klasslärare. Innan han blev lärare hann
han arbeta med en rad olika yrken av praktisk karaktär. Lasse Aasas erfarenheter av
speciallärarutbildningen blev avgörande för hans fortsatta yrkesliv.
Speciallärarutbildningen hade ett demokratiskt arbetssätt. Deltagarna bestämde utifrån
eget intresse vad de skulle lära sig, och på ett studiebesök i Danmark såg Aasa att det
fungerade att arbeta på ett liknande sätt med små barn (Ladberg, Gunilla, 1994).

Det står i läroplanen att man ska lära eleverna demokrati. Då finns det enligt Lasse Aasa
inget annat sätt än att arbeta demokratiskt. Det går enligt honom inte att bara vara lite
demokratisk. Han som lärare kan inte besitta någon form av vetorätt, för då blir det ingen
demokrati. Han har lärt sina elever att arbeta för förändring om de är missnöjda med
något. De har fått lära sig demonstrera, ta upp problemet på möten och argumentera för
sin sak (Ibid).

Eleverna i Aasas klass har fått välja arbetsområden efter eget intresse under
demokratiska former. De har i mycket liten utsträckning använt läroböcker, utan istället
använt sig av närsamhällets egna resurser. Det har inte alltid varit lätt, men under år 4 – 6
har eleverna utvecklats enormt. Man har kunnat konstatera att eleverna som fått arbeta på
Aasas sätt blivit skickliga på det mesta de företagit sig, eleverna har placerat sig i toppen
i en rad olika tävlingar och en ovanligt hög procent av eleverna har kommit in på
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utbildningar som har mycket höga intagnings krav. Lasse Aasa poängterar dock att detta
resultat inte är det viktigaste, utan att det viktigaste är att eleverna blir motiverade och
tycker om att lära sig saker. De vågar företa sig projekt utan rädsla för att det ska bli fel
(Ibid).

Vidare i sin bok intervjuar Gunilla Ladberg specialläraren Helén Hultman, som arbetat
mycket med elever som riskerar att inte få fullt slutbetyg i år 9. Angående frågan om i
vilken form individualiseringen skall ske säger Hultman:

”Klassrummet är samhället. Man ska inte lyfta ut barn från klassen utan träna det
de behöver kunna inom klassens ram” (Ladberg, 1994 s.95)

Med detta menar Hultman att specialgrupper kan behövas under en kortare tid, men målet
med dem skall vara att de ska bort. Eleverna måste tränas att fungera i en social miljö, där
man kan lära sig av varandra.  Detta stöds även  av Barbro Wiking, speciallärare och
psykolog i hennes bok Bråkiga barn (Wiking, Barbro, 1991). Ladberg skriver dock att det
krävs att läraren får mycket stöd och handledning för att det ska fungera med att ha alla
elever, oavsett problematik, kvar i klassen. I Ladbergs bok beskrivs hur man på en skola
ständigt arbetar med olika grupper inom klassen och över klassgränserna, och Ladberg
menar då att detta  kanske leder till att man slipper stämplingen som det kan innebära att
tillhöra en speciell undervisningsgrupp. Hon säger även att årskurslös undervisning
rimligtvis borde underlätta eftersom den förutsätter individualisering (Ladberg, 1994).

3.5.3. Summering

Enligt Gunilla O Wahlström är skapandet ett grundläggande behov hos alla människor
och hon menar därför att det är mycket viktigt uppmuntra elevernas kreativitet.
Wahlström menar att vara begåvade barn också är ”barn med särskilda behov”. Hon tror
att man genom ett förändrat arbetssätt och bättre utnyttjande av resurserna kan skapa en
bättre inlärningsmiljö för alla barn. Enligt henne bör man vidga begreppet ”begåvning” till
att omfatta många sorters skapande och för att eleverna skall kunna utveckla sin
begåvning fullt ut måste de få använda alla sina sinnen. Wahlström säger att det inte finns
några mallar eller facit för hur pedagoger ska bära sig åt, men hävdar att läraren måste
vara flexibel och att ett tematiskt arbetssätt innebär att barnen kan arbeta på sina egna
vilkor.

I  Gunilla Ladbergs bok ”Alla barns skola?” betonas det, av de beskrivna lärarna, att för att
lära barnen demokrati, som Lpo ger i uppdrag, måste man arbeta demokratiskt med
eleverna. Genom att ge eleverna inflytande över sin egen skolsituation, skapar man
motivation, inlärningsglädje och minskar prestationsrädslan hos eleverna. Boken betonar
även vikten av att arbeta med klassen så att den återspeglar den sociala miljö som
samhället är. Detta innebär att man bör undvika att lyfta bort vissa elever till speciella
undervisningsgrupper, vilket lätt leder till att vissa elever stämplas. Istället kan man
arbeta med ständiga grupper inom klassen och över klassgränserna för att åstadkomma
individualisering.
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3.6 . Läroplanen

Här nedan följer mycket kort inblick i hur man sett på individanpassning i
läroplanesteorin förr och vad Lpo 94 säger om samma ämne.

3.6.1. Läroplanen genom tiden

Den grundläggande frågan i varje läroplansteori är växelspelet mellan läroplanens krav på
vissa kunskaper, färdigheter och värderingar och barnens egen omvärld. Det är mot
bakgrund av denna omvärld som varje ny erfarenhet blir meningsfull för eleven. Genom
pedagogikens historia kan vi se hur idéerna växlar, hur de olika uppfattningarna växelvis
intar en ledande position. Tidvis är det en pedagogik där barnets studier helt underordnas
ett på förhand givet lärostoff, och tidvis en undervisning där barnets intressen och behov
helt bestämmer uppläggningen, övergångarna sker sakta och gradvis.( Hartman,Sven G,
1995)

Dewey säger att barnets liv är en odelbar enhet, att de snabbt och lätt rör sig från ett ämne
till ett annat, lika lätt som från en plats till en annan, men inte är medvetna om några
övergångar eller avbrott. Det som för tillfället intresserar dem mest utgör hela deras
universum. I skolan är ofta de olika ämnena klassificerade, säger Dewey. Fakta tas ut ur
sina naturliga erfarenhets-sammanhang och grupperas om i enlighet med någon allmän
princip. Dewey menar att ämnes-indelningen inte är något som finns i barnens
erfarenhet. Individen upplever inte tingen i separata fack. Ämnena som de oftast är
klassificerade är enligt Dewey en produkt av vetenskapen genom tiderna och inte av
barnets erfarenhet. Vidare menar Dewey att  målet måste gälla barnen. Det är deras
nuvarande anlag som måste göra sig gällande. Deras nuvarande färdigheter som skall
tränas, deras nuvarande attityder som måste förverkligas  (Dewey ,1980).

Gardner säger att ju mer exakt vi kan ange ett mål för vår undervisning desto bättre. Det
är, enligt honom viktigt att sätta exakta och konkreta mål ex. ”att lära eleverna läsa så bra
att de kan förstå en dagstidning och diskutera aktuella händelser”. För att komma fram till
sådana exakta mål krävs att man analyserar vilka intellektuella förmågor som krävs och
vilka vägar som bör användas för att utveckla dessa. När man väl bestämt sig för vilka
pedagogiska mål man vill nå är det dags att inventera vilka medel man har för ändamålet.
Men man bör också fråga sig vilka olika vägar för kunskapsöverföring som finns, och
fundera över hur värderingar, roller och tekniker hittills har förts vidare mellan
generationerna. En av Gardners grundtankar är att människor inte har samma kognitiva
förutsättningar och likadana intellektuella profiler, och att utbildningssystemet fungerar
bäst om det anpassas till individuella behov och förmågor. Om man behandlar alla elever
som om de vore lika, eller försöker förmedla kunskap på ett sätt som strider mot
traditionella inlärningsmetoder, straffar det sig snabbt. Om möjligt måste man hitta
metoder att utvärdera individers intellektuella profiler. Det sista avgörande steget i den
pedagogiska planeringen enligt Gardner är att fatta beslut om en utbildningsplan som tar
hänsyn till det individuella målet och  den intellektuella profilen. Gardner menar att man
först måste göra ett strategiskt övervägande: vilket är viktigast - att stärka de sidor som är
högt utvecklade, att stödja svaga sidor eller parallellt följa båda linjerna? Man måste
enligt Gardner även ta hänsyn till tillgängliga resurser och övergripande mål i samhället,
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och till individuella intressen som närmast berörs. När man valt vad man vill satsa på
gäller det att tillhandahålla de resurser och det materiel som krävs för att eleverna skall
göra framsteg. Har man tillräckligt stora resurser och kommer det att ställas motstridiga
krav på lärares och elevers tid? (Gardner, 1983 ).

