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Syftet med denna rapport är att undersöka ett antal vetenskapliga skrifter om individanpassad 
undervisning samt undersöka hur individanpassning fungerar i verkligheten. Hur beskriver 
lärare att de arbetar individanpassat? Studien baseras på kvalitativ forskning, i form av sju 
intervjuer. Intervjuerna har skett på två olika skolor i Mellansverige. Litteraturstudien har 
fokuserat på filosofer och pedagoger som för flera hundra år sedan haft betydelse i den 
pedagogiska debatten samt personer i modern tid som forskat inom ämnet inlärning. 
Resultatet visar att det finns mycket att lära om inlärning och hur man kan individanpassa sin 
undervisning. Dock verkar arbetet med individanpassning i skolorna vara svårt att genomföra, 
bland annat på grund av stora grupper. De flesta av lärarna i vår studie menar att de försöker 
individanpassa undervisningen men att fokus ofta hamnar på elever som inte riskerar nå 
målen. Å andra sidan tyder vi resultatet som så att deras arbete de facto är relativt varierande. 
Dessutom finner vi att ”individualisering” är ett svårdefinierbart begrepp, varför det har varit 
svårt att utröna vad det egentligen innebär för lärarna. 
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1. Inledning 
Under fyra och ett halvt år har vi nu ägnat oss åt att lära oss så mycket vi kan om lärarrollen 
och allt som tillhör den. Vi har varit ute på skolor och praktiserat och vi har fått kunskap om 
olika teorier. Det finns även mycket som saknas eller bara har snuddats vid, till exempel 
fenomenet individualisering. I skrivande stund är detta en het fråga och viktig ur 
elevsynpunkt. Det finns även en motsägelsefullhet inom lärarprogrammet; vi förmodas 
undervisa med vetskapen om att alla elever är olika och har olika inlärningsstilar, men lever vi 
som vi lär? Därför har vi för avsikt att med detta arbete fördjupa vår kunskap om vad 
individualisering innebär i praktiken. Vi vill ta reda på vad forskare i ämnet har kommit fram 
till och om det finns verktyg som kan underlätta vårt kommande arbete som lärare, det vill 
säga att se olika barns olika färdigheter. Av egen erfarenhet, både som elever och 
lärarkandidater, ser vi att många hamnar i ett fack, elever kan vara ”duktiga” eller ”svaga”. 
Dessutom vill vi undersöka hur verkligheten ser ut idag; vad har lärare för kunskap om ämnet 
och är det möjligt att tillgodose varje barns behov? Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) talar om att varje elev har rätt till 
undervisning som tar hänsyn till dess individuella behov och förutsättningar. men under 
utförd VFU har vi inte sett prov på att flera olika metoder används för att åstadkomma detta. 
Detta vill vi undersöka genom en litteraturstudie samt genom att intervjua yrkesverksamma 
lärare på två skolor i Mellansverige. 

1.1 Syfte/problemformulering   

Syftet med arbetet är att genom litteraturstudier och intervjuer skapa större kunskap och 
förståelse för individanpassad undervisning i grundskolan. För att uppnå ovan nämnda 
kommer följande frågor att stå i fokus för undersökningen:   

Vad innebär individanpassad undervisning? 

Hur arbetar lärare med individanpassad undervisning? 

1.2 Arbetets disposition  

Fortsättningen av denna uppsats kommer att disponeras som följer. I teoriavsnittet presenteras 
ett urval av forskare och pedagoger som, i samtid såväl som dåtid, uttryckt liknande idéer 
samt strömningar som går åt motsatt håll. Därefter följer ett metodavsnitt där val av 
undersökningsgrupp, val av undersökningsmetod, genomförande, bearbetning samt etiska 
aspekter kommer att beskrivas. Sedan följer en resultatdel i vilken resultaten av 
undersökningen presenteras. Avslutningsvis följer en diskussion där resultatet kommenteras 
samt jämförs med den tidigare forskning som presenterats.  

  



 

2 
 

 

2. Teori 

2.1 Läroplanen  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet från 1994, Lpo 94, beskrivs målen för skolans 
arbete. Där står till exempel att undervisningen ska vara demokratisk och den ska förbereda 
eleverna för ett aktivt framtida liv. Vidare kan man läsa att ”Undervisningen skall anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov” (Lärarens handbok, 2001, s. 10) för att alla ska få en 
likvärdig utbildning. Lpo 94 beskriver även att undervisningen ska ”främja elevernas 
harmoniska utveckling” (Lärarens handbok, 2001, s. 12), genom en varierad undervisning och 
att denna ska uppmärksamma såväl intellektuella som praktiska och estetiska förmågor. 
Undervisningen ska erbjudas så att olika uttryck för kunskaper får upplevas och prövas. 
Drama, rytmik, dans, musicerande måste finnas representerat i skolans utbud. 

2.2 Historisk översikt 

Här följer en presentation av pedagogiska idéer som framfördes redan på 1700-talet fram till 
1900-talet. Dessutom presenteras teorier om hur människor lär ur ett psykologiskt perspektiv.  

Inledningsvis skriver vi om Jean-Jacques Rousseau, vars idéer har varit aktuella i en 
utvecklingspsykologisk och pedagogisk debatt och han hade en kunskapssyn som var 
beroende av hans sätt att se på människan och samhället. Enligt Rousseau hade det 
existerande samhället hämmat och förkrympt människan och dess natur. Samhället är ont och 
människan är god (Simmons-Christenson, 1997).  

Därefter behandlar vi John Dewey, som har haft stor inverkan på dagens skola. Han myntade 
bland annat uttrycket ”learning by doing” som återspeglar hans syn på hur människan lär.  

Därpå beskrivs den psykologiska inlärningsteorin behaviorismen som vi anser vara 
betydelsefull i sammanhanget, eftersom den påverkat skolan då det gäller utformning av 
läromedel bland annat. Upptäckten av behaviorismens huvuddelar upplevdes vara 
revolutionerande och författarna själva har upplevt sin egen skolgång vara lik denna teori. 

Avslutningsvis i detta avsnitt skriver vi om Jean Piaget som även han har haft inflytande på 
undervisning och lärande. Många skolor i Europa och läroplanerna på 60-, 70-, 80- och 90-
talen bär hans signum. 

2.2.1 Jean-Jacques Rousseau  

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) har betytt mycket för den moderna pedagogiken. Han var 
påverkad av John Locke (1632-1704) som hade lagt grunden till en ny sorts uppfostran. Locke 
var av åsikten att människan föddes som ett oskrivet blad där hennes erfarenheter ristas in, 
varför han trodde på uppfostrans möjligheter att dana en individ. Rousseau präglades av 
många av Lockes tankar och betonade i sin pedagogik att barn måste ges möjlighet att 
utveckla sin kunskap, förmåga och moral. Han kämpade för barns rättigheter och 
förespråkade med en ny form av uppfostran efter en lång tidsperiod under vilken barn mötts 
av hårdhet. Vad han speciellt protesterade mot var lärares stränga krav och han menade att 
undervisningen var för formell. Han ville att uppfostran skulle vara mer flexibel då barnet de 
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facto måste genomgå olika stadier i sin utveckling och varje stadium innebär särskilda typiska 
beteenden (Simmons-Christenson, 1997). 

Då uppfostran var Rousseaus hjärtefråga skrev han flera böcker i ämnet. En av dessa är Emile 
– eller om uppfostran i vilken man får följa en pojke från födelsen till vuxen och som är en 
sammanfattning av Rousseaus principer om fostran. Boken är indelad i fem avsnitt i vilka de 
olika utvecklingsstadierna behandlas. I Andra boken skriver Rousseau:  

Det dominerande hos barnet är fortfarande att kropp, sinnen och känslor utvecklas. Uppfostran 
sker alltjämt genom natur och ting. Men läraren, som under det första stadiet mest var åskådare 
och passiv, utom då hans ingripande absolut behövdes, får nu en viktigare uppgift. Han skall vara 
den som arrangerar de situationer som är ämnade att utveckla Èmile. Det är lärarens uppgift att 
göra dessa så effektiva som möjligt.  

(Simmons-Christenson, 1997, s. 54) 

Han skriver även: 

Böcker är barndomens förbannelse, sade Rousseau. ”Ge inte dina barn verbala lektioner”, utropade 
han, ”utan undervisa dem genom deras erfarenhet. Ord, ord, ord! Hur mycket pratar inte lärare och 
barnen följer deras exempel. Låt istället all undervisning av barn ske i form av praktiska 
uppgifter.”  

(Simmons-Christenson, 1997, s. 55) 

2.2.2 John Dewey  

John Dewey var amerikan, filosof och pedagog och han föddes 1859 och dog 1952. Flera av 
hans arbeten ligger till grund för den progressiva pedagogiken i USA. Många av de 
progressiva idéer som uppkommit i olika länder sedan 1900-talets början har inspirerats av 
Deweys texter. (Dewey, 1980)  

Den amerikanska utbildningen och pedagogiken hade utvecklats under 1800-talet och det var 
tysken Johann Friedrich Herbarts pedagogiska idéer som dessförinnan styrt innehållet i 
läroplanen och undervisningsmetodiken. Deweys arbeten var ideologiskt och filosofiskt 
utformade som kritik mot den tyska pedagogiken. Han ville finna en ny pedagogisk ”kod” 
mot just Herbarts pedagogik, som innebar en formaliserad undervisning som också följde ett 
bestämt schema vid planeringen. Dessutom såg det amerikanska samhället ut så att mellan 
1900-1910 hade ungefär 9 miljoner människor invandrat till USA, industrin hade växt och 
krävde arbetskraft, klasskillnaderna var stora och speciellt synliga i industristädernas getton 
och flera politiska rörelser med radikala åsikter uppstod med strejk på strejk som resultat. 
Detta ledde till konflikter mellan vedertagna uppfostringsmönster och nya krav. Och det var 
dessa villkor och den Herbart-inspirerade undervisningsmetodiken i USA som var de två 
viktigaste bakgrundsfaktorerna till Deweys pedagogik (Dewey, 1980).  

1897 publicerades Deweys My Pedagogic Creed i tidskriften The School Journal som består 
av en kort text som ”genomsyras av en brinnande entusiasm och en stor tilltro till 
pedagogikens möjligheter att förändra världen” (Dewey, 1980, s. 38). Den är indelad i fem 
artiklar och varje artikel behandlar Deweys syn på skolan ur olika perspektiv. Nedan följer en 
summering av fyra av dem.  



 

4 
 

 

Första artikeln: Vad utbildning är. 

”Jag tror att utbildning innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala 
medvetenhet”, skriver Dewey i den första artikeln (Dewey, 1980, s. 38). Han menar att all 
utbildning kräver psykologisk insikt om barns kapacitet, intressen och vanor. Och han anser 
att en utbildningsprocess har en psykologisk och en social sida. Den psykologiska är den 
basala och barnets instinkter och begåvning är utgångspunkten för utbildningen. Aktiviteterna 
i skolan bör vara av sådan art att de liknar aktiviteter som barn gör spontant. Om så inte sker 
blir utbildning något som trycks på utifrån. Och utan kännedom om en individs psykologiska 
struktur blir utbildningsprocessen godtycklig, vilket kan leda till att barnets natur hämmas.  

Vidare skriver Dewey: 

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 full 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 den form av anpassning, om 
man inte hela tiden tar hänsyn till individens begåvning, smak och intressen.”   

(Dewey, 1980, s. 40) 

Andra artikeln: Vad skolan är. 

Jag tror att skolan i förstahand är en social institution. Utbildning är alltså en social process och 
skolan är helt enkelt den form av samhällsliv, dit alla de krafter koncentreras, som visar sig 
effektiva, när det gäller att delge barnen människosläktets sociala arv och låta dem få använda sina 
egna krafter för sociala syften.  