3.6.2. Vad säger dagens läroplan?

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994, Lpo 94, beskrivs målen för hur
skolan skall arbeta. Där står att ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer
och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet.” Vidare står att ”
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94. s.6f.)för
att alla skall få en likvärdig utbildning.  Läroplanen talar även om att undervisningen skall
”främja elevernas harmoniska utveckling” och att detta skall åstadkommas genom en
varierad och balanserad undervisning.  Lpo 94 säger även att eleverna rätt till
undervisning där såväl intellektuella, praktiska och estetiska aspekter uppmärksammas.
”Eleverna skall få uppleva olika uttrycksformer för kunskaper. De skall få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.” Där finns även klart
uttryckt att skolan skall ”sträva efter att skapa de bästa betingelserna för elevernas
bildning, tänkande och kunskapsutveckling”(Lpo 1994. s.8).

3.6.3. Summering

Genom historien har läroplansteorierna växlat, tidvis har barnets studier helt
underordnats ett på förhand givet stoff och tidvis har betoningen legat på barnets intresse
och behov. John Dewey  menar att målen måste vara fokuserade på barnet, att det är deras
anlag, färdigheter och attityder som måste betonas och Howard Gardner menar att en
utbildningsplan måste ta hänsyn till individuella mål och individuella profiler samtidigt
som man tar hänsyn till tillgängliga resurser och övergripande mål i samhället, och till
individuella intressen som närmast berörs.  Dagens läroplan betonar demokrati och
individens behov starkt, likaså talar den för att undervisningen skall var varierad och
tillåta eleverna att använda såväl intellektuella, praktiska och estetiska uttrycksformer.
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4. Metod

Denna studie är inspirerad av den etnografiska forskningsansatsen så som den beskrivs av
Birgitta Kullberg (Kullberg, 1996). En etnografisk forskare försöker fånga människors
erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dessa i handling och ord, vilket ger en
förståelse för människors sätt att leva och lära. En etnografisk studie innebär att
forskaren befinner sig i den miljö som skall beskrivas (fältstudier). Forskaren använder
sig av olika former av intervjuer, oftast i samtalsform. Intervjuerna är strukturerade
genom att forskaren har med sig förberedda frågor men dessa följs sedan upp av frågor
som lyfter fram sådant som är intressant för studien. Intervjuerna bandas och därefter
skrivs inspelningen ner ordagrant. Forskaren för även ofta loggbok och dagbok vid
fältstudierna och kan även samla in saker och dokument att använda i studien. Analyserna
av materialet görs fortlöpande under arbetets gång och kan sedan följas upp i de fortsatta
observationerna och intervjuerna.(Kullberg, 1996)

Utifrån den problemformulering som jag bestämde mig för att studera och den
bakgrundskunskap jag redan hade i ämnet valde jag att börja min litteraturstudie med att
få en historisk förankring genom att fördjupa mig i främst John Dewey, då jag förstått
tidigare att han har stor betydelse för hur vår nuvarande svenska skola ser ut. Utifrån min
tidigare kunskap om inlärningsstilar och multiintelligenser så läste jag och
sammanställde vad upphovsmännen till dessa teorier säger i ämnet. Vidare valde jag att
läsa litteratur skriven av praktiserande lärare för att få ytterligare en vinkling på ämnet.
För att vara klar över vilket uppdrag jag som lärare har när det gäller individualisering så
studerade jag även vad Lpo 94 säger om detta.

Därefter följde tre fältstudier i tre klasser på olika skolor i Mellansverige. Under
observationerna tittade jag på lärarnas metoder, och till viss del även kroppsspråk och
verbala kommunikation med eleverna, i syfte att försöka se hur eleverna har möjlighet att
vara individuella i sin inlärningsstil. Jag försökte även vara uppmärksam på hur några
elevers aktivitet bemöttes. Syftet med detta var att få ett individbaserat underlag till den
kommande intervjun. Varför bemöts just denna individ på ett speciellt sätt? Valet av
klasser skedde utifrån en önskan att dels sprida ut observationerna i olika åldersgrupper
och dels för att få en spridning på lärarna ifråga om kön, ålder och utbildning. Jag var med
i klasserna som observatör under morgonens första lektionspass. Detta innebar 80 min i
en år 4, med en kvinnlig lärare i 55 - års åldern som är utbildad lågstadielärare men sedan
fyra år tillbaka verksam i år 4-6. Vidare gjorde jag observationer under 90 min i en år 5
med en kvinnlig lärare i 35 - års åldern, utbildad 1-7 lärare med examensår 1998 och 60
min i en år 7 klass med en manlig lärare i 35 - års åldern, utbildad 4-9 lärare med
examensår 1994.

Efter observationerna följde en djupintervju med den aktuelle läraren, den manlige
läraren intervjuades i direkt anslutning till lektionen  och de två kvinnliga intervjuades
efter skoldagens slut. Alla intervjuerna gjordes i skolmiljö. Intervjuerna varade i 35-45
min och spelades in på band varefter de ordagrant skrevs ut och analyserades. Intervjun
bestod av fem grundläggande öppna frågor (se bilaga 1),  som sedan följdes upp av frågor
som formades av situationen, för att lyfta fram sådant som var av intresse för studien.
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5. Några lärares metoder för individanpassad undervisning

I kommande avsnitt presenterar jag resultaten av mina fältstudier. Detta gör jag genom att
beskriva observationen och därefter citera lärarens svar.

5.1 Sammanställning av observationen och fråga 1.

1. Berätta dina tankar bakom de metoder jag sett i undervisningen idag. Varför har du
valt att använda just dessa metoder?

Fältstudie nr.1:
Observationen är gjord i år 4 på en skola med drygt 200 elever fördelade på F-6 i en
mindre stad i Mellansverige. Den kvinnliga läraren i övre medelåldern är utbildad
lågstadielärare med ca. 30 år i yrket. För tre år sedan bytte hon till att undervisa i år 4-6
och har avslutat sin första klass 6 och nu börjat om med år 4.

Lektionen är dagens första, vilket innebär ett arbetspass på 80 min. Skoldagen börjar med
att läraren tar emot eleverna i dörren och där handhälsar och säger en god morgon fras på
engelska. En elev får speciell uppmärksamhet. I klassrummet spelas lugn klassisk musik
och ljuset är dämpat. Eleverna går in och sätter sig under tystnad och man sitter tysta i 5
min och lyssnar på musiken. (Jag får information om att man varannan vecka istället
sitter tysta och skriver ner sina morgontankar i en bok.) Därefter samtalas i låg ton om
hur eleverna mår och hur dagens schema ser ut o.s.v. Denna stund kommenteras senare i
intervjun:

- Jag vet enligt forskning att en lugn start är bra för hela dagens jobb.
Tankar som barn bär med sig hemifrån kan vara lite struliga, det kan
redan hänt något på fritids. Det är mycket som mal, ex. vad gjorde han
med mig i går?, och sådana saker och genom att sitta och lyssna, det är
inte alls säkert att man sitter och lyssnar på musiken i sig,  sitter man
och sortera ut sina tankar lite i alla fall och sen när man lärt sig det, så
är det så att man gärna lyssnar lite på musiken istället för att fladdra
ut, Jag  tycker att det blir en lugnare start. Då kan man lägga rösten
ganska lågt, … det är en harmoni när man startar. Och det här med
skrivandet det är för att barn kan inte alltid;” en tanke har jag som jag
kan få ut i handen och på ett papper”, de har inte den kopplingen, att
en tanke den kan jag skriva ner … att man kan sortera det jag tänker
det kan jag skriva ner oavsett vad det handlar om. Och samtidigt tycker
jag att det här, när jag frågar är det glada eller sorgsna tankar och
någon räcker upp handen på sorgsna tankar, så kan man ju få sig en
funderare för mig själv. Om det blir något senare, kan jag kanske
nysta tillbaka, ja han hade sorgsna tankar på morgonen, så kanske
barnet och jag kan prata om dom tankarna sen, som kanske föranleder
det som hänt.
………………
Och sen att jag hälsar på engelska sen, det är att jag tycker det är
trevligt, jag kommer ändra på fraserna lite undan för undan när jag
står där, och med tanke på elev A, så är ju mitt mål att han ska kunna
säga 3-4 fraser i år , det är mitt mål alltså! Att han kan prata engelska,
för det passar så bra där, det ingen mer än jag som hör det, eftersom
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han pratar helst en mot en så får han chansen att göra det, så det var
min tanke där.
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Sen började en engelska lektion. Klassen gissade vilka två som haft flest rätt på ett test
som gjorts tidigare i veckan och berömmer sedan hela klassen för deras insats.  Efter
detta plockar läraren fram fyra elever att skriva de fraser som de dagen innan haft i förhör
på tavlan, vilket alla klarar bra. Eleverna får tillbaka veckans rättade läxa och instrueras att
fylla i sina resultat på diagrammet i pärmen (min not.:ett blad där de fyller i hela
terminens resultat i ett stapeldiagram) Resultatet diskuteras och  läraren berömmer
mycket. Därefter får eleverna skriva veckans läxa som dikteras på traditionellt sätt. Några
elever har färre glosor än de övriga. I intervjun berättar läraren:

- Jag visste att de(Min. not. Dom fyra som idag fick gå fram och
skriva på tavlan) kunde det här idag, det var därför jag ville att de
skulle få gå fram, det fanns en tanke. Så vill jag nu prioritera elev F ,
eftersom han har haft det lite jobbigt tidigare under terminen. Jag vill
stärka honom nu, att han är så här pass bra, det var också därför jag
lät eleverna gissa vilka som haft alla rätt på testet .(min notering:
där han var en ) Det är ingen som nämner honom, förstår du. Det är
så roligt!……, det är inte alltid jag säger vem som har gjort något
bäst, men i det här fallet tyckte jag att det var så viktigt, för honom
just att få höra och de andra såg.
………….

 Det (Min not. Samtalet har kommit in på att skriva in resultaten i
pärmen)gör jag bara för att de ska lära sig systemet med diagram.
Och så är det någon förälder som vill titta så ser de snabbt hur det
har gått. Det är ren matematikintegrering, det är enbart därför jag
gör det!

- Blir det inte en stor jämförelse mellan barnen också?
- Jag är inte säker på det… men det finns det säkert. Det kvittar vad

man gör. Då skulle man inte göra något test över huvud taget! Inga
läxor heller! För alla jämför sig mot någon annan. …… Men det är
också något man måste lära dem, att det är DU som kämpar mot
något, bara DU! Jag vill att de ska kunna klättra uppåt själva, det
kvittar om man börjar på 10 och de andra 20, det är helt oviktigt!
Utan det är att du skall se att du fixar det här. Men det andra (min
not. diagrammet) är för att de ska kunna det på mattetimmarna sen
utan att jag skall behöva tjata…… I bedömningen handlar det endast
om vad du gör! Sen kan även jag tycka det är förskräckligt att den
som alltid har alla rätt, helt plötsligt har sju rätt! Då kan jag tycka
det är dåligt!
- Hur reagerar kompisarna på att de får olika många glosor? Finns
det några som blir avundsjuka?
- Det behöver de ju inte bli för livet är ju orättvist, du tjänar inte lika
bra som jag. Det kan det säkert bli i en klass som inte är en klass. Det
tror jag på! Man måste ju börja med att jobba med klassen, är dom
inte en klass så blir det så! Det måste finnas en vi känsla! Så tycker
jag att i alla lägen som man gör en grej så måste alla få, men kanske
inte samma tid, men alla får det. Så måste man också lära barn att vi
är inte lika! …… Vi är olika, och då måste vi också se olikheterna, de
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är viktiga. Därför kompletterar vi varandra! Men det är alltid en
avvägningsfråga men jag tycker att man måste lära barn motgång.
…

När alla är klara sjunger man några engelska sånger till kassettband och några av eleverna
får sjunga solopartier. Därefter tränar man nya fraser, först genom körläsning och sedan
för eleverna parvis träna vilket leder fram till att alla elever får gå fram och ”agera” inför
klassen när de säger sina fraser.  I intervjun säger läraren följande:

- Mitt mål är att få fram alla elever där varje engelska lektion, men
det är inte alltid det lyckas. Det kan vara att säga fraser, dialoger
eller små drama. De får även sjunga vissa strofer solo ibland. Jag
tycker det är viktigt att våga och kunna presentera, det står ju
mycket i läroplanen också, inför andra kunna greja saker och ting …
jag tycker de skall synas alla. Det är nog det egentligen. Vissa syns
inte i klassen annars. Nu syns alla, även om de inte vill alltid, men de
får synas! …… då får man ju en annan bild av dom! Och de som
annars styr sig  så mycket, de kanske inte alls är så duktiga där, då
ser de sina begränsningar det märker han inte här när han sitter och
knuffar och buffar på alla människor men just då  i en
ensamsituation, ensam och ensam förresten, de är ju aldrig ensamma,
men ensamma att prata i alla fall……. helt ensamma ställer jag dem
aldrig  direkt. Jag ser det som ett sätt att lära sig att stå inför en
grupp! Det är på väldigt många ställen de måste kunna stå inför en
grupp i framtiden………

  Jag vill att alla skall synas, och det bygger ju på att man känner dem.
- Har du någon helhetstanke med hur du lägger upp lektionerna

metodiskt? Vad du gör med dom olika kapitlen!
- Om jag ska vara riktigt ärlig så följer jag lärarhandledningen till

mycket stor del, den är perfekt till den här boken! Jag följer lite det
som jag tycker passar bäst till klassen! Jag är inte sådan att jag
slaviskt kan följa en handledning, det tycker jag är jätte svårt! Det
måste passa mig! Men däremot köper jag idéerna! Mitt engelska mål
är att eleverna ska kunna prata. Att våga prata, sen om det är fel
ordföljd, det struntar jag i. Det viktiga är att våga säga! Stavningen
kommer i andra hand. Och grammatiken kommer i tredje hand. Och
så vill jag att de ska ha roligt.

Lektionen avslutas lugnt och stilla och eleverna plockar undan sina saker. Efter rasten
skall man ha en fruktstund där man högläser en bok och därefter en motorikbana läser jag
på tavlan, även detta frågar jag om i intervjun:

- Läser du bok, äter frukt och har motorikbana varje dag?
- JA, Jag tycker nog att språket är det viktigaste redskapet för en
människa. Har jag inget språk så klarar jag mig inte i dagens
samhälle. Barn utan språk har ofta en stark hand att slå med och det
gillar jag inte! … men jag tror att ett nyanserat språk, det gör att du
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och jag kan prata med varandra så det här är ju min förhoppning, att
dom ska lyssna både till innehåll, språk och känna glädje att skriva
och det tror jag dom har lite grann, glädjen i att skriva. … du blir inte
mobbad om du har ett bra språk. Du kan se folk i ögonen och
förklara, så det är ju min tanke med att jag läser alla år ända upp i
6:an och lika så det här med frukt. Jag vet att en del äter inte så bra
på morgonen, det är långt innan det blir lunch och det behövs ett
intag och även att man ska dricka. …Och sen eftersom jag tycker att
barn idag i allmänhet är lite för bekväma … barn som inte har så lätt
att röra sig har alltid krämpor, de har ont här och där och det har
man psykiskt!…….det handlar mycket om motion för att kunna orka.
Sen är det mycket för att lära sig att kordinera sin kropp, det är
samma sak där, är du rak i ryggen, så mobbar ingen dig, men går du
hoppkrupen och tittar ner så är du ett lätt offer och det gäller även på
arbetsplatsen sen……Vitsen med banorna på ”låg” är att det ska
vara samma  bana  länge, varje barn skall kunna memorera den i
sömnen. Det är något som vi ofta gör fel i skolan, vi gör för korta
grejer eller för många grejer på kort tid sen byter vi och barns
hjärnor idag är ju inte annorlunda än för hundra år sedan utan de
behöver stabilitet i sin tankar så att de faller in i minnet. Det är
därför så många barn är så fladdriga idag, vi har alldeles för få
stunder då vi gör bara en sak…. så om jag tänker även på det
motoriska….. så om alla kan memorera sin bana då blir den ju skoj
även för den som inte kunde första gången.
- Vem gör banorna?
- På lågstadiet gör läraren dom och här i klassen gör eleverna dom
själva gruppvis!
- När de gör banorna själva har de några instruktioner om hur de
ska se ut då?
_ Nej, det är helt fritt, det kan aldrig bli för tokigt, de är så motoriskt
medvetna om hur man kan använda grejorna på skolgården så nej,
det kan aldrig bli fel.