(Dewey, 1980, s. 41)  

Vidare skriver Dewey (1980) att undervisningen misslyckas för att den inte tar till vara den 
grundläggande principen om skolan som en form av samhällsliv. I stället används skolan som 
ett ställe där viss information ska ges, där läxor ska läras och skolan ska även lägga grunden 
för vissa vanor. Han menar att värdet av allt detta ligger i en fjärran framtid och barnet måste 
lära sig detta endast i förberedande syfte. Detta resulterar, menar Dewey (1980), i att 
undervisningen inte blir en del av barnets livserfarenhet.  

Tredje artikeln: Undervisningens innehåll. 

Dewey (1980) skriver i den tredje artikeln att om ett barn introduceras för ett antal olika 
ämnen, till exempel läsning och skrivning, som inte har någonting med barnets sociala liv att 
göra hämmas barnets natur och försämrar chanserna för bra resultat. Därför, menar han, är 
den viktigaste anknytningspunkten för skolans ämnen barnets egna sociala aktiviteter.  

Dewey (1980) skriver även att framsteg inte beror av att ett ämne avlöser ett annat utan att 
elever utvecklar nya attityder till sina erfarenheter samt intresse för de samma.  
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Fjärde artikeln: Metodikens natur. 

Om detta skriver Dewey (1980) att ett barns aktiva sida går före den passiva, det vill säga 
uttryck kommer före medvetna intryck och rörelser kommer före medvetna sinnesintryck. 
Och han menar att denna princip åsidosätts i skolan vilket han anser vara slöseri med tid och 
energi; barnen försätts i en passiv roll och de förbjuds följa sin egen natur. Dewey (1980), 
menar att resultatet av detta blir konflikter och ödslande med tid och kraft.  

Vidare skriver Dewey (1980) att det bästa verktyget i undervisningen är bildskapandet eller 
föreställningen; alltså det som eleven får ut av de ämnen som presenteras för denne. Det vill 
säga den förståelse han själv skapar sig om ett ämne. 

Jag tror att undervisningsarbetet skulle underlättas väsentligt, om nio tiondelar av den energi som 
nu inriktas på att förmå barnen att lära sig vissa saker, i stället skulle användas för att se till att de 
bildade sig riktiga begrepp. Jag tror att mycket av den tid och uppmärksamhet, som nu används till 
att förbereda och hålla lektioner, skulle kunna användas bättre och fördelaktigare, om man tränade 
barnens förmåga att skapa sig föreställningar och att se till att de ständigt bildade sig klara, tydliga 
och utvecklingsbara begrepp om de olika ämnen, som de kommer i kontakt med genom sina 
erfarenheter.  

(Dewey, 1980, s. 46-47) 

Fortsättningsvis handlar den fjärde artikeln om intressen. Dewey skriver att ett barns intresse 
för något ger en vink om dess förmåga, att det förevisar ett anlag för något. Han menar att det 
därför är nödvändigt att lärare uppmärksammar vad som intresserar deras elever. Vidare 
menar Dewey att intressen visar vilken utvecklingsnivå ett barn har nått samt vilket stadium 
det är på väg in i.  

2.2.3 Behaviorism 

Behaviorismen är empiristisk, för behaviorismen är det människans yttre beteende det som är 
verkligt. En empiristisk inlärningssyn innebär att lärande baseras i en människas fysiska 
erfarenheter. Vårt mentala liv och våra tankeprocesser går inte att studera objektivt och är 
således ingenting vetenskapen kan säga något om. Dessa tankar kommer ifrån fysiologen 
psykologen Ivan Pavlovs (1849 – 1936) arbeten och de förstärktes när psykologen John B. 
Watson förde över dem till USA i mitten av 1910-talet, enligt Säljö (2000). 

Den behavioristiska teorin grundar sig i tanken att alla beteenden, utom de reflexer vi har med 
oss från födseln, är inlärda SR-kopplingar. I dessa kopplingar ingår grundbegreppen stimuli 
(retning) och respons (reaktion på retningen). Att vårt arv skulle spela någon roll för hur vi 
lär, tror behavioristerna inte på. Det är genom påverkan från miljön som en människa formas. 
”Man ser det nyfödda barnet som ett oskrivet blad, eller snarare en blank tavla, på vilken 
omgivningen ristar sina tecken” beskriver Maltén (1997, s 114) det som.  

Studierna med hundarna som Pavlov gjorde visade hur reflexer, t ex att det började vattnas i 
munnen på en hund som skulle få mat, också utlöstes av andra faktorer än de som skulle 
utlösa dem. Ett exempel på detta är att den person som brukade ge hundarna mat, bara 
behövde komma in till dem för att de skulle börja utsöndra saliv. Pavlov spenderade mycket 
tid till att försöka komma fram till hur dessa så kallade betingade reflexer uppstår och på 
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vilket sätt man kan försöka kontrollera dem. En betingad reflex är ett samband mellan ett 
stimulus och en respons som inte är naturlig, och djuret måste har lärt sig det av särskilda 
erfarenheter. Det är alltså en inlärd reaktion (Säljö, 2000). 

Han beskriver också hur upptäckten av de betingade reflexerna var revolutionerande och man 
trodde att man hade fått lösningen till hur människor egentligen lär och till insikten att det 
som vi erfar resulterar i en förändring och utveckling av oss själva. 

En annan berömd forskare inom behaviorismen var den amerikanske psykologiprofessorn B 
F. Skinner (1904-1990). Hans filosofiska program kallades ”radikal behaviorism” och Skinner 
trodde att också beteende som man själv kan kontrollera kan utvecklas genom betingning. 
Skinner talade om positiv och negativ förstärkning och menade att en positiv förstärkning är 
en belöning om barnet anpassades till situationen. En negativ förstärkning var en ”belöning” 
om barnet upphörde med något dåligt eller höll sig borta från en viss situation. Således menar 
Skinner att ett önskvärt beteende kommer att upprepas med hjälp av belöningar och andra 
beteenden försvinner om man ignorerar dem (Maltén, 1997). 

Och förstärkning är betydelsefullt om man vill skapa beteenden. Det kan man lätt se, både då 
det gäller djur och människor, att beteenden förstärks av diverse belöningar som t ex godis, 
pengar, beröm och så vidare (Säljö, 2000). 

Denna behavioristiska form har använts i olika utbildningssammanhang på många sätt, bland 
annat vid utformning av läromedel. Det gjordes så kallade inlärningsmaskiner där eleven fick 
läsa en kortare text (stimulus) och sedan lämna ett svar (respons). Så fort eleven svarat fick 
hon/han respons genom förstärkning. Var svaret däremot fel blev det ingen förstärkning alls. 
Genom att se på dessa läromedel förstår man på vilket sätt behavioristerna ser på kunskap.  

Uppbyggnaden av dessa läromedel illustrerar på ett konkret sätt flera aspekter av behaviorismens 
idé om kunskapens natur. Kunskap finns utanför individen och den är färdigpackad i lämpliga, lätt 
avgränsbara enheter. Den byggs sedan upp hos individen likt en tegelstensmur där kunskapsbit 
fogas till kunskapsbit, från den lilla enheten till den större. Individens ansvar är att införliva de 
separata kunskapsbitarna med sin beteenderepertoar och se till at de fastnar.   

(Säljö, 2000, s. 52).  

Behaviorismen och dess empiristiska syn på lärande hade sin storhetstid fram till slutet av 
1950-talet. Skinners observationer blev betydande i den allmänna synen på undervisning. 
”Det är uppenbart att hans systematiska klargörande av förstärkningens natur är ett viktigt 
bidrag till kunskapen om hur levande varelser påverkas av erfarenheter” (Säljö, 2000, s. 53) 
Men hans förstärkningsprincip är begränsad då man drar slutsatser om människor. Bland 
annat människans förmåga att kommunicera och använda språk kan inte förklaras med hjälp 
av förstärkning. Det är inte heller möjligt att förklara förmågor som tänkande eller vårt 
intellekt genom förstärknings- och betingningsprinciper. Och faktum är Skinners forskning 
bedrevs på djur och hur djur skapar beteenden. På många sätt är behaviorismen en exakt 
vetenskaplig teori med utvecklad begreppsapparat och tydlig metodik för hur empiriska 
undersökningar drivs. ”Problemet är i stället att man uttalar sig om något annat (mänskligt 
lärande) än det man studerat (djurs beteenden).” (Säljö, 2000, s. 54). 
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2.2.4 Jean Piaget 

Den schweiziske forskaren Jean Piaget har haft stor betydelse för vårt sätt att se på lärande 
och hur man ska undervisa. Han studerade varifrån kunskaper kom och hur de utvecklades. 
Många skolor i Europa har påverkats av Piaget och således många av läroplanerna som skrevs 
på 60-, 70-, 80- och 90-talen. Piaget menade att barn ska tillåtas vara aktiva och få upptäcka 
saker själva. Man skulle förstå saker, inte bara lära sig dem utantill. De vuxna skulle inte 
lägga sig i det som barnen höll på med och Piaget önskade även att lärare skulle sluta föreläsa 
och istället stimulera elevernas egna undersökningar (Säljö, 2000). 

Piaget arbetade under en period som assistent åt intelligensmätningens upphovsman Alfred 
Binet. Piaget ansåg att testen inte hjälpte till att förstå ett barns kognitiva utveckling. Han ville 
förstå hur de resonerade sig fram till sina svar. För att åstadkomma detta började han ställa 
friare frågor till barnen. Vilka tankeprocesser och sätt att resonera som utvecklar ett barns 
svar, var de frågor som Piaget ansåg vara betydelsefulla (Säljö, 2000). 

Piaget menar att människor är utrustade med vad han kallar mentala scheman då vi föds. 
Människan gör ständigt nya erfarenheter och när vi gör det sker en anpassning i våra mentala 
scheman. Hela tiden pågår en anpassningsprocess mot jämvikt. Nya intryck tas in 
(assimileras) i redan existerande scheman och dessa kommer i gungning. Därför måste man 
omorganisera kunskapen så att den ackommoderas, man lär om och då förändras 
kunskapsstrukturen till att åter hamna i ett jämviktstillstånd. Ackommodation och assimilation 
måste båda finnas med, lika utbrett, annars uteblir jämviktsstillståndet (Maltén, 1997). 

Piaget utvecklade också en ”stadieteori” som innebär att ett barn befinner sig i olika 
utvecklingsstadier. Det är hela tiden människans egen livskraft som driver dessa vidare. De 
olika stadierna är varandra påföljande och inget stadium kan uteslutas. De kallas: sensoriskt - 
motoriskt stadium 0 – 2 år, för - operationellt stadium 2 – 6 år, konkret – operationellt stadium 
6 – 11 år och formellt – operationellt stadium 11 – 15 år (Maltén, 1997). Ett barn som har 
svårt att i skolan lära sig en viss sak, kan förklaras med att det inte har nått det stadium som 
det bör. Problemet läggs på barnet och dess kognitiva utveckling, enligt Säljö (2000).  

2.3 Motivering till urval av litteratur 

Vår studie baseras på litteratur om dels inlärning och intelligenser såsom man ser på dessa 
ämnen idag, dels på litteratur om hur man såg på inlärning historiskt. Den historiskt anknutna 
litteraturen består av John Dewey (1980), Rousseau (Simmons-Christenson, 1997) och Piaget 
(Säljö, 2000) och anledningen till att vi valde att ta med dessa är att vi anser att de redan då de 
var aktuella hade en syn på inlärning som den dagens läroplan förordar. Den litteratur som tar 
upp mer samtida forskning består av Bjørkvold (1991), Dunn, Dunn & Treffinger (1995), 
Gardner (1994), Jernström & Lindberg (1995), Sandell (2004) och det är denna litteratur som 
ligger till grund för vår litteraturstudie. Dessa forskare och psykologer uttrycker på olika sätt 
att alla människor är olika och lär på olika sätt, något som vi anser vara en relevant grund till 
våra forskningsfrågor.  
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Studien tar även upp en gren inom psykologin som står i kontrast till den samstämmiga 
bakgrunden föregående litteratur står för, nämligen behaviorismen. Detta för att vi ville visa 
att denna syn på inlärning har legat till grund för bland annat skolmaterial på 50-talet. 