När de är ute och gör sin motorikbana observerar läraren dem ifråga om ledarskap, vem
som har det. Hon observerar även ordningen i leden, om det är någon som knuffar, inte
hur de gör det, det bryr hon sig inte så mycket om men däremot om eleven kan finna sig i
att bli efter den och den, eller knuffar sig fram och blir först in. Hon observerar även
organisationen från dem som har banan, det tycker hon är viktigt.

Fältstudie nr. 2:

Observationen är gjord i år 5 på en skola med ca 180 elever fördelade på år F-6 i en
mellansvensk mindre stad. Den kvinnliga läraren i 35 års ålder är utbildad Sv / So 1-7
lärare med bild som tillval. Hon tog examen 1998 och har arbetat som lärare i 2 år.  Nu
är hon, tillsammans med en annan nyutexaminerad lärare, klassföreståndare för år 5.
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Det är dagens första lektionspasset, 90 min. och det är sista lektionen på ett större So
område om Norden. Inledningsvis småpratar man om praktiska detaljer och sådant som
eleverna vill berätta, därefter delar läraren ut tomma vita ritpapper och instruerar
eleverna att rita Norden kartan, ungefär så som den ser ut. Hon säger att de ska rita dom
fem nordiska länderna samt Grönland och Färöarna, skriva ländernas namn, och
huvudstäder på kartan och färglägga dem i kartans färger. Instruktionerna ges under tiden
som arbetet fortskrider. Läraren ”håller koll” och ger individuell hjälp där så behövs. I
intervjun som följde kommenterade läraren metoden
på följande sätt:

- Ja, jag gillar ju inte det här med fråga svar, att det finns ett rätt
svar! Utan här ska du kunna formulera, du ska kunna rita ditt svar
också! Dit har jag väl inte kommit än då…, men jag skulle vilja
komma dit att de kan rita ner ett svar, de kan skriva ner ett svar, att
det finns alla möjligheter på något sätt! Vi är på väg däråt!

……………
Och det jag gjorde idag då det var att bekräfta lite vad man har lärt
sig, det här med Norden, att kunna se hur ser Norden ut!…….Ja, sen
nu får man skriva en liten grej , ja det är bra, du kan det här
ungefär…..det är peppning, peppning, peppning! Det är ju vad all
pedagogik går ut på här inne! Minsta lilla man gör bra så ska man
växa av det! …………. Vi skulle egentligen ha gjort det( min not.
Ritat kartan innan man läst området) från början, ritat kartan men
jag valde att inte göra det, …., i en annan klass hade jag gjort det!
För att kunna jämföra de här bilderna sen! … Fast idag då gjorde vi
det för att se att jag vet ungefär, och alla lyckas!... Det tycker jag att
det är en bra kunskap för dem att ha med sig!

Angående att barnen sedan fick skriva lite fakta kunskaper, dels ord som de skulle
förklara och dels på slutet en uppgift där de skulle skriva vad de själva kom på att de hade
lärt sig, säger läraren ….

- …..det här med att vi skrev glaciär och fjordar, då känner jag det
att det finns de barn som finns här inne som kan lite mer, de måste
kanske ha en liten utmaning, kanske att det är lite svårare, och då
tänkte jag så, då får de bita i det här och skriva ett bra svar om
det…och vissa de kommer inte att klara av det, det visste jag från
början! Men skriver man då vad man kan, alla får ändå skriva nått
på pappret, man kan inte jämföra sig med, har han kunnat det här
med glaciärer och fjordar? Det finns något på pappret ändå! Man får
skriva det man har lärt sig, det här kan jag! Så det var lite svårare
där ,just för några stycken. … De här som är duktiga hade något hela
tiden, och de andra, det gör inte så mycket…. En av tjejerna hon
skriver det ”Jag vet att jag har lärt mig mycket, men jag kan inte
säga vad jag har lärt mig!” Så det är väldigt svårt att skriva ner på
så sätt….
- Det är ju också en viktig insikt .
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- Ja! Jag tycker det är jättebra!

Efter testen arbetade eleverna vidare med att slutföra det sista på sina individuella
forsknings - uppgifter. Läraren satte på  bakgrundsmusik, ”Secret of the panpipes” med
Midori, och eleverna arbetade koncentrerat med sina uppgifter. Vissa elever åt frukt,
någon gick ut en liten sväng och återvände sedan och någon drack vatten. På en bänk låg
en Koscher boll ( en gummiboll som liknar en garnboll men med elastiska grova trådar)
Arbetet var mycket självständigt och läraren gick mest omkring och tittade vad de olika
eleverna höll på med. Under intervjun bad jag läraren berätta om denna observation:

- Ja, bollarna är det en elev som har (en särskoleintegrerad elev),
även om jag har fler så har inte de den ron för att ha dem, då flyger
de… och musiken är ju A och O också, då känner man bara Ooooo
och de slappnar av. Jag vet inte varför, men bra är det! Det här med
musik, vi kopplar ju av när vi hör , det är ju så, det är väl nått sinne
vi har antar jag som gör……
- Koscherbollarna, varför använder eleven dom?
- Det är under högläsningen, hon har så lätt för att somna, så hon har
bollen för att hon inte ska falla av stolen, jag är lite rädd för det. Men
annars vet jag inte, jag har inte fått nått så jätte positivt av dom, de
sitter mest och dänger med dem. ( Min not. Drar i gummitrådarna,
så att bollen ”jojjar”)
- Frukt och vatten då?
- Frukt är ju för att de ska orka alltså. De sjunker annars, så de har
fritt intag! De flesta har med sig frukt, och under fruktsäsongen ute
tar jag med mig. Jag säger faktiskt till om det på
utvecklingssamtalen. Har inte hjärnan bensin så kan inte jag lära mig
något säger jag! Jag tror det ligger mycket i det! Och springa ett varv
förståss! Det säger dom ju till när de behöver. Det är inte så många
som behöver egentligen, jag har två, men alla får!
- Placeringen här inne har du någon tanke med den?
- Egentligen inte, det jag vill uppnå med den här är att alla skall sitta
med alla och kunna hjälpa varandra. En av dem placerar jag långt
från fönster för att han inte ska störas av trafiken och en annan sitter
placerad ganska nära dörren för att lätt kunna smita ut. Sen vill jag
att alla ska kunna se varandra!

Fältstudie nr. 3:

Observationen är gjord på en 7-9 skola i ett mindre samhälle i Mellansverige. Läraren är
en manlig 4-9 lärare i 35 - års åldern som gick ut lärarutbildningen 1994. Han är utbildad
SO och idrottslärare och undervisar detta år enbart i år 7.

Lektionen är dagens första, 60 min SO, och är en introduktion till ett mindre
arbetsområde inom religionsämnet. I inledningen gör läraren en enkel
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klassrumsundersökning om hur många av eleverna som är döpta. I intervjun kommenteras
detta på följande sätt;

….Dom såg att de hade någon anknytning till kyrkan och till bibeln.
… att väcka intresse och om inte intresse åtminstone delaktighet i det
man skall jobba med.

Därefter fick eleverna gruppvis besvara ett antal frågor, som först gavs i muntlig form,
samtidigt som läraren skrev stöd ord på tavlan och sedan skriftligt i ett exemplar per
grupp.  Detta kommenteras;

-…Sen fick dom fundera lite i grupp för jag tycker att det oftast ger
mer om man är 4 än om man är en, vilket gör att dom kan känna att
dom kan lite, även om jag inte kunde själv så kunde i alla fall
gruppen någonting. Då ökar man självförtroendet lite. Det är alltid
bra att ha en grund att utgå ifrån i alla fall, man är inte helt
nollställd!

-Vad har du för tanke med orden du skrev på tavlan?
-….för att förklara, plus att jag tänkte att jag skulle använda mig
av dom på slutet också. Men jag gjorde det samtidigt som jag
försökte utveckla frågorna lite, försökte få dom att förstå vad
dom sökte efter.

Sen fick dom jobba vidare genom att läsa en text tyst för sig själva, och svara på frågor
och lektionen avslutades med en kort diskussion kring svaren på frågorna, där läraren
skriver dem i form av kortfakta på tavlan :

- ….att jobba vidare med texten, och den här stencilen…Det är väl
någon form av bearbetningsfas, …det är ju en arbetsfas att samla in
fakta…i och med att dom gör det själva befäster man ju, jag kan ju i
och för sig berätta allt men i och med dom gör det själva befäster
man den bättre tror jag än om jag bara skulle stå och berätta. Och
sen på slutet gick vi igenom allt ihop och det är också en befästande
grej, plus att det är en hjälp för dom som inte har hunnit med hela
uppgiften.

När jag ställde en följdfråga kring tanken med att eleverna skulle läsa texten tyst för sig
själv, kommenterade läraren detta med att det annars skulle bli för ljudligt i klassrummet
och att han vill värna om de elever som behöver tystnaden för att tillgodogöra sig texten:

- …dom som behöver den här tystnaden för att koncentrera sig,
läsa och förstå texten, dom ska få en liten del av tiden åtminstone.
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Några elever som var snabba hann få en extra uppgift, som innebar att läsa ett stycke ur
gamla testamentet, skriva stödord och förbereda ett referat av stycket. Läraren
kommenterar uppgiften på följande sätt:

-Vi jobbade lite med texter och stödord förra veckan, så det var ett
sätt att bygga vidare på det och själva innehållet det var kanske inte
helt relevant för det vi håller på med nu. Men ändå är det ju kopplat
till bibeln och det är lite allmänbildande också tycker jag,  så det gör
ju inget tycker jag.

Jag avslutade med att ställa några frågor som rörde hans sätt att vara i klassrummet, varför
han uppmärksammat eleverna i en speciell ordning och varför de blev uppmärksammade.
Han beskriver hur det har med den kunskap han har om eleverna att göra.:

…. för jag vet att om man inte börjar där så börjar de prata om
något annat! … läser snabbt men har svårt att komma vidare … då
behöver hon lite hjälp.

 Här passade jag även på att fråga om två elever, som efter 20 minuters lektion började
”vandra omkring”, dessa blev snabbt tillbaka visade till sina platser, varför?

-…det där tycker jag är lite jobbigt , om en går omkring så händer
det inte så mycket, men om en går omkring så går snart två omkring,
sen är det tre och fyra och då har man det ganska rörigt och då blir
det svårt för andra att koncentrera sig. Så det är att stoppa dom
direkt där: - Tillbaka till din plats och fortsätt att jobba.  När de
börjar gå omkring kan det ju finnas två anledningar och ofta kan det
ju vara att de har något viktigt att säga till någon som sitter i andra
änden av klassrummet, men det ska de ju vänta med och en annan
anledning kan vara att dom har kört fast och kommer ingen stans och
då flyr dom från arbetsuppgiften, den är för tråkig eller svår helt
enkelt, och då är det ju inte så dumt att hjälpa dom så att dom kan
komma vidare. Och det är väl samma sak med Elev A och B, de kan
behöva lite hjälp att komma vidare. De går nog inte iväg men de
lägger sig på bänken eller gör ljud ( min not.: bänkknackningar).
- Det var flera elever (ger några ex.) som började uppföra sig
oroligt och pratigt när de skulle börja svara på frågorna. Har du
någon uppfattning om varför?
- Elev F är väldigt snabb, hon gör också ett bra jobb, hon kan få ut
mycket ur en sådan här text. Hon kommer snabbt igång och det blir
bra resultat, sen när hon är färdig då tycker hon att hon har gjort sitt
och då kan hon sitta av resten av lektionen utan att tala om att hon
är färdig. Dom här andra du nämnde det är ju sådana som när de ser
den här uppgiften , den är inte lätt, frågorna är inte specifikt
formulerade ex. ”När skrevs bibeln?” Utan ”Berätta om bibelns
ursprung!”. Och det är ganska svåra frågor om man är svag läsare
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eftersom man ju måste hämta fakta på flera ställen. Och då när man
ser en sådan fråga då tänker man ”Oj!” och så gör man något annat!
Det var därför jag även pratade lite om frågorna innan de fick
diskutera dem i grupper.
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5.2 Presentation och analys av intervjusvar på frågorna 2 – 5.

2.a, Har du någon speciell pedagogisk ide´ som du är inspirerad av och följer
medvetet?

Läraren i år 4                         Läraren i år 5                           Läraren i år 7
Nej, jag gör så här, jag kan
kanske hitta något i
Montessori som är okey, jag
kan hitta något i Waldorf
som är okey. Men jag har
ingen speciell som jag
inriktat mig på, nej.

• Inte något som finns
nerskrivet. Det är  nog
plockat lite här och
där….

• Inte som jag sätter namn
på.

2.b, Vad är det som gör att du väljer en viss metodik i undervisningen ? Påverkar
gruppen ditt val?

Läraren i år 4                        Läraren i år 5                       Läraren i år 7
• Jag har ingen aning!

Jag bara tycker att det
här är bra och så kör
jag det, jag kan inte
säga!

• Jag sitter inte och
funderar hemma på
allt, utan jag funderar
jämt här och där jag är
och då ser jag att det
här behöver jag göra
för att det ska bli bra
för den och den.

• Jag läser väldigt
mycket och får idéer.
Jag läser så mycket av
aktuell forskning som
jag kan komma över.
Och alltid hittar jag
nått korn. Jag ser
individen i den
litteratur jag läser!

• Trygghet och ansvar,
jag jobbar efter att
alla ska vara trygga
här inne.

• Trygghet är
grundtanken.

• Jag försöker lyfta
dem som har det
svårt.

• Försöker hitta
självgående
uppgifter, så att jag
får tid till att ge
behövande individuell
hjälp.

• Det är inte fult att
inte förstå. Det gör
inget. Jag är inte
ensam om det.

• Inte för långa
muntliga
genomgångar à
uttråkade elever

• Gruppen och innehållet avgör.
• Hur gruppen fungerar, hur

diskussionslysten den är.
• Man strävar efter att de ska

kunna tycka egna tankar om det
man jobbar med och dra egna
slutsatser.

• Mer muntlig undervisning i en
lässvag klass, kortare
textstycken, återberättande av
texter, högläsning.

• I en grupp där det går lätt att
göra saker i blir det mer
resonerande.

• Mycket variation i
undervisningen.

• Ingen modell passar alla, göra
olika saker à träffa dem någon
gång, det kan vara drama, arbete
med bilder…

• Har att göra med ålder, mer
kreativt i år 7, mer diskuterande
i år 9.

Analys: Gemensamt för de tre lärarna är att de inte har en specifik pedagogisk idé som
de följer. Valet av metoder, för, dessa tre, beror istället på den situation och den grupp de
undervisar i. Läraren i år 5 och läraren i år 7, berör båda gruppens betydelse för det
metodiska valet, men på olika sätt. Läraren i år 5 lägger vikten på ”trygghet och ansvar,
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..att alla ska vara trygga här inne” medan  läraren i år 7 talar om ”hur gruppen fungerar…
ingen modell passar alla, göra olika saker”. Läraren i år 4 lägger istället vikten på den
situation som uppstår, ”..jag funderar alltid jämnt här och där jag är och då ser jag att det
här behöver jag göra..”. hon säger sig också hämta nya idéer ständigt från den aktuella
forskningen.
3. Vad innebär individanpassad undervisning för dig?

Läraren i År 4                                  Läraren i År 5                          Läraren i År 7
• Den frågan brukar alltid

komma!
• Individanpassad undervisning

för mig är att jag ser barnet i
centrum i det som vi gör och
att dom också får komma med
sina idéer och tankar, kanske
kan det bli något bra!

• Samma ramar i allmänhet, det
dom kan inom ramarna får de
jobba med.

• Minska omfånget för en viss
elev och kanske t.o.m. kopiera
visst material om jag tycker
det är viktigt, det är inte säkert
att det är för den enskilda
eleven.