  



 

9 
 

 

3. Metod 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Vår undersökning grundar sig på dels en litteraturstudie, dels på intervjuer och vi anser att den 
är av sådan art att den kräver mer djupgående information valde vi intervjun som 
undersökningsform. Detta innebär att antalet respondenter blir få, i förhållande till en 
enkätundersökning, och detta i sin tur resulterar i att möjligheten att generalisera blir liten. 
Men då vi behöver veta respondenternas erfarenheter och personliga engagemang samt då 
våra frågor kräver flexibilitet; den intervjuade kan utveckla sina svar och forskaren kan ställa 
eventuella följdfrågor, fann vi att intervjun var relevant för vår undersökning, enligt 
Denscombe (2000). 

Vi valde att använda oss av den semistrukturerade intervjun eftersom den lämnar svaren 
öppna och ”…betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” 
Denscombe, (2000, s.135). Denscombe menar att vid en semistrukturerad intervju har 
forskaren i förväg bestämt vilka ämnen som ska bearbetas och vilka frågor som ska besvaras. 
Däremot tillåts intervjuaren vara flexibel, till exempel gällande ordningsföljd samt låta den 
intervjuade vara mer utförlig i sina svar.  

När vi utformade frågorna utgick vi ifrån syftet. Frågorna är inte ordnade i följd och 
eventuella följdfrågor ställdes under intervjun och utifrån respondentens svar. Således kunde 
dessa inte utformas i förväg.   

Valet av text till litteraturstudien valdes först och främst på grund av dess relevans för ämnet. 
Howard Gardner hade vi hört talas om och var delvis en av anledningarna till vårt val av 
ämne. Därefter ville vi hitta litteratur som anspelade på individanpassad undervisning. Allt 
eftersom fick vi mer kunskap och kunde på så vis bredda vad vi anser hör till ämnet, det vill 
säga att musik och rörelse till stor del är relevant. Författarna anser att litteraturstudien väl 
svarar på den första frågeställningen. 

3.2 Val av undersökningsgrupper 

Som respondenter har vi valt lärare, sju till antalet, eftersom de har kunskap och erfarenhet i 
fenomenet vi undersöker. Dessutom har de valts utifrån det faktum att de tillhör författarnas 
partnerskolor. Denscombe (2000, s.133) menar nämligen att forskaren måste ha ”starka skäl” 
att tro att informanterna ska ställa upp, vilket underlättas av ovan nämnda faktum. Slumpen 
fick avgöra vilka lärare som valdes, då en förfrågan till våra kontaktpersoner på respektive 
skola skickades. De fick i uppdrag att höra efter vilka som hade möjlighet att ställa upp på att 
intervjuas. När det stod klart vilka lärare det blev, kontaktades dessa via e-post om tid och 
plats för ett möte. Spridningen mellan respondenterna när det gäller vilka ämnen de 
undervisar i samt ålder, kön och yrkeserfarenhet är även den slumpmässig.   

3.3 Genomförandet 

Innan undersökningen utfördes kontaktades skolornas PK (Partnerskolans Kontaktperson) via 
e-post, som därefter valde ut respondenter. De bestämde även tidpunkt för mötet. Därefter 
åkte vi till berörda skolor för att genomföra intervjuerna. Respondenterna hade själva valt 
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plats för intervjun. Denscombe (2000) menar att det är viktigt att denna plats är avskild och 
ostörd samt är tyst. Detta uppnåddes i samtliga fall.  

Intervjuerna utfördes med hjälp av bandspelare kompletterad med fältanteckningar och vi 
kom till skolorna i god tid för att kunna förbereda intervjuerna. Denscombe (2000) menar att 
det är av yttersta vikt att utrustningen som används är av god kvalitet och att forskaren borgar 
för att densamma fungerar, det vill säga att tillräckligt med batterier finns och att 
kassettbanden är tillräckligt långa. Detta fungerade inte i alla intervjuer. I de fall störningar 
uppstod gjordes istället fältanteckningar. Intervjuerna blev en till två timmar långa.  

Litteraturstudien utfördes utifrån insamlat textmaterial som utgjordes av olika författares 
böcker i ämnen som är relevanta för vår frågeställning. 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 

3.4.1 Intervjustudie 

Intervjuerna spelades in på band samt gjordes informella minnesanteckningar. Då störningar 
uppstod i användandet av bandspelaren gjorde fältanteckningar. När dessa data skulle 
analyseras gjorde författarna noggranna lyssningar på de band som spelats in samt läste de 
anteckningar som gjorts. Inget av banden transkriberades. Dock försökte författarna i så stor 
utsträckning som möjligt lyssna till eventuella pauser och skiftningar i de intervjuades svar. 
Holme och Krohn Solvang (1997) skriver att det inte är enkelt att tolka muntligt tal; ”många 
formuleringar kan vara dunkla. Därför händer det ibland att den som skriver ut intervjun inte 
kan förstå vissa uttryck eller avsnitt i intervjun. Den som skriver måste också ha en förmåga 
att på ett klart och tydligt sätt formulera det som blir sagt under intervjun.” (s. 140) Efter att 
intervjuerna analyserats och sammanfattats skickades de via e-post till var och en av 
respondenterna som fick godkänna dem. 

3.4.2 Litteraturstudie 

De källor som använts i litteraturstudien har analyserats på det sätt att de lästs och diskuterats 
för att komma fram till vad som menas och på så sätt hitta tillämplig information. Den 
litteratur som använts har innehållit både relevant och irrelevant information och författarna 
har tolkat texterna och satt dem i relation till den teori som presenterats i kapitel två.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om undersökningens replikerbarhet, alltså hur enkelt det skulle vara för 
någon annan att göra samma undersökning och få samma resultat, enligt Holme & Krohn 
Solvang (1997). Denna undersöknings reliabilitet får anses vara relativt låg, med tanke på att 
det till exempel kan vara svårt att veta hur ”ärliga” respondenterna är. Frågorna är direkta och 
kan endast besvaras utifrån respondenternas enskilda erfarenhet, men olika situationer kan 
resultera i olika svar. Var respondenten pigg och vaken eller hade hon haft en kaosartad 
morgon? Det kan vi inte veta och sådana yttre omständigheter kan påverka svaren.  

Dessutom skriver Holme och Krohn Solvang (1997) att vi som forskare kan färga våra 
respondenter med vår förförståelse. Därför är det viktigt att förhålla sig neutral och inte visa 
sina egna ståndpunkter. Möjligtvis kan vår studie ur denna aspekt anses ha låg reliabilitet då 
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våra följdfrågor kom sig av respondenternas svar och kanske påverkades respondenterna av 
sättet vi frågade på. Dock vill vi framhärda att vi i så stor utsträckning som möjligt höll oss 
neutrala.  

Reliabiliteten stärks av att intervjuerna spelades in, vilket, enligt Denscombe (2000), bör ske. 
Dock hotas den av att intervjuerna inte är transkriberade. Detta var ett medvetet val och 
istället fick respondenterna kontrollera innehållet efter det att intervjuerna sammanställts. Det 
är nämligen viktigt, skriver Denscombe (2000) också, att minimera eventuella feltolkningar 
från vår sida för att återspeglingen ska bli korrekt. Detta anser vi stärka reliabiliteten och 
validiteten. 

Validitet handlar om ifall man träffat rätt, om man mäter det man avsett att mäta, skriver 
Denscombe (2000). Vi eftersökte respondenternas specifika kunskap om individualisering och 
de svar vi erhållit handlar just om detta. Frågan om individualisering faller inte enbart under 
pedagogikens ramar, vilket resulterade i att litteraturundersökningen även landade inom 
psykologins område. Denna, i viss mån, tvärvetenskapliga litteraturstudie ökar såväl 
reliabiliteten som validiteten. Reliabiliteten eftersom litteraturen ligger till grund för våra 
frågor och validiteten på grund av uppsatsens bredare perspektiv.  

3.6 Etiska aspekter 

Holme och Krohn Solvang (1997, s. 32) menar att ”respekt för medmänniskor är en 
grundläggande utgångspunkt för all form av samhällsforskning”. De skriver att det är viktigt 
att forskaren skyddar psykisk och fysisk integritet för den som bidrar med information. Detta 
innebär att forskaren måste garantera att andra inte kan ta reda på vem en enskild svarsperson 
är och ska inte heller lockas in i ett deltagande på felaktiga grunder. Dessutom måste 
tystnadsplikt råda.  

Enligt Forskningsetiska principer i humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning (2002) 
måste alla deltagare meddelas om syftet med undersökningen samt om att medverkan är 
frivillig. Och resultatet som erhålls får enbart användas i forskningssyfte.  

Vi har i största möjliga mån försökt följa dessa krav. Inledningsvis har skolornas rektorer 
kontaktas via e-post i vilket en utförlig presentation av arbetet och dess syfte gjordes. 
Dessutom har varje intervju inletts med samma typ av information.  
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4. Resultat 

4.1 Litteraturstudie 

Nedan följer en presentation av olika forskares forskningsresultat betraktande inlärning. Den 
ämnar svara på frågeställningen vad individanpassad undervisning innebär. 

4.1.1 Howard Gardner och multiintelligensteori  

Under 1990-talet slut blev Howard Gardner intressant i den pedagogiska debatten, speciellt i 
Amerika men också i Sverige. 1983 presenterade han sin teori om de sju intelligenserna i 
boken Frames of Mind som på svenska gavs ut 1994. I stället för ord som ”begåvning”, 
”fallenhet” och ”läggning” använder Gardner avsiktligt begreppet ”intelligenser”, för att 
poängtera att dessa sju intelligenser, som senare utvecklats till att inbegripa åtta eller nio, är 
betydelsefulla faktorer. Hans teorier grundas på forskningsresultat som inte jämförts med 
varandra tidigare. Sina bevis hämtar Gardner från forskning om specifika talanger; så kallade 
underbarn, hjärnskadade, idiots savants, normala barn och vuxna, experter inom olika 
områden och människor från olika kulturer. Gardner (1994) är av den åsikten att det tidigt 
borde vara möjligt att ta fram intellektuella profiler för att genom dessa kunna ge barn och 
ungdomar en förstklassig utbildning samt ökade valmöjligheter. Vidare betonar Gardner 
(1994) i boken att teorin inte är ett vetenskapligt faktum men tycker att det är en idé som 
borde tas på allvar och diskuteras, speciellt väsentlig och aktuell är den nu i vår tid.  

Hans bok påtalar även att den gängse uppfattningen bland psykologer och andra som sysslar 
med någon form av psykologi, är att intelligenstester varit överdrivet populära. Den tar upp att 
dessa tester har fatala brister och även tillämpats felaktigt. Gardner (1994) skriver att 
uppgifterna som testerna består av många gånger gynnar de som är vana att använda penna 
och papper för att lösa standardiserade svar och att intelligenstester visar vilka som har 
potential att klara sig bra i skolan. Men Gardner (1994) hävdar att testerna inte har något 
större värde utanför skolans värld.  

Vad är intelligens?  

Enligt Gardner (1994) visar neurobiologisk forskning att det sannolikt finns särskilda 
områden i hjärnan som motsvarar vissa typer av kognition. Denna forskning påvisar även att 
det finns en organisation i vårt nervsystem som har paralleller i olika former av 
informationsbehandling. Därför, skriver Gardner (1994), ligger det i tiden att avgränsa ett 
antal mänskliga intelligenser, åtminstone inom psykologin och neurobiologin. Det han 
eftersträvar, är att hitta en uppsättning intelligenser som motsvarar specifika biologiska och 
psykologiska funktioner, men påpekar att det kanske inte går att empiriskt söka avgränsa 
sådana uppsättningar av intelligenser. Han betonar dock att han anser att det är värt ett försök.  