• En annan elev gör kanske hur
mycket som helst för att den
tycker att det är trevligt.

• Jag har bestämt ramarna och
sedan individanpassar jag
omfånget.

• I Matte har de inte samma
böcker och i svenska gör
de ju inte alls samma
saker.

• Åh……suck………..
• Matte, det är ju att förstå

dit du själv har kommit.
Ingen ide att börja med
division innan du förstått
multiplikation….Du
måste träna där du är. Det
går inte att forsera fram.

• Jag som lärare måste se
att hit klarar barnet, sen
måste jag stötta och
stödja för att gå vidare.

• Det är att prova sig fram,
det finns ingen metod
som är bra. Det finns
ingen mirakelmedicin!

• De måste ändå kunna
jobba i en grupp, kunna
vara i en grupp!

• Lång tystnad……..
• Väldigt mycket

saker,
• Strukit delar utav

texten, framförallt
textmassan för en
lässvag elev.

• Att man känner
eleverna, försöker
hitta det som kan
göra dem
motiverade, för har
man motivationen
och engagemanget
så klarar dom ofta
mer än vad de
skulle ha gjort
annars.

• Få eleven att känna
att det här är viktigt
för mig.

Analys: Läraren i år 4 talar om att sätta barnet i centrum i det man gör och låta dem
komma med sina idéer och tankar. Hon bestämmer ramarna och sedan individanpassas
innehållet genom att man anpassar det utifrån var och ens förmåga. Individ anpassningen i
matematik berörs av lärarna i år 4 och 5. Läraren i år 4 säger att individanpassningen där
görs genom att eleverna arbetar i olika böcker och läraren i år 5 talar om ”att eleven
måste träna där den är, och inte forsera fram”.  Både läraren i år 4 och år 7 talar om att
individanpassad undervisning bl.a. handlar om att minska omfånget för vissa elever och
läraren i år 7 betonar även betydelsen av individens motivation, ” har man motivation och
engagemang klarar de ofta mer..”. Läraren i år 5 betonar vikten av att ”…se att hit klarar
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eleven, sen måste jag stötta och stödja..” och att man måste prova sig fram vilken metod
som passar. Hon säger också att individerna måste kunna jobba och vara i en grupp.
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4. Lpo talar om individ anpassad undervisning utifrån var elevs förutsättningar
och behov, hur arbetar du metodiskt för att uppnå detta?
Är det något i elevgruppen som påverkar valet?
Anammar du någon särskild pedagogs idéer mer än andra?

År 4 År 5 År 7
• Det är viktigt att de arbetar mot

målen och fortsätter att tycka att det
är roligt att lära sig. Har de trevligt
och inte tappar lusten så är det inte
hela världen om de inte når målen, för
har de lusten kvar, då kan de
fortfarande tycka om att lära!

• Sen vet jag redan i ettan att vissa
aldrig kommer att nå målen och då
kämpar vi mot målen, och delmål för
individen som jag sätter upp hela
tiden.

• De måste gå framåt, och jag måste ha
en struktur.

• Jag testar av i början av varje år vad de
tycker är kul och vill lära sig mera
om. Är dom väldigt intresserade av
någon grej, då lägger jag mera bas
där.

• Det är hela tiden fråga om person –
kännedom

• Jag utgår från helheten och ser hur
mycket de kan av det! Så krymper jag
ända ner tills jag ser att det blir ett
bra resultat!

• Tvingar egentligen aldrig någon att
skriva någonting, det dom tycker är
viktigt är godkänt för mig!

• Kan vara enorm skillnad på ex.
textmassa.

• Vi läser igenom och så frågar man –
Tycker du att det här är okey? Tycker
dom det så svarar jag –Bra! Det gör
jag hela vägen upp till år 6!

• Någon pedagogs
idéer följer jag
inte.

• Starka elever,
högre krav, mera
text, svårare
texter, skriva
längre.

• Svagare elever,
hjälp med läsning,
högläsning, arbeta
utifrån bilder,
skriva ganska lite.
Vi kommer
överens om vad
som ska göras.

• Förklara för
klassen vad läs-
och
skrivsvårigheter
innebär à dem
ska vi stötta!

• Arbeta med
elevens egna mål.
Vad vill jag? ,
Varför är jag i
skolan?, Varför
ska jag lära mig?

• Utvärdering av
hela
skolsituationen
sker varje vecka.

• Eleverna jobbar
mot olika
betygsmål.

• Individer som har
intresse att skaffa
sig betyget
godkänd de jobbar
med sådana
uppgifter och
massa utav stoff
som ligger på lägre
nivå än de som
jobbar mot de
högre målen.

• De får ett papper
där det står vad
man ska kunna och
ha gjort för att få
godkänt och för att
få väl godkänt ska
man dessutom ha
gjort det här!

• Utvärdering sker
spontant på
lektioner och i
samband med
betyg. Lite
utvärdering sker
även vid
utvecklings –
samtalen, men den
blir ganska torftig.
Men mycket är ju
generellt.

Analys: Alla lärarna anser att de jobbar mot olika mål. Läraren i år 7, pratar om att
eleverna får uppställda betygsmål och att sedan individens intresse av att få ett visst betyg
styr dennes arbete. Läraren i år 5, talar om individens egna mål, ”Vad vill jag?, Varför är
jag i skolan? och Varför ska jag lära mig?”. Hon säger också att de enskilda eleverna och
hon kommer överens om vad som ska göras, och att det är viktigt att klassen hjälps åt att
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stötta de som har svårigheter.  Läraren i år 4 tycker det är viktigt att eleverna arbetar mot
målen och samtidigt behåller lusten för att lära. Hon sätter upp delmål för de enskilda
individerna. Hon säger att ”..det som dom tycker är viktig är godkänt för mig!”
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5. Beskriv något arbetsområde som klassen arbetat med. Hur har ni arbetat och
hur har eleverna fått redovisa sin kunskap?
Du kan också beskriva något du gjort förra terminen i någon klass!

Arbetsområde i år 6 Arbetsområde i år 5 Arbetsområde i år 9
Ämne: Främmande

religioner
- Lärarpresentation av

arbetsområdet.
- Grupparbete, elev

valda grupper.
- Elevval av speciell

inriktning.
- Eleverna söker fakta

– fria händer.
- Skriva texter, hand-

el. dataskrift.
- Måla bilder,

teckningar.
- Göra egen bok.
- Redovisa sitt arbete

inför klassen.
- Mål att förmedla

kunskap till övriga
klassen.

- Ställa frågor, visa
bilder

- Kopiera ”boken” till
övriga klasen.

- Elevernas egen
utvärdering av arbetet
1gg/vecka.

- Klassens utvärdering
av arbetsområdet.

Ämne: Norden
- Planeringskonferens

tillsammans med
eleverna.

- Eleverna gör kursplanen.
- Eleverna ger läraren

uppdrag.
- Elev valda faktafilmer.
- Rita kartor
- Läsa geografiboken.
- Läsa om nordiska språk.
- Lära sig säga fraser på

de olika språken.
- Forska utifrån eget

intresse på sitt eget sätt.
- Gör din egen

Nordenbok, i text och
bild

- Test – rita Nordens karta
ungefär som den ser ut,
utifrån din inre bild på
ett vitt ritpapper.

- Skriv vad du lärt dig på
baksidan.

- Förklara två givna
faktatermer – extra
utmaning för starka
elever.

- Utvärdering av arbetet
och grupp-
medlemmarnas insatser,
samt lärarens insats
1gg/vecka

Ämne: 1:a & 2:a
världskrigen

- Genomgångar
- Jobbar med

böckerna.
- Läxförhör
- Traditionellt prov
- Film
- Skönlitterär bok,

fritt val inom
ämnet.

- Diskussioner.
- Inlevelseövningar

utifrån texter
- Skriva en egen

berättelse, som
utspelar sig under
kriget, som
slutarbete, välja
vinkling mycket
fritt, samarbete
SV /SO.

- Lärarbedömning
av arbetet både ur
litterär och
historisk
synvinkel.