Vidare skriver Gardner (1994) att en intelligens måste ha en utvecklingshistoria som är 
spårbar och den måste kunna återfinnas i normala såväl som överbegåvade människors 
utveckling. Inte heller kan den utvecklas isolerat utan måste sökas i specifika situationer, där 
den hamnar i fokus. Enligt Gardner (1994) är det av stor vikt att pedagoger med tiden kan 
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beskriva intelligensers utvecklingshistoria och kunna analysera hur modifierbara de är, samt 
hur enkelt de kan övas upp.  

Därutöver skriver Gardner (1994) att de faktorer som stödjer teorin om en generell intelligens 
är ett resultat av skriftliga intelligenstester, vilka övervägande baseras på lingvistisk och 
matematisk förmåga. Personer som tillhör dessa områden tenderar att utmärka sig i sådana 
tester medan personer som har andra begåvningar ofta klarar sig sämre på desamma. Gardner 
(1994) säger att skolan värderar sådana förmågor till vad han kallar ”mental manipulation” 
och att intelligenstester säger mycket om vilka som kommer att lyckas i skolsystemet. Istället, 
skriver författaren, måste skolan ta hänsyn till barns mångskiftande utvecklingsprocesser. 

Enligt min åsikt måste mänsklig intellektuell kompetens innefatta en uppsättning av 
problemlösningsverktyg som gör att individer kan lösa reella problem och tackla verkliga 
svårigheter. Dessa verktyg ska kunna hjälpa individen att skapa fungerande produkter när de 
behövs, och de måste även ge honom/henne möjlighet att upptäcka eller generera nya problem, 
vilket i sin tur leder till ny kunskap. 

(Gardner, 1994, s. 54) 

Presentation av ”De sju intelligenserna” 

Gardners teori presenterar sju intelligenser. Nedan följer en sammanställning av dessa samt de 
specifika karaktärsdragen:  

1. Lingvistisk, språklig 

• Tycker om att läsa, skriva, berätta historier et cetera. 
• Är bra på att minnas namn, platser, tidpunkter och triviala ting. 
• Lär sig bäst genom att säga, höra och se ord. 
• Tänkbara aktiviteter: spela spel, lösa korsord, göra sammanfattningar et cetera. 

 
2. Logisk – matematisk 

• Tycker om att göra experiment, arbeta med siffror, utforska mönster et cetera. 
• Är bra på matematik, att resonera logiskt, problemlösning et cetera. 
• Lär sig bäst genom att kategorisera, klassificera, använda abstrakta mönster et cetera. 
• Tänkbara aktiviteter: spela schack, lägga pussel, hitta på och lösa tankenötter et cetera. 

 
3. Spatial, visuell 

• Tycker om att rita, bygga, dagdrömma, se på bilder/film et cetera. 
• Är bra på att visualisera, lösa gåtor, läsa kartor et cetera. 
• Lär sig bäst genom att visualisera, drömma, arbeta med färger och bilder et cetera. 
• Tänkbara aktiviteter: spela schack, göra collage, illustrera ett skönlitterärt verk et 

cetera. 
 

4. Kinestetisk, kroppslig 

• Tycker om att röra på sig, tala, använda kroppsspråk et cetera. 
• Är bra på fysiska aktiviteter (sport och dans till exempel), hantverk et cetera. 
• Lär sig bäst genom att röra vid saker, röra sig, uppleva med hela kroppen et cetera. 
• Tänkbara aktiviteter: laborera, skapa något, levande charader et cetera. 
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5. Musikalisk 

• Tycker om att sjunga, nynna, spela instrument et cetera. 
• Är bara på att minnas melodier, hålla tider, lägga märke till tonhöjd/rytm et cetera. 
• Lär sig bäst genom rytm, melodi och musik. 
• Tänkbara aktiviteter: skriva en rapp om en historisk person och lära ut den till klassen, 

göra en musikvideo, göra ljudupptagningar i omgivningen et cetera.  
 
6. Interpersonell, social 

• Tycker om att ha många vänner, tala med folk, vara med i grupper et cetera. 
• Är bara på att förstå människor, leda andra, medla i konflikter et cetera. 
• Lär sig bäst genom att dela med sig, jämföra, intervjua, samarbeta et cetera. 
• Tänkbara aktiviteter: gruppaktiviteter, olika spel och lekar, göra släktträd et cetera. 

 
7. Intrapersonell, självkännedom  

• Tycker om att arbeta ensam, odla egna intressen et cetera. 
• Är bra på att förstå sig själv, följa sin instinkt et cetera. 
• Lär sig genom att arbeta ensam, genom individuella projekt, att arbeta i egen takt. 
• Tänkbara aktiviteter: skriva dagbok, skriva dikter, göra listor av olika slag et cetera. 

 
I Lära sig kan alla - men inte på samma sätt och inte på samma dag av Marie Sandell (2004) 
beskriver författaren en åttonde intelligens som Gardner funnit bevis för och som Sandell 
själv definierat. Den lyder som följer:  

8. Naturintelligens  

• Förmåga att förstå hur naturen påverkar människors levnadsvillkor.  
• Är bra på att se mönster, ha kontakt med djur och växter, experimentera et cetera. 
• Lär sig genom att laborera, uppgifter där man ska hitta mönster, systematisera et 

cetera. 
• Tänkbara aktiviteter: ställa i ordning ett akvarium, undersöka effekterna av X på den 

omgivande miljön.  
 
Gardner (1994) menar att olika kulturer och samhällen värderar olika intelligenser på olika 
sätt. I ett samhälle där skrift saknas, till exempel, är den interpersonella begåvningen viktig 
såsom den spatiala och musikaliska. I det moderna samhället aktas den logisk-matematiska 
intelligensen samt den lingvistiska. Där är den interpersonella intelligensen betydelselös 
medan intrapersonella förmågor ibland ges centrala roller. Och han menar att intelligens är 
förmågan att skapa produkter som värdesätts i fler än en kultur. 

Vidare beskriver författaren att de intelligenser som stimuleras i skolan beror på vilken 
inriktning skolan har. Den språkliga, logisk-matematiska och intrapersonella förmågan är de 
som idag framhävs i skolorna, medan förmågor som spatial, kroppslig-kinestetisk och 
musikalisk intelligens får mindre fokus. På vissa skolor utvecklas de bara om en elev väljer 
särskilda ämnen, såsom dans. 
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Multi-intelligensteorin och klassrummet 

Enligt Gardner (1994) är ett övervägande antal bedömare eniga om att ett barn som inte går i 
skolan, tillägnar sig kunskaper i första hand genom observation samt genom ett aktivt 
deltagande i sådana sammanhang där denna kunskap ska tillämpas. Han säger vidare att, i ett 
klassrum, är det många gånger så att lärare presenterar ämnen abstrakt och symboliskt, samt 
nyttjar böcker och diagram som illustrationer. Ofta är det även så att de ämnen som behandlas 
är av det slag att det inte går att se eller ta på. Författaren menar att detta faktum resulterar i 
att de sensoriska systemen inte fyller någon funktion för många av de uppgifter som skolan 
ger elever.  

Fortsättningsvis skriver Gardner (1994) att ett medvetet utvecklande av en intelligens inte 
nödvändigtvis innebär att man förlorar möjligheten att utveckla andra intelligenser. Vissa 
människor besitter möjligheten att utveckla flera mycket långt medan andra ”bara” utvecklar 
en eller kanske två. De flesta har inslag av alla intelligenser men några är alltså ofta 
dominerande. Detta innebär att en människas benägenhet att lära ökar om denne får chans att 
använda sin dominerande intelligens ofta. Varje elev borde få stimulans inom alla områden 
varje dag, skriver Gardner (1994). 

Även Sandell (2004) skriver att det är viktigt att alla elever tränas i alla intelligenser, och att 
lärare således bör erbjuda aktiviteter som stimulerar alla dessa, för att ge alla elever en chans 
att uppleva känslan av att lyckas. Och för att få reda på hur ens elever lär på bästa sätt, är det 
bra att observera dem. Sandell beskriver fem sätt att finna en elevs intelligensprofil: 

1. Allmänna observationer: 

Hur beter sig eleven? Sitter tyst, sitter aldrig still, ställer ofta frågor och så vidare. 

2. Spel: 

Eleverna får välja olika spel, till exempel Pictionary eller charader. Här är det meningen att 
man ska observera vilket spel en elev väljer, samt dennes beteende under spelets gång. 

3. Vad fångar elevens uppmärksamhet? 

Eleverna får titta på film där de olika intelligenserna finns representerade. Därefter diskuterar 
man med eleverna vad man sett och observerar vad som fångade en elevs uppmärksamhet. 

4. Lösa komplexa problem: 

Observera hur eleverna arbetar vid problemlösning. 

5. Att uppfinna/skapa: 

Eleverna får uppgifter som innebär skapande på något vis. Alla intelligenser får användas och 
det som ska observeras är vilka som eleverna väljer.  

Vidare ger Sandell (2004) förslag på flera olika arbetsområden och hur man inom dessa kan 
planera in de olika intelligenserna. Nedan följer exempel på ett arbetsområde, skönlitterär 
läsning, och vilka aktiviteter man inom detta område kan erbjuda eleverna: 

Verbal – lingvistisk:  
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1. Sammanfatta berättelsen med egna ord.  
2. Låtsas att du är en av huvudpersonerna och skriv en dagbok.  

 

Logisk – matematisk:  
1. Visa med hjälp av ett Venn - diagram likheter och olikheter mellan två personer i boken.  
2. Gör en tidslinje över bokens viktigaste händelser. 

Visuell – spatial:  
1. Gör en tankekarta utifrån boken som stöd för minnet vid en muntlig presentation.  
2. Gör en bildserie över de viktigaste händelserna i boken 

Kroppslig – kinestetisk:  
1. Skriv och framför en pjäs över en del av boken.  
2. Gör några charader utifrån boken och låt resten av klassen gissa vilka 

Interpersonell:  
1. Arbeta i par och skriv om slutet. 
2. Gör en topplista över de viktigaste karaktärerna i boken. 

Intrapersonell:  
1. Vilka likheter har bokens huvudperson med dig? 
2. Vad är positivt/negativt med boken? 

Musikalisk – rytmisk:  
1. Skriv en sång som baserar sig på händelserna i boken.  
2. Om boken ska bli en film, vilken musik skulle du välja till ditt favoritavsnitt i boken? 

4.1.2 Dunn, Dunn och Treffinger 

”Alla föräldrar vet att alla barn är olika.”…”Tyvärr är det så att samhälle, skolor och böcker 
om föräldraskap inte ger oss vägledning i att fostra våra barn så att deras individuella 
begåvning kan utvecklas.” (Dunn, Dunn & Treffinger, 1995, s.7)  

Så skriver författarna i förordet till Alla barn är begåvade – på sitt sätt (1995). Vidare 
beskriver de begåvning som en uppsättning egenskaper som går att utveckla. Denna 
begåvning går att se i bland annat barns intressen och kan vidareutvecklas då människor som 
respekterar individuella olikheter hjälper dem. För att lärare ska kunna ge denna hjälp måste 
de se samt få en känsla för barns känslomässiga och fysiologiska egenskaper, deras 
perceptuella förmågor, och deras sätt att behandla information.  

Och så här definierar Dunn, Dunn och Treffinger (1995, s.11) begåvning: ”Begåvning bör 
vara något mycket mer än en kategori eller etikett; det är något som definitivt inte ska 
inskränkas till poäng eller ett intelligens- kvot- eller prestationstest.” Deras definition 
innehåller tre betydelsefulla punkter. Dessa lyder:  

Förmåga till kreativa prestationer: Författarna anser att ett bra betyg eller höga provpoäng 
inte nödvändigtvis är likvärdigt med begåvning. De menar vidare att efter skoltiden mäts 
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begåvning inte genom bra betyg, utan begåvning är hur en människa hanterar sin kunskap och 
hur densamme förvandlar denna kunskap till en egen, kreativ prestation.  

Under en oavbruten tidsperiod: Författarna menar att begåvning ska tillskrivas en person efter 
dennes ansträngningar under en lång tidsperiod. De säger att ”kreativ produktivitet och 
genuina prestationer kan bara ses i ett mönster under en lång tidsperiod” (Dunn, Dunn & 
Treffinger, 1995, s.12). Begåvning är ingenting en människa äger utan något hon utvecklar.  

Inom ett antal olika områden: Enligt författarna mäter ett intelligenstest 10 - 15 % av de 
mänskliga förmågor som identifierats. Intelligenstester, skriver författarna, mäter bland annat 
korttidsminne, ordförråd och spatial resonemangsförmåga men missar sådana förmågor som 
kreativ fantasi, kommunikationsförmåga, praktiska förmågor et cetera. ”Att betrakta 
begåvning som något som kan mätas i intelligenskvottestpoäng innebär att man förbiser eller 
ignorerar ett antal talanger de flesta av oss skulle se som förmågor.” (Dunn, Dunn & 
Treffinger, 1995, s.13)   

Vidare skriver Dunn, Dunn & Treffinger (1995) att via deras definition kan man ställa frågan: 
hur är ett barn begåvat? De menar att genom denna fråga stimuleras man som lärare att 
observera barn för att identifiera dess talanger och därefter komma på hur man på bästa sätt 
kan främja dessa. De tror att alla barn besitter förmågan till kreativa prestationer och säger att 
de som undervisar barn måste se till att alla når en nivå där de kan utnyttja sina talanger till 
fullo.  

4.1.3 Musikens och rörelsens betydelse för inlärning 

”Alla behöver vi Den Musiska Människan. Ingen förlorar det musiska inom sig utan att 
samtidigt mista något djupt väsentligt mänskligt.” Så inleds boken Den musiska människan av 
Jon-Roar Bjørkvold (1991, s. 12), i vilken författaren berättar att grunden till musik läggs 
redan i det ofödda barnet. Han låter läsaren få veta att det ofödda barnet reagerar på ljud, 
rörelse och rytm, alla människors musiska grundelement, med till exempel sparkar.  

Bjørkvold (1991) skriver vidare att alla människor är musiska, såväl det sjungande barnet i 
sandlådan som ”Sjostakovitj under Stalins förtryckarregim” (baksidan). Men, menar han, det 
finns något som kallas ”det institutionaliserade barndomsbrottet”. Vad är då detta? Jo, när den 
musiska barnkulturen möter den Omusiska skolkulturen. Några exempel på vad författaren 
menar med respektive kultur:  

BARNKULTUR 
autentisk    
helhet    
canto - ergo sum   
(jag sjunger - därför finns jag)  
”jag kan redan”   
spontanitet    
djärvhet    
stojande    
jag rör mig – och lär   
gränssprängande   

SKOLKULTUR 

andrahands 
ämnesspecialisering 
cogito - ergo sum 
(jag tänker - därför finns jag) 
”du kan inte än” 
planmässighet 
försiktighet 
tyst 
sitt stilla! 
gränssättande 
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Bjørkvold (1991) säger att när barnet börjar skolan dämpas den ”musiska” dragningen hos 
det, eftersom det möts av starka motkrafter, i form av skolan. Han menar att under barndomen 
präglas barnets vardag av fantasi och nyfikenhet och att barnet redan efter ett par år i skolan 
blivit ”musiskt utvecklingshämmade” (s. 130).  Han menar också att en konsekvens av detta 
”barndomsbrott” är att inlärningsförmågan försämras i och med att fantasin och nyfikenheten 
försvagas. Men, understryker Bjørkvold (1991), det finns naturligtvis på många skolor inslag 
av spontanitet där man försöker ta till vara på den ”barnsliga” nyfikenheten.  

Bjørkvold (1991) menar alltså att när barnkulturen möter skolkulturen äger vanligtvis ett slags 
inlärningsbrott rum. Skolans sätt att undervisa skiljer sig starkt från det unga barnets ”musiska 
helhet”, det vill säga en sorts process i vilken barnet lär med målet att skapa sig själv. Denna 
frånkopplingsprocess, som författaren kallar den, kan ske även innan skolstarten, via 
socialisering med föräldrar och syskon till exempel. Men, menar han, skolan står ändå för en 
ny, kraftfull påverkan från ett annat håll – inlärningsspecialiseringens. ”Ekologin mellan 
kropp och själ, fantasi och förnuft, den inre världen och den yttre verkligheten bryts” (s. 132). 
Barnets förmåga att lära på ett verklighetsanknutet sätt försvagas. Spontanitet och lek sker 
endast på korta stunder mellan lektioner, då barnen måste få ”frisk luft”. Bjørkvold (1991) 
menar emellertid att det är under just dessa stunder som den autentiska inlärningen pågår, i 
leken, socialt, verbalt och så vidare. ”Just de inlärningsprocesser som tidigare varit så viktiga 
har plötsligt blivit sällsynta,”(s. 133).  

Vidare säger Bjørkvold (1991) att detta inlärningsbrott förmodligen är ofrånkomligt, att 
”vuxna” värderingar är nödvändiga och måste bejakas och vidareförmedlas som vitala för att 
det ska vara möjligt att bibehålla samhällets stabilitet. Samtidigt understryker han att barns 
kultur måste bekräftas även den. Han påpekar att skolan inte nödvändigtvis behöver utforma 
sin pedagogik efter ett ”vuxencentrerat värdeperspektiv” (s. 134), utan delar av barnens kultur 
borde vara centrala i utvecklandet av bättre skolor.  

Även Jernström och Lindberg (1995) behandlar detta ämne och berättar att forskning visar att 
barn lär med hjälp av sin kropp och alla sina sinnen. Detta kan ses redan vid spädbarnsålder 
och således menar författarna att det vid inlärning borde vara naturligt att stimulera alla 
sinnen. Vidare förklarar författarna att barn i förskoleålder uttrycker sig via ett flertal olika 
språk: talspråk, bildspråk, lekens, musikens och dansens språk och så vidare. Alla dessa olika 
språk blir under åren i skolan ersatta av talspråket och att barnens tankar och känslor måste 
uttryckas genom detta. Jernström & Lindberg (1995) påpekar att lärarna själva inte önskar 
beröva barnen deras kreativitet men att skolans uppbyggnad är av det slag att den gör det 
ändå, genom till exempel uppdelningen av olika ämnen. För att kunna behålla de olika 
språken borde skolans och lärares arbete borde läggas upp så att barnen inspireras att lära 
genom alla sina sinnen.  

Alltså måste musiken integreras med alla skolans ämnen. För som Jernström & Lindberg 
(1995) uttrycker det: 

• Musiken är ett av människans språk, ett uttrycksmedel 
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• Musiken är ett medium för kommunikation mellan människor som ger rika tillfällen 
till social fostran 

• Musiken är ett pedagogiskt hjälpmedel för kunskapsförmedling 
• Musiken är ett centralt uttrycksmedel i arbetet för internationell förståelse, 

inlevelseförmåga och solidaritet 
• Musiken ger möjligheter för ”svaga” elever att få känna att de lyckas 

 

Om vad dansen betyder för elevers utveckling, kan vi läsa i Dans i skolan (1990) som är en 
metodiktidskrift från danshögskolan. Till exempel står det att barn har behov av att leka och 
röra på sig och att det är viktigt att ta vara på dessa behov på ett lustfyllt sätt exempelvis 
genom dans. Som ett resultat av det kan kroppsmedvetenheten öka och identiteten stärkas.  

Vidare får läsaren (Dans i skolan, 1990) veta att i dansen är människan sitt eget instrument 
och uttrycksmedel och att denna konstart knappt har fått utrymme i våra skolor. Sjunga, måla 
och läsa förekommer i stor utsträckning medan dansen som uttrycksmedel får stå åt sidan. 
Boken betonar dock att dansen är ett kulturarv och ett språk, som eleverna i skolan har rätt att 
utveckla.   

Fortsättningsvis står att läsa att dansen kan ses utifrån fem olika aspekter, som består av: 
kulturella, den sociala, den kinestetiska, den emotionella och den estetiska och de kan 
beskrivas så här: 

Den kulturella aspekten: dansundervisningen skall ge förståelse för olika former av dans, dansen 
ska ge kunskap om vårt eget och andras kulturarv, dansen ska stimulera barnen till att också söka 
andra kulturyttringar och, till sist, dansen ska stimulera barnen till att bli aktiva kulturutövare. ”Att 
överskrida de kulturella gränserna och lära varandras danser är ett bra sätt att minska fördomarna 
och skapa internationell förståelse.”  

(Dans i skolan, 1990, s. 27) 

Den sociala aspekten: dansen ska på ett lustfyllt sätt öva koncentration och samarbetsförmåga, 
dansen ska öka gemenskapen i klassen, barnen ska upptäcka att dansen är ett språk och ett sätt 
att kommunicera, dansen ska ge barnen ett redskap för att överbrygga gränser mellan könen, 
länder och kulturer. 

Den kinestetiska aspekten: dansen ska utveckla elevernas kroppsspråk samt öva de motoriska 
färdigheterna, dansen ska komplettera det ofta stillasittande arbetet. 

Den emotionella aspekten: alla barn ska få uppleva dansglädje, dansen ska stärka 
självförtroendet, man ska visa på dansen som en väg till ökad självkännedom och stärkt 
identitet.  

Den estetiska aspekten: att genom beaktandet av kroppen och dess uttrycksmöjligheter 
stimulera barns eget skapande i dans såväl som i andra estetiska ämnen, att låta barn få 
uppleva glädjen i att skapa, att låta barn få lära sig hur de i rörelse kan gestalta och ge form åt 
inre bilder, tankar och känslor, att utveckla barns förmåga att se, känna och höra nyanserna, 
det subtila i skapandet, att ge barn ökad formkänsla.  
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4.2 Intervjustudie 

Som nämnts i metodavsnittet har sju lärare intervjuats. Dessa lärare arbetar på två skolor i 
Mellansverige, men i två helt skilda socioekonomiska områden. Dessutom har den ena skolan 
åldersintegrerade klasser (F-1,2-3, 4-5, 6-7, 8-9). Lärarna kontaktades via e-post och tid och 
plats för intervjuerna bestämdes. På den ena skolan intervjuades lärare från år 2 och uppåt och 
på den andra från år 7 och uppåt. Respondenterna varierar i ålder och kön samt 
yrkeserfarenhet. Resultatet av intervjuerna kommer här att presenteras i en sammanfattning. 
Varje intervju sammanfattas för sig då vi anser att detta blir mer läsarvänligt och i vissa fall 
har sådant som är irrelevant för studien utelämnats. Lärarna kommer att benämnas A, B, C, D, 
E, F, G. 

Lärare A:  

Lärare A arbetar i en år 2-3 och har för närvarande 31 elever, vilket i sig kan försvåra 
individualisering. Eleverna har fyra eller fem så kallade arbetspass i veckan. Ett arbetspass 
innebär att eleverna själva väljer vad de vill arbeta med. Det kan gå till så att eleverna på 
måndagen skriver i sin planeringsbok vad de ska göra under veckans arbetspass, antingen ger 
lärare A eleverna ett antal alternativ att välja på eller så kommer de tillsammans överens om 
vad som ska göras. Grundtanken är att eleverna ska kunna jobba självständigt. Och eftersom 
alla planerar sina egna arbetspass så kommer de att arbeta med olika ämnen, till exempel 
svenska eller matematik. Detta leder till att barnen jobbar i sin egen takt och nivå, och när det 
gäller till exempel svenska tar läraren hjälp av flera böcker i olika nivåer. Arbetspassen sker 
oftast i helklass och lektionerna med halvklass kan ägnas åt genomgångar, till exempel 
interpunktion, det vill säga hur man sätter punkt och kommatecken. Dessutom blir 
halvklasstimmarna då anpassade till den aktuella åldersgruppen.  

När klassen ska ha grupparbete kan det te sig så här: Eleverna och läraren kommer överens 
om vad som ska ingå i grupparbetet. Sedan får respektive grupp bestämma arbetssätt med 
vetskapen om att resultatet ska redovisas för klassen. Läraren menar att det blir en sorts 
individualisering åtminstone inom gruppen.  