Analys: Alla tre lärarna har beskrivit hur de arbetat med ett större arbetsområde. Läraren
i år 5 beskriver ett arbete med mycket elevinflytande, då de tillsammans med läraren
planerar både vad, och hur de skall behandla ett av läraren givet arbetsområde. Även testet
på arbetsområdet utgår från vad eleven arbetat med och tagit till sig. Läraren i år 7 talar
om ett arbete som gjorts i klass 9 förra terminen. Det består av lärarstyrd traditionell
undervisning, ämnesintegrering SV/SO och till viss del elevinflytande ifråga om
inriktning på den skriftliga slutuppgiften. Läraren i år 4 beskriver också ett arbete som
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gjorts förra terminen i dåvarande år 6.  Läraren har givet temat för arbetsområdet och
eleverna har sedan gruppvis valt inriktning och arbetsmetod inom de givna ramarna.
Målet med arbetet var att förmedla kunskap till klassen genom en redovisning inför
densamma och att skriftligt dokumentera arbetet i ex. en bok.
De arbetsmetoder som använts skiftar mycket men både läraren i år 5 och i år  7
beskriver att man har använt sig av film och ämnesintegrerat.  De talar också båda om
användandet av läroböcker och en redovisningsform som utgår från den kunskap som
eleven själv väljer att ta upp. Lärarna  i år 4 och år 5 beskriver i sin tur  arbetsområden där
eleverna själva söker sin kunskap,  och sedan presenterar den i text och bild. De båda
beskriver också hur klassen får utvärdera sitt arbete kontinuerligt. Läraren i år 7 säger
också att de använt sig av inlevelseövningar och diskussioner i undervisningen.

6. Diskussion

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, Lpo 94, beskrivs målen för hur
skolan skall arbeta. Läroplanen ger lärarna i uppdrag att bedriva undervisningen i
demokratiska former och att förbereda eleverna för det kommande arbetslivet. Men den
ger också uppdraget att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
Dessa uppdrag känns nog viktiga för de flesta lärare att försöka efterleva, men jag har
under mina praktikperioder allt oftare ställt frågan; Vad innebär individanpassad
undervisning? Detta eftersom jag upplevt att många lärare verkar tycka detta är ett svårt
och jobbigt område. I min litteraturstudie till detta arbete har jag därför försökt att se
dels lite på hur man sett på individanpassning och undervisning historisk, men främst på
hur de nya teorier om multiintelligenser och inlärningsstilar / arbetsstilar, som nått
Sverige de senaste tio åren, beskriver hur ett individanpassat arbete skall kunna
konkretiseras.

En tidig förespråkare för en flexiblare undervisning kan Rousseau sägas vara, han ansåg
att de kunskaper som grundar sig på människans erfarenheter är mera värda än de, som
förmedlas genom den etablerade kulturen och vänder sig mot den läroboksfixerade
undervisningen. Dessa tankar känns, trots att det gått över 200 år, väldigt aktuella. I Lpo
94, står att ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda
eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet”. Jag anser att det verkar ligga väl i tiden att
använda närsamhället som kunskaps källa, nu i tvåtusentalets skola. Detta är även något
som beskrivs i Gunilla Ladbergs bok ” Alla barns skola?”  I boken berättar läraren Lasse
Aasa om hur han arbetat på ett demokratiskt sätt och med närsamhället egna resurser. Det
går enligt honom inte att bara vara lite demokratisk. Han som lärare kan inte besitta
någon form av vetorätt. Aasa säger att eleverna har utvecklats enormt under åren 4 – 6,
men att det inte alltid varit ett lätt arbetssätt. Han säger att det viktigaste för honom är att
eleverna blir motiverade och tycker om att lära sig saker, samt att de vågar gå in i en
situation utan rädsla för att det ska bli fel. Den lärare i år 5 som jag intervjuat, betonar
även hon vikten av demokrati i klassrummet och låter eleverna till mycket stor del
påverka sin inlärningssituation i det  arbetsområde som hon beskriver. Eleverna har där
själva gjort kursplanen och bestämt både innehåll och arbetssätt, vilket hon tycker har
gett goda resultat.
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Genom att öka elevinflytandet och även flytta ut undervisningen från klassrummet ibland
tror jag att man kan nå många av de elever omgivningen upplever som ”besvärliga och
svåra elever”. Det är dock, enligt Helene Hultman,  i Ladbergs bok, viktigt att det inte är
endast de besvärliga eleverna som lyfts ut, eftersom dessa behöver tränas att fungera i en
social miljö. Själv tror jag att detta undervisningssätt istället bör vara ett regelbundet
återkommande inslag för alla individer. Ett demokratiskt arbetsätt tror jag innebär att
eleverna upplever att de är delaktiga i, och ansvariga för arbetet, vilket i sin tur bör leda
till ökad motivation. Läraren i år 7 poängterar i intervjun att ”har man motivationen och
engagemanget så klarar de ofta mer än vad de skulle ha gjort annars”, vilket jag
instämmer helt med.
I början på 1900- talet kom John Dewey med sina idéer som talade om att eleverna måste
få tillgång till hela sin kapacitet. Att de ska lära sig att använda alla sina sinnen, ögon,
öron och händer för att få redskap färdiga att användas när de går ut i sitt framtida liv.
Enligt  honom var idéen om en abstrakt, generell begåvning och obegåvning absurd. Med
tanke på denna typ av individanpassning, som i hög grad sägs vara bakgrunden till hur
arbetet bedrivs i våra svenska skolor, tycker jag att det är lätt att anamma de ”nya
teorierna” som under 1980 talet nått Sverige. Deweys, nu hundra år gamla, tankar om
undervisning, går enligt mig att spåra i såväl den läroplan som ger mig uppdraget att
främja barnets utveckling genom en varierad och balanserad undervisning, där såväl
intellektuella, praktiska och estetiska aspekter upp-märksammas, som i de nya tankar
som läggs fram om inlärningsstilar och multiintelligenser.

Dewey accepterade inte tanken om en generell begåvning, denna inställning delar han
med Howard Gardner, som i början på 1980-talet lade fram sin teori om
multiintelligenser. Gardner använder avsiktligt ordet ”intelligenser” istället för ordet
”läggning” när han talar om begåvning. Detta gör han för att markera att inte heller han
accepterar tanken om att det finns en generell begåvning. Han förkastar även värdet av att
utföra IQ-tester, och menar att dessa bara mäter vilka som kommer att klara sig i skolan,
men inte har något större värde när det gäller samhället utanför skolan. Han, liksom
Dewey, menar att vi måste ge barnen tillgång till hela sin begåvning och lära dem förfoga
över sig själva. Gunilla O Wahlström talar även hon om att man kan vara begåvad på olika
sätt och menar att vi måste vidga begreppet begåvning, och jag är beredd att hålla med
dem.

Ett annat sätt att nå individen tror jag är att inspireras till att arbeta utifrån tanken om
olika inlärningsstilar / arbetsstilar som förts fram genom forskning av Bendler &
Grinder, samt Dunn & Dunn. Dessa talar om att människan har olika sätt att uppfatta
information lättast och Dunn & Dunn har även forskat kring vilka inlärningsförhållanden
som kan påverka den enskilde positivt eller negativt, beroende på individens personliga
behov. Enligt Boström & Wallenberg, som själva använder sig av inlärningsstilar /
arbetsstilar i sin undervisning, bör man som lärare ta hänsyn till vilken tid på dagen man
lägger provsituationer och sådant som kan upplevas svårt för många. Likaså bör man
organisera om klassrummen så att eleverna kan välja arbetsplats efter sina egna behov av
formell respektive oformell möblering, ljus-  och ljud behov samt tillåta att eleverna rör
sig och äter en frukt vid behov. Också Wahlström menar att det verkar som om alla barn
är födda med möjlighet att komma långt när det gäller kunskaper och färdigheter på
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många olika områden, men att det krävs att deras livssituation är sådan att möjligheterna
skall kunna tas tillvara. Hon säger också att det är viktigt att människor får använda alla
sinnen när de lär sig: syn, hörsel, lukt, smak och beröring. Wahlström menar att ett
tematiskt arbetssätt, där man inte låter läroböckerna styra, innebär att eleverna kan
beredas möjlighet att arbeta på sina egna villkor på ett helt annat sätt än om alla elever har
samma uppgift. Även i Lpo 94  uttrycks att  ”Eleverna skall få uppleva olika
uttrycksformer för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och
uppleva känslor och stämningar”.