Vidare menar lärare A att mycket av det undervisningsmaterial som finns idag är utformat så 
att det passar olika individer. Hon exemplifierar med ”Pilen” som är ett material inom 
svenskämnet och som elever jobbar med i sin egen takt. Det består av steg som eleverna ska 
klara av ett i taget. Det finns mål fastställda för respektive årskurs och ämne och skulle det 
vara så att någon är väldigt duktig får den helt sonika avancera, det vill säga arbeta med 
material för högre årskurser.  

Lärare A säger vidare att det är viktigt att de elever som har lätt för sig och inte behöver hjälp 
på samma sätt som elever som har lite svårare för sig, också får det stöd som krävs för att 
utvecklas. Om detta inte sker kan en tristess uppkomma som får eleven att tappa sugen. Idag 
finns inte tid till det utan fokus ligger ofta på dem som till exempel riskerar att inte uppnå 
målen. När det gäller verksamhet i helklass menar lärare A att den måste hålla någon slags 
medelnivå, lärare A säger: ”Sedan är det väl svårare när man är en hel grupp och vissa saker 
gör man gemensamt, då måste det på något vis ligga på någon medelnivå och så får man 
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försöka fiska upp de här som är lite svagare. Och så får man försöka få de här duktiga att 
kanske hjälpa till och bli stöd i gruppen och ge inspiration för att det är ju också viktigt, de här 
som inte har nått lika långt fram, de ska ju ha någonting att bita i också för att nå lite högre 
upp. Men det är svårt.” Ett stort hinder är dock tiden. Lärare A känner att hon inte räcker till 
och att 31 elever är alldeles för mycket. 

På frågan om hon har någon pedagogisk idé svarar lärare A att hon vill skapa en positiv 
känsla hos barnen. Detta genom att lyssna på vad har att säga, läsa det de har skrivit, genom 
att vara genuint intresserad av det de gör. Och vid till exempel skrivläxor känner lärare A att 
hon kan föra en dialog med barnen genom texten, hon säger: ”Jag kan liksom prata med dem i 
den här texten och då känner jag att då når jag dem personligt som jag kanske inte hade hunnit 
prata om”. Hon tycker också att det är viktigt att de får visa upp sina arbeten, inför klassen till 
exempel. Läraren kan också ge respons i form av komplimanger och kritik. Hon menar också 
att inlärning kan främjas om man lyssnar på allt som eleverna har att säga, även sådant som 
händer på rasten eller deras fritid. 

När frågan om vad individualisering innebär ställs svarar lärare A att det handlar om att 
eleverna ska hitta sin nivå och det som hon redan nämnt; att de ska känna att deras arbete är 
vettigt. Hon känner att hon är dålig på att tänka på att barn lär på olika sätt. Hon är medveten 
om att barn har olika inlärningsstilar och hon säger att det märks, till exempel finns det barn 
som kämpar med läsning och skrivning men som ritar oerhört bra. Hon berättar om ett aktuellt 
projekt på skolan där det icke - verbala språket står i fokus. De dansar, målar och illustrerar 
känslor utan ord. Detta är verkligen i enighet med läroplanens förordanden om att utveckla 
elevers olika förmågor, säger lärare A. Annars ligger fokus oftast på färdigheter i läsning och 
skrivning.  

När vi frågar om olika redovisningsformer berättar lärare A om Händelseboken i vilken 
eleverna till exempel skriver berättelser som de ritar bilder till bland annat, den utgår från 
elevernas intressen. Innehållet kan även ibland läsas upp inför resten av klassen för att få 
respons. Och i ett grupparbete om dinosaurier fick eleverna själva välja redovisningsform 
vilket visade på skillnader. Men, betonar lärare A, eleverna själva har faktiskt svårt att se att 
en bild, till exempel, också är en presentation. De vill gärna att den ska utmynna i en text. 
Därför menar hon att det är viktigt att arbeta med detta från tidiga år så att det inte försvinner 
på vägen. Generellt när det gäller grupparbeten brukar lärare A låta eleverna brainstorma fram 
olika förslag på redovisningsformer från vilka de sedan kan välja. Hon framhåller dock att 
många väljer det traditionella sättet, det vill säga stå inför klassen och berätta.  

Lärare B: 

Lärare B undervisar i svenska och engelska i år 6-9. Han försöker arbeta utifrån ett holistiskt 
perspektiv i undervisningen. Han menar exempelvis att han inte vill komma in till sina elever 
och säga: Nu ska vi arbeta med svenska och enbart svenska. Hans ambition är att eleverna ska 
förstå att de är i skolan för att lära sig en helhet. Därför tycker han att det är viktigt att arbeta 
över ämnesgränserna. Han exemplifierar och berättar att på denna skola, i hans arbetslag, 
brukar lärarna samarbeta tematiskt ämnesöverskridande, det kan till exempel handla om 
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rasism eller samlevnad. Ett arbete har handlat om just rasism och eleverna har fått se film som 
sedan diskuteras utifrån olika synvinklar. Eleverna har fått skriva tankar om filmen, som en 
slags recension, och lärare B menar att detta handlar om både svenska och SO. Vidare menar 
han att det går att få in de flesta liknande ämnen i svenska och SO. Till exempel kan eleverna 
få öva sig i novellskrivning i just ett sådant ämne. Detta innebär mycket planering, något de 
samarbetande lärarna gör tillsammans, med ambitionen att skapa demokratiska människor.  

Lärare B säger vidare att hans pedagogik inledningsvis kan vålla problem för de elever som 
kommer från lägre årskurser, då de är väldigt bundna vid ”lektioner”. Lärare B:s öppna och 
fria arbetssätt har de svårt att förstå sig på. De vill gärna ha allt uppstyltat och vill veta om en 
text ”ska vara läxa” eller om något de skrivit är ”rätt” eller ”fel”. Han säger att det kan dröja 
till år 8-9 innan hans ”tänk” börjar ge effekt på eleverna.  

Lärare B menar att individanpassning är svårt, speciellt i stora grupper. I skrivande stund 
består klasserna på skolan av cirka 30 elever och lärare B säger att han försöker 
individanpassa men att dessa stora grupper gör det arbetet besvärligt.  

Vidare säger dock lärare B att de uppgifter som ingår i de tematiska, ämnesöverskridande 
samarbetena är av sådant slag att de främjar individualisering. Han exemplifierar med 
skrivuppgifter och säger att han kan styra/hjälpa en elev att först och främst välja uppgift 
utifrån dennes nivå och även responsen kan anpassas efter elevens förutsättningar.  

Ytterligare ett problem med individualisering menar lärare B är att fokus ofta ligger på de 
elever som har det ”jobbigt”. Han är av åsikten att de elever som siktar på högre betyg glöms 
bort; hamnar i en sorts ”grå-zon”. Men lärare B menar att alla elever, oavsett nivå, måste få 
stöd i utvecklandet av sina speciella förmågor.  

Om multipla intelligenser säger lärare B att han är medveten om denna teori. Han tar som 
exempel att det är allmänt känt att dyslektiker är auditivt utvecklade och att hänsyn till detta 
måste tas. Vidare säger han att när man haft en klass en längre period är man som lärare 
medveten om elevernas styrkor respektive svagheter, och dessa måste man ha i åtanke. Men 
det tar tid, fortsätter han.  

Ett stort hinder fortsätter lärare B är att många elever inte tar till sig sådan kunskap, det vill 
säga att om en elev behöver och blir erbjuden till exempel att få böcker upplästa för sig, vill 
den inte ha den hjälpen. Man vill inte vara annorlunda, utanför normen. Det är alltså av stor 
vikt att eleverna själva tar till sig på vilket sätt de lär bäst. Det går inte att ”tuta i” dem detta.  

Lärare B beskriver fortsättningsvis ett projekt som hans elever arbetat med, tema 
”Samlevnad”. Detta arbete är en så kallad storyline, i vilken en fiktiv gata i samhället 
skapades, ett nybyggt område på 1980-talet. Fiktiva familjer flyttade in då, familjer i vilka det 
i nutid finns tonårsbarn. ”Familjerna” består av elever som gruppvis har fått olika 
förutsättningar för varje familj vilket eleverna tillsammans fått skriva ner. Alla 
familjemedlemmar skulle beskrivas och relationer mellan ungdomarna i alla familjer skulle 
skapas, varför ständig kommunikation eleverna emellan behövdes. Under arbetets gång 
planterade lärarna varje vecka in fiktiva händelser i samhället och eftersom temat var 
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samlevnad hade dessa händelser med detta tema att göra. På så sätt kunde lärarna väva in de 
viktiga diskussionerna och ämnena i arbetet på ett naturligt sätt. Arbetet var ämnesintegrerat 
och det flesta ämnena kunde på något vis integreras.  

Lärare B berättar också om andra arbeten där många olika redovisningsformer används: 
novellskrivande, dockteater, kollage, inspelning av film, vanlig teater, inspelning av 
reklamfilm. Han betonar att han aldrig har prov, bara inlämningsuppgifter.  

Lärare C: 

Lärare C undervisar elever i år 4-5. Han är av åsikten att olika konstellationer resulterar i olika 
metoder; olika grupper, olika storlekar på grupper till exempel. Han säger vidare att han är 
flexibel och med det menar han att han brukar utnyttja den situation han befinner sig i och 
utgå ifrån den. Han är också av åsikten att stora genomgångar och diskussioner bör ske i 
mindre grupper, för att eleverna ska få ut så mycket som möjligt.  

Han säger vidare att ordet ”metod” rymmer mycket. Det kan till exempel handla om olika sätt 
att arbeta med olika innehåll, till exempel att arbeta praktiskt, arbeta teoretiskt, diskutera, läsa, 
skapa och så vidare. Han menar att det är viktigt att använda flera sätt att arbeta på, inte bara 
för att variationen ska bli stor utan även för olika elever har olika sätt att förstå saker på. ”Det 
är aldrig framgångsrikt att använda en metod.” Han säger att det finns de elever som drar mest 
nytta av sådana uppgifter som det nästan är förbjudet att tala om idag: ”fylleriuppgifter” eller 
uppgifter ”där man inte behöver tänka”. Men det finns ingenting som säger att det barnet inte 
tänker när det gör det, säger han. Och för andra är det inte utvecklande överhuvudtaget. Då får 
man erbjuda olika arbetsformer, menar lärare C.  

Fortsättningsvis menar lärare C att individanpassad undervisning innebär att elever får arbeta 
på sin nivå, utifrån de förutsättningar de har. ”Man måste möta eleven där eleven står” … 
”och jag tror att det är jätteviktigt att man gör det.” Vidare säger han att det märks tydligt att 
elever som tar för sig och ”har mycket på fötterna” tröttnar väldigt fort om de får uppgifter 
som inte stimulerar dem tillräckligt och tvärtom tröttnar elever som möter för stora 
utmaningar också fort. Det blir dem övermäktigt. ”Main-stream gruppen är inte så stor 
egentligen, den som vi också går efter.”  

Angående multipla intelligenser berättar lärare C om ett projekt som hans klass samt två 
klasser till deltar i, MAD, som står för Music, Art och Dance. Detta projekt gör de 
tillsammans med elever i Polen, Italien och Wales. Här står barns konstnärliga talanger i 
fokus och barnen får övning i att uttrycka sig med kroppen. Lärare C kan känna att just 
kroppen är något som går en förbi i undervisningen. I projektet har C verkligen sett att elever 
som i ett ”traditionellt” klassrum inte kommer fram verkligen har blommat ut, men han har 
också sett det motsatta. Elever som trivs i det traditionella klassrummet blir hämmade och 
osäkra när de ska uttrycka sig med kroppen. 

Metodiskt arbetar lärare C som nämnts men han menar att det finns många hinder, de flesta 
ekonomirelaterade: gruppstorlek, antal vuxna i en grupp, specifik kompetens som stöd till den 
enskilde eleven. Även tiden är ett hinder; för att lyckas se varje individs förmågor och dela 
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denna vetskap med elever och föräldrar, krävs många nära möten med dessa, vilket man helt 
enkelt inte hinner.  

Lärare D: 

Lärare D undervisar språk för elever i år 6-9 och ett av hennes mål är att få sina elever att 
förstå vad de gör i skolan och varför de gör det. Hon anser också att det är viktigt att man som 
lärare förklarar läroplanens och kursplanernas mål så att de blir begripliga för eleverna. Och 
inte bara en gång, lärare D menar att det måste finnas en kontinuitet; man måste regelbundet 
ställa sådana frågor att eleverna blir medvetna att de är i skolan för sin egen skull. Lärandet är 
alltid huvudmålet men lärare D menar att en medvetenhet om ovan nämnda är viktigt.  

Sedan, menar hon, använder hon olika metoder i sina ämnen för att eleverna ska få variation 
och för att de så småningom, förhoppningsvis, ska komma fram till hur de själva lär på bästa 
sätt. Lärare D: s pedagogiska idé är också den samma, säger hon; att förmå eleverna att förstå 
att de är i skolan för sin egen skull, inte för att tillfredsställa henne. Och för att verkligen 
kunna få eleverna att förstå detta, bör detta arbete börja redan i förskolan. Hon berättar att när 
eleverna väl kommer till henne är de inskolade i ett annat sorts klassrum, där tanken nog är 
den samma men dagarna är inrutade och förutsägbara. Steget mellan, i det här fallet, femman 
och sexan känns stort, säger lärare D. I femman är arbetet mer betingartat, eleverna vet precis 
vad de ska göra; när en uppgift är klar går de vidare med nästa. Vet de inte vad de ska göra, 
får de reda på det. Lärare D planerar sina lektioner på ett fritt sätt, där många uppgifter 
uppmanar till självständigt tänkande.  

Vidare säger lärare D att eleverna måste tillåta sig själva att göra misstag. Vissa elever är 
väldigt rädda för att göra fel och vill gärna veta exakt vad som förväntas av dem. Men lärare 
D brukar då säga att hon vill att de ska lära sig något. Lära sig att använda språket och 
framför allt att våga göra det. Hon vill att de ska veta att allt de gör är bra och de kan bara bli 
bättre. Därför får eleverna vara delaktiga i undervisningen och de för diskussioner som kan 
underlätta för barnen att bli medvetna om var just de behöver lägga mest energi någonstans.  

Vidare säger lärare D att hon vill bidra till att stötta elever att utvecklas i sin takt. Men eleven 
måste hjälpa till, exempelvis på så sätt att tillåta sig själv att göra fel. Och med det menar hon 
att det kanske inte är hela världen om ett ord är felstavat eller om man uttalar ett ord fel. Det 
som är viktigt är att de förstår en helhet samt vågar försöka uttrycka sig. Bara om man vet om 
vad man inte kan, har man möjlighet att utveckla sina kunskaper. Då, menar hon, vet man 
också var man ska ”plocka” dem. Inom ämnet språk är det inte så svårt, olika elever kan 
arbeta på olika nivåer. Dessutom är vissa av hennes grupper för närvarande små vilket 
underlättar sådant arbete.  

Fortsättningsvis berättar lärare D att en svårighet är att det är lätt att missa de elever som har 
lätt för sig, de märks inte. Det är lätt att fokus hamnar på elever som inte har lätt för sig men 
lärare D säger att alla måste ju klara sig. Lärare D brukar låta eleverna i till exempel engelska 
läsa böcker i olika svårighetsgrader, och då kan det finnas en risk att så kallade ”duktiga” 
elever tar ”den enkla vägen” och väljer böcker som för enkla för dem. Därför menar lärare D 
att det är viktigt att man är med och styr valet ibland.  
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Vidare beskriver lärare D en uppgift som hennes elever fått: de skulle hålla en lektion för de 
andra med allt vad det innebär. Hon betonade att de skulle lära sina kamrater någonting och 
således behövde fundera på hur det kunde göra detta på bästa sätt. Lärare D brukar låta sina 
elever redovisa uppgifter på olika sätt och andra redovisningsformer hon ofta använder sig av 
är: skriva brev till en verklig mottagare, muntliga redovisningar, skriva berättelser. Och i ett 
projekt som handlade om Beatles fick eleverna bland annat sjunga sina redovisningar.  

Lärare E: 

Lärare E undervisar i SO – ämnen för elever i år 7 – 9. Han undervisar inte enbart efter en 
metod utan försöker använda olika. Han säger att val av metod är beroende utav situation och 
ämne. Lärare E berättar om en metod han använder: rollspel. Han tycker att rollspel är ett 
utmärkt verktyg då det tränar eleverna i samarbete samt utvecklar deras förmåga att lösa 
problem. Han anser också att man via rollspel lätt kan se vilka elever som kan använda sina 
kunskaper. Andra metoder han använder är grupparbeten och instuderingsfrågor. 

Vidare säger lärare E att han vill att hans elever ska få en helhet av det de upplever. Han vill 
att de ska få gemensamma upplevelser av sina erfarenheter i skolan och hans sätt att göra 
detta till en verklighet är genom att låta dem diskutera det de gör; ser film, läser, rollspelar 
med mera. Ibland får de uppgifter som de ska lösa hemma för att senare jämföra med 
varandra, ibland får de diskutera i smågrupper och ibland i helklass.  

Fortsättningsvis erkänner lärare E att han är dålig på individanpassning. Han tror att det 
hänger ihop med det faktum att han vill att hans elever ska få en gemensam upplevelse, 
eftersom eleverna då ofta arbetar med samma saker. Vidare säger lärare E att han sällan 
erbjuder sina elever ett ”smörgåsbord” av aktiviteter. Han menar att detta skulle innebära mer 
planering varför det är något han inte gör oftare. Men han poängterar, beroende på hur lätt en 
elev tar sig igenom en text, att han erbjuder olika litteratur. Och en elev som har lätt för sig 
kan få fördjupningsuppgifter medan andra arbetar på någon slags basnivå. Inte heller planerar 
han sina lektioner utifrån en medveten tanke på att alla lär på olika sätt, utan märker han att 
något är för svårt, till exempel, ändrar han allt eftersom.  

Lärare E tror inte på individualisering, i alla fall inte driven så långt att alla sitter och arbetar 
ensamma, för sig själva. Han tror, som sagt, på en gemensam upplevelse, där alla får höra 
samma saker. Då kan man få med sig alla elever, menar han. 

Vidare menar han att individualisering kan hindras av att det tar alldeles för mycket tid i 
anspråk. Det kräver helt enkelt för mycket planering från lärarens sida. Ytterligare något som 
kan försvåra individanpassning är det fysiska utseendet på lokalen. Kanske kräver en sådan 
undervisning att klassrum som är indelat i mindre avdelningar. Positivt, däremot, tror han 
skulle kunna bli att elevernas entusiasm ökar av en individanpassad undervisning, när de får 
arbeta på ett sätt som gynnar dem. 

Fortsättningsvis beskriver lärare E ett arbetsområde de arbetat med i klassen. Det handlar om 
utvecklingen från jägarstenåldern fram till de första samerna. Han berättar att det för denna 
tidsepok finns ett spel, i vilket eleverna får lösa problem såväl i samarbete med andra som för 
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sig själv. Det går bland annat ut på att alla elever skapar sig en roll i det aktuella samhället 
som sakta utvecklas som det gjorde dåförtiden. Eleverna ”tvingas” samarbeta och gruppera 
sig allteftersom utvecklingen sker. Spelet varvas med teoretisk undervisning och 
redovisningar sker löpande, i form av till exempel uppsatser, där lärare E kräver att vissa 
teoretiska bitar ska finnas med. Eleverna får även rita och berätta. 

Lärare F: 

Lärare F arbetar som specialpedagog och har kontakt med elever i olika åldrar på en år 7-9-
skola. Som specialpedagog träffar hon ofta eleverna i mindre grupper, och hennes arbetssätt är 
beroende av gruppsammansättning, elevens utvecklingsnivå, vad de arbetar med för tillfället 
bland annat. Hon träffar eleverna återkommande och har fått bra insikt i elevernas natur och 
vad de behöver, vilket även det spelar en roll för hur hon arbetar. Men lärare F understryker 
att hon eftersträvar att, i största möjliga mån, följa det arbete som övriga klasskamrater arbetar 
med. Det fungerar dock inte alltid, säger hon, eftersom det ibland kan hända att en elev saknar 
den förkunskap som krävs för ett visst moment, varför enskild undervisning eller extra stöd 
kan behövas. 

Vidare berättar lärare F att hon ser det som en av sina huvuduppgifter att hitta en förmåga hos 
alla elever hon möter. Hon berättar om en före detta elev som blev underkänd på ett prov i 
engelska, trots att lärare F vet att den är duktig i engelska. Hon bestämde med den ansvarige 
läraren att eleven skulle få göra om provet tillsammans med henne, muntligt, vilket 
resulterade i att eleven lyckades bra. Det ser lärare F som ett bevis för att alla kan om de bara 
får chansen att göra på sitt sätt. Dessutom behöver elever många gånger mycket stöd och 
peppning: ”Du kan!”. Många elever har dålig tilltro till sin egen förmåga och vågar inte tro på 
att de faktiskt kan, säger lärare F. Det är vår uppgift att se till att de gör det.  

Det är också vår uppgift att hitta hur eleverna lär, fortsätter lärare F. Lär de genom att se, 
lyssna och så vidare. Och sedan måste lärare presentera moment på fler olika sätt för att på så 
sätt fånga upp fler elever. Det finns många knep att ta till, menar hon. Detta är viktigt 
eftersom alla har olika förutsättningar och olika förkunskaper.  

Hinder och problem, säger lärare F vidare, kan vara att eleverna erbjuds andra hjälpmedel 
men tar inte emot dessa, då de är rädda för att sticka ut. De vill vara som alla andra. En annan 
svårighet är förstås tiden. Den räcker inte till alla, om man är ensam lärare i en klass med 25-
30 elever. Detta innebär att man hittar de ”svaga” eleverna men de som kräver mer utmanande 
uppgifter för att kunna sikta på högre betyg, får inte alltid den stimulansen de behöver.  

Som specialpedagog känner lärare F också att en svårighet ligger i att alla elever inte vill ta 
emot den hjälp som de behöver och erbjuds. Då tror lärare F att det är viktigt att man inte 
tjatar och tragglar i samma spår, utan anstränger sig för att hitta en alternativ lösning. Det är 
en av specialpedagogernas huvuduppgifter, anser hon. Att tjata och bli arg blir fruktlöst.  

Förutom arbetet med elever arbetar lärare F även på organisationsnivå, ett arbete i vilket hon 
skriver handlingsplaner inom elevvården, ser till att de elever som behöver har 
åtgärdsprogram, ser till att de lagar som finns följs samt utbildar lärare inom allt detta. Detta 
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tycker hon är ett väldigt viktigt arbete, som i slutändan hjälper individen i form av 
dokumenterade åtgärdsprogram och handlingsplaner. 

Lärare G: 

Lärare G arbetar som dans – och engelsklärare. Hon har en tydlig bild av hur hon vill bedriva 
sin undervisning och vad hon vill få ut av denna. Eller rättare sagt vad hon vill att hennes 
elever ska få ut av den. Hon ser på skolan som institution och på undervisning som så, att hon 
tycker det är viktigt att alla elever får en baskunskap. I och med denna baskunskap tror och 
hoppas lärare G att elever kan få en tro på sig själv.  

Lärare G anser också att en av skolans viktigare uppdrag är att forma goda 
samhällsmedborgare. Och hon tror att genom att hjälpa elever att finna det som de är bra på, 
kommer de att hitta sin roll i samhället. Detta är vad hennes pedagogiska idé går ut på i stort. 

För att åstadkomma detta tycker hon att individuella utvecklingsplaner (IUP) är ett bra 
verktyg. Detta är dokument i vilka lärare, elev och förälder gemensamt ställer upp mål och 
strävanden, för att hjälpa eleven att utvecklas från sin grund. 