Att vi alla föredrar att lära oss saker på olika sätt, tror inte jag är någon större nyhet för
de allra flesta. Men att det kan ha en avgörande effekt på hur vi lyckas med det vi företar
oss, tror jag inte så många är medvetna om. Att acceptera Gardners nu åtta, ev. nio,
presenterade intelligenser och att arbeta utifrån den tanken när det gäller att tillgodose
elevernas individuella behov innebär, enligt mig, att man noga måste tänka igenom de
metoder som man använder i undervisningen. Jag tror att denna teori kan vara en, av flera,
vägar att nå den individanpassade undervisningen, eftersom det egentligen inte är några
nya svåra metoder som skall införas. Det handlar egentligen endast om att frångå den
traditionella undervisningen och våga variera på ett medvetet sätt, så att eleverna får
möjlighet att bearbeta materialet utifrån deras starkaste sidor. Organiserar man sen den
fysiska omgivningen så att fler inlärningsstilar kan tillgodoses, tillåter eleverna att äta,
dricka och röra sig vid behov, men givetvis inom rimliga gränser, borde man kunna lyckas
ganska bra med individ anpassningen.  I  Lpo står att ”undervisningen skall anpassas till
varje elevs förutsättningar och behov” för att alla skall få en likvärdig utbildning” och ”att
skolan skall sträva efter att skapa de bästa betingelserna för elevernas bildning, tänkande
och kunskapsutveckling”. För att lyckas med denna anpassning måste jag som lärare
känna mina elever väl och vara engagerad i dem, jag kan inte bara gå in och undervisa som
jag själv vill, utan måste ta reda på vad eleverna vill lära sig, hur dom vill lära sig och vad
de har för behov vid inlärningen. Många lärare arbetar säkert medvetet eller omedvetet på
detta sätt redan, hos två av de lärare jag intervjuade framkom det ex. att man tyckte att de
fysiska faktorerna hade betydelse för inlärningen, ex. intag och musik. Dessa båda lärare
använde sig av detta medvetet, eftersom dom av olika anledningar visste att det gav
resultat. Läraren i år 4 spelade klassisk musik för eleverna under de fem första minuterna
varje morgon. Eleverna satt under denna tid bara och lyssnade. Under observationen såg
jag hur elever slappnade av och kom till ro för att sedan ta itu med dagens arbete. Läraren
i  år 5 använde sig av musiken på ett något annorlunda sätt. Hon använde sig av musiken
som bakgrundsmusik till elevernas egna arbete. Den musiken var speciellt anpassad för
att bidra till höjd koncentration. Detta sätt att använda musiken på tilltalar mig mycket,
jag tror att detta kan vara ett sätt att individualisera med tanke på inlärningsstilar och  ”De
sju intelligenserna”. Men eftersom inte alla trivs med bakgrundsljud så gäller det här,
som alltid, att  använda detta i ett speciellt syfte och som en medvetet använd metod.

Jag tror att vi i skolan kan komma tillrätta med många av dagens problem med elever som
inte når upp till de uppsatta målen om vi förändrar vårt sätt att arbeta och på så sätt kan nå
fler elever. Att sätta upp mål för undervisningen kan ske på olika sätt, de lärare jag
intervjuade talade om tre sorters mål. 1. Exakta betygsmål där du vet vad som krävs för
ett visst betyg.
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2. Uppnåendemål, med individuella delmål. 3. Elevens egna mål. Vad ska jag lära mig?
Gardner säger att ju mer exakt vi kan ange ett mål för vår undervisning desto bättre. Det
är, enligt honom viktigt att sätta exakta och konkreta mål ex. ”att lära eleverna läsa så bra
att de kan förstå en dagstidning och diskutera aktuella händelser”. För att komma fram till
sådana exakta mål krävs att man analyserar vilka intellektuella förmågor som krävs och
vilka vägar som bör användas för att utveckla dessa. Jag anser att det är viktigt att ha
uppsatta mål för det arbete som skall göras. Kanske att detta är speciellt viktigt när man
talar om individanpassat arbete eftersom det annars blir mycket svårt att utvärdera
elevernas arbete och kunskap när alla arbetar med olika saker och på olika sätt. Om man
ska arbeta individanpassat så anser jag att man också måste ha individanpassade mål och
delmål. Läraren i år 4 betonar vikten av att man arbetar mot målen, men tillägger att det
viktigaste dock är att ha lusten att lära kvar, vilket jag är håller med henne om.

De fältstudier som ingår i detta arbete visar på flera vägar att arbeta metodiskt med tanke
på individanpassat arbete även om man inte utifrån detta material kan dra några
vetenskapliga slutsatser. De tre lärarna säger sig inte ha någon speciell pedagogisk tanke
med sin undervisning, utan plockar idéer från olika håll. Detta tror jag väl kan återspegla
en ganska utbredd åsikt. De lyfter fram olika saker som påverkar dem i de metodiska
valen. Detta kan vara gruppens karaktär, det innehåll som skall förmedlas, överliggande
mål såsom grupp-process och grundtrygghet. När metodvalen gäller de enskilda
individerna svarar de intervjuade lärarna ganska olika, men de för gemensamt fram ett
budskap om att det handlar om individkännedom och om att prova sig fram. Oftast arbetar
eleverna med samma ämnes-område, men har olika krav på vad som skall läras in och vad
som skall produceras. Läraren i år 5 talar även om att använda sig av olika uttrycksmedel
ex. att redovisa fakta genom bilder istället för i text. Både läraren i år 4 och i år 5 talar
om att utgå från eleven, när man sätter upp mål och metoder. Lärarna i år 5 och 7 ,
beskriver tester som låter eleven utgå från sin egen införlivade kunskap av ett
arbetsområde. Under observationen i år 5 var jag närvarande vid just ett sådant test.
Eleverna fick vid detta tillfälle rita sin egen inre bild av Norden, och skriva ner det de
själva lärt sig. Jag såg hur samtliga elever kunde lyckas med denna uppgift med hjälp av
sin egen inre kunskap. Slutsatsen jag kan dra utifrån dessa fältstudier är egentligen bara
att det inte finns ett enkelt svar när man diskuterar metoder för att nå individanpassning
eftersom alla individer är olika! Det som jag tycker mig kunna uttyda är att det gäller att
variera undervisningen så mycket som möjligt så att alla sinnen får vara med, oavsett
vilken ålder eleven har. Det framkommer också både från litteraturen och från en av de
intervjuade lärarna att undervisningen bör läggas upp så att eleverna på egen hand fritt kan
arbeta med innehållet, ex. genom tematiska arbeten, men att det är viktigt att sätta upp
mål och att utvärdera arbetet. Ett demokratiskt arbetssätt gör att eleverna själva kan styra
över sin inlärning och sin inlärningssituation.

Detta arbete är naturligtvis inte på något vis heltäckande ifråga om individualiserings
metoder, det finns många andra vinklingar och aspekter att undersöka. Dessutom har
detta arbete väckt nya frågor som jag skulle vilja studera närmare såsom: Hur ser man på
individualisering inom olika specialinriktade skolformer såsom Waldorf och Montessori
? Vad innebär det att lära ut hjärnbaserat i praktiken? Hur ser eleverna på sin
skolsituation, utifrån individualiserings-perspektivet? Vilken skillnad kan man se hos



46

elever som går i en klass med individualiserad undervisning och de elever som får en
traditionell undervisning?.
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Bilaga. 1.

Intervjufrågor
1. Berätta dina tankar bakom de metoder jag sett i undervisningen idag. Varför har du

valt att använda just dessa metoder?

2. Har du någon speciell pedagogisk ide´ som du är inspirerad av och följer medvetet?
Om sådan finnes – Hur omsätter du denna ide´ till metodik?
Om sådan ej finnes – Vad är det som gör att du väljer en viss metodik i
undervisningen? Påverkar gruppen ditt val?

3. Vad innebär individanpassad undervisning för dig?

4. Lpo talar om individanpassad undervisning utifrån var elevs egna förutsättningar och
behov, hur arbetar du metodiskt för att uppnå detta?
Är det något i elevgruppen som påverkar valet?
Anammar du någon särskild pedagogs idéer mer än andra ?

5. Beskriv några olika arbetsområden som klassen arbetat med. Hur har ni arbetat och
hur har eleverna fått redovisa sin kunskap?
Du kan också beskriva något du gjort förra terminen i någon klass!