Vidare anser lärare G att egentligen allt hon gör ska ske i samspel med eleven. Hon menar att 
det i ordet individanpassning inte bara rymmer skolarbete och inlärning utan även det mentala 
och psykiska välbefinnandet får plats där. Och att detta från dag till dag kan variera hos elever 
och att detta måste få plats och samtalas om. Och även här är IUP en bra grund, då hon och en 
elev kan påminnas om vad de kommit fram till gemensamt. 

Vad gäller individanpassning anser lärare G att hon hinner se och följa upp sina elever. Hon 
försöker anpassa sin undervisning så att alla får arbeta utifrån sig själva. Det kan till exempel 
vara så att vissa elever får längre tid att slutföra en uppgift, eller att de får varierade 
skrivuppgifter. Lärare G går under sina lektioner runt till alla elever och för en dialog med 
dem. Då ser hon till att få reda på hur de ligger till, vad de vill ha hjälp med och så vidare.  
Ibland delas eleverna också in i grupper utifrån kunskapsnivå, det vill säga de som kan 
ungefär samma saker hamnar i samma grupp. Dock tycker hon att det är viktigt att alla får 
träna på ungefär samma saker, om än på lite olika nivåer. 

Vidare säger lärare G att hon har kunskap om Gardners multiintelligensteori och att hon 
strävar efter att använda denna kunskap i sin undervisning. Skolan försöker hitta varje elevs 
speciella talang och har ett ganska stort utbud av andra aktiviteter än de ”traditionella” 
skolämnena, till exempel dans, cirkus, mekning och så vidare. Det har tydligt visat sig att 
elever som kämpar med de teoretiska ämnena blommar ut och lyser upp när de får dansa eller 
meka och på så sätt kan man även få eleverna att ”komma över mållinjen” även i andra 
ämnen, tror lärare G. Även undervisningen varieras, säger hon, på så sätt att hon försöker 
presentera olika ämnen på olika sätt, för att olika sinnen ska stimuleras. Det kan vara att de 
tittar på film ibland, vissa gånger går de ut.  

Avslutningsvis beskriver lärare G ett arbete som hon och klassen genomfört, som handlade 
om dikter och diktning. Detta arbete inleddes med att lärare G talade om dikter och diktare i 
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allmänhet, för att barnen skulle få en introduktion till ämnet. I denna introduktion talade hon 
om olika mönster i dikter, att dikter finns nästan överallt. Även beskrivningar av olika dikter 
presenterades. Efter den inledande föreläsningen fick eleverna ett antal uppgifter att lösa. 
Uppgifterna var nedskrivna på ett papper i numrerad ordningsföljd och de gick ut på att ta till 
sig den kunskap om dikter som lärare G försökt förmedla. Bland annat skulle de skriva olika 
sorters dikter och göra diktanalyser. En uppgift gick ut på att eleverna skulle gå ut och skriva 
ned vad de upplevde med sina sinnen.  

4.3 Sammanfattning av resultaten 

Ett stort namn inom inlärningsforskning är Howard Gardner (1994) som funnit att alla 
människor besitter olika former av intelligenser. Han presenterar åtta olika intelligenser men 
säger att i skolan erbjuds aktivitet som stimulerar främst två av dessa. Men varje elev borde få 
stimulans inom alla områden varje dag. Hans menar också att en människa bör få verktyg för 
att kunna lösa verkliga problem och tackla svårigheter, vilket i sin tur leder till att individen 
får möjlighet att upptäcka nya problem som leder till ny kunskap. 

På tal om Gardners (1994) multiintelligensteori säger alla lärare att de känner till denna. 
Däremot säger de själva att det är svårt att planera undervisning i enlighet med den, på grund 
av att tiden inte räcker till. Men alla är överens om att olika metoder bör användas och 
undervisningen bör varieras. Och man kan se på lärarnas beskrivningar av olika 
arbetsområden att många olika metoder används, bland annat olika konstellationer av 
arbetsgrupper, studieuppgifter, film, dans, sång. Det finns även framtaget material som kan 
underlätta individanpassning, det vittnar flera lärare om, till exempel böcker uppbyggda i 
olika steg samt spel som kräver problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga, i vilket även 
olika sinnen stimuleras. 

En av Gardners (1994) definitioner är alltså att intelligens är en förmåga att lösa problem. Och 
hans teorier om flera olika intelligenser är betydelsefulla i arbetet med att individanpassa 
undervisning. Om nu intelligens är att kunna lösa problem så är det ju även rimligtvis så att 
barn går in i en problemlösningssituation med olika infallsvinklar, de tar till sig information 
på olika sätt och hanterar den på olika sätt. Och att lära elever att lösa problem samt upptäcka 
nya som leder till ökad kunskap borde vara det som skolan faktiskt ska eftersträva.  

När det gäller språk säger en av respondenterna att det är just så hon arbetar. Försöker få sina 
elever att själv komma på hur uppgifter ska lösas för att på vägen kanske upptäcka att de inte 
kunde ett visst moment. Men hon menar att det är bra, för det är bara om man är medveten om 
vad man inte kan som man kan utvecklas. Hon använder även varierade metoder för att hon 
hoppas att de själva ska komma på hur de lär på bästa sätt. 

Dunn, Dunn och Treffinger (1995) har en syn som liknar Gardners (1994). De menar att 
begåvning är en uppsättning egenskaper som går att utveckla och att man hittar denna 
begåvning i barns intressen. Lärare måste få en känsla för dessa samt för barns sätt att 
behandla information. Vidare säger de att man ska titta på hur ett barn är begåvat genom att 
observera och sedan främja deras olika talanger. Deras forskning stärker uppfattningen att 
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lärare behöver få verktyg att hantera det faktum att en individanpassad undervisning är det 
som krävs för att få alla elever att känna sig tillräckliga och att just de faktiskt kan någonting.  

En lärare säger att hennes idé är att hon vill skapa en positiv känsla hos sina elever genom att 
vara genuint intresserad av det de gör. Hon säger att inlärning kan främjas om man lyssnar på 
allt som eleverna har att säga, även sådant som händer på rasten eller deras fritid. Dessutom 
bidrar det till att elever faktiskt känner sig sedda och tillräckliga och även det bidrar till ökad 
inlärning. 

Vidare skriver Bjørkvold (1991) om musikens och rörelsens betydelse för inlärning; 
människan är ”musisk”, ljud, rörelse och rytm tillhör människans grundelement. Barn har en 
naturlig nyfikenhet som hämmas när det börjar skolan vilket innebär att inlärningsförmågan 
försämras. Jernström och Lindberg (1995) menar att barn lär med hjälp av hela kroppen och 
hävdar att skolan måste bidra till att stimulera alla sinnen. Jernström och Lindberg skriver 
även att musiken är ett pedagogiskt hjälpmedel för kunskapsförmedling och musiken ger 
”svaga” elever möjlighet att känna de lyckas.  

Nära musiken ligger dansen och vad den kan betyda för elevers utveckling står det att läsa i 
Dans i skolan (1990). Där betonas att dansen är ett språk som elever har rätt att utveckla och 
att dansen kan ses utifrån olika aspekter i vilka många olika sätt att utvecklas beskrivs till 
exempel, ökat självförtroende, ökad formkänsla, ett redskap för att överbygga gränser mellan 
kön, länder och kulturer.  

En av respondenterna berättar om ett projekt hans klass deltar i: MAD (Music, Art, Dance). 
Projektet är landsöverskridande i och med att elever i Polen, Italien och Wales, deltar i samma 
projekt. Konstnärliga talanger står i fokus, barnen övas i att uttrycka sig med kroppen.  
Projektet har visat att elever som i det ”traditionella” klassrummet hamnat i skymundan 
verkligen blommar ut men han har även sett det motsatta, andra elever blir hämmade och 
osäkra när de skall uttrycka sig med kroppen.  

Vidare har vissa lärare har ett öppet arbetssätt som de anser främja individanpassning. Med 
öppet arbetssätt menar vi till exempel ett projekt som pågår under en längre tidsperiod och 
dessutom ämnesöverskridande, där eleverna får olika uppgifter/problem att lösa. Men då visar 
det sig att många elever har svårt att förstå sig på ett sådant arbetssätt, åtminstone i början. De 
är bundna vid hur de ”tror” att det ska vara och vill ha väldigt klart för sig vad som förväntas 
av dem.  

Detta kan kopplas till det Bjørkvold (1991) skriver om det han kallar för inlärningsbrottet; om 
barn som efter några år i skolan visar på en försämrad inlärningsförmåga och försvagad 
fantasi och/eller nyfikenhet. Det som vissa av respondenterna vittnar om är just detta; 
eleverna har lärt sig att det som de gör i skolan har sina oskrivna regler och det ska vara på ett 
visst sätt. Möter de helt plötsligt ett annat sätt att arbeta reagerar de med oro och en känsla av 
att detta klarar jag inte. Ett flertal av de intervjuade lärarna säger att en förändring bör ske 
tidigt, redan i förskolan. Det finns dock motsägelsefullhet i en av respondenternas uttalanden 
då denne uttryckligen säger att det måste börja tidigt men att denne själv har svårt att tänka på 
att elever lär på olika sätt. 
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Vidare säger en lärare att hon vill göra skolans mål begripliga för eleverna och få dem att 
förstå att de är i skolan för deras egen skull. Ytterligare en lärare tycker att det är viktigt att 
arbeta ämnesöverskridande för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv.  

Även helhetsperspektivet kan kopplas till Bjørkvold (1991) som menar att ett holistiskt 
synsätt är en del av det han kallar ”Barnkultur”, det vill säga att barn har en förmåga att se 
saker ur ett helhetsperspektiv. Dock påverkar inlärningsbrottet förmågan att lära på ett 
verklighetsanknutet sätt. En av respondenterna menar uttryckligen att en ämnesöverskridande 
undervisning är ett sätt att åter uppnå en helhetssyn samt ett lärande på ett verklighetsanknutet 
sätt. I det exempel som läraren påtalar (Story-line) är det uppenbart att olika intelligenser blir 
stimulerade då det faktiskt är en sorts teater av livet självt.  

Resultatet av intervjustudien visar tydligt att alla lärare tänker på individualisering men att tid 
och gruppstorlek försvårar det arbetet. Men sättet att individualisera varierar, de flesta verkar 
dock vara överens om att elever måste få arbeta utifrån sin nivå. Lpo94 förordar stimulering 
av konstnärliga förmågor och mycket undervisning och därtill projekt och aktiviteter utformas 
för att försöka stimulera dessa. 

Litteraturstudien i sin tur visar att individanpassad undervisning innebär att förstå barns olika 
förutsättningar beroende på vilka intressen och förmågor de har. Gardner (1994) kallar dem 
för intelligenser men det är en samstämmig syn som dominerar vår litteratur. Människan har 
olika förmågor och nyckeln sitter i att hitta ett sätt att variera sin undervisning på så sätt att 
ens dominerande talang stimuleras men även att övriga övas upp.  

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att undervisningen bör 
individanpassas och det vet de intervjuade lärarna om. Men Lpo 94 beskriver dock inte hur 
individanpassningen ska gå till, det är ju inte dess uppgift heller, men detta kan leda till 
subjektiva tolkningar av det som står däri. Vi tror att det därför är svårt att faktiskt ge ett 
entydigt svar på frågan och någon form av begreppsdefinition borde därför formuleras. 
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5. Diskussion  

5.1 Inledning 

Sedan 1994 har läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet varit aktuell. I denna står uttryckligen att individens olika förmågor och 
förutsättningar ska stimuleras och att dans och konstnärliga aktiviteter ska vara ett inslag i 
skolans verksamhet. Detta är det dokument som alla lärares arbete och undervisning ska 
basera sig på och det är även viktigt att eleverna är medvetna vilken grund skolans arbete vilar 
på. Ett av syftena med detta arbete har varit att undersöka huruvida lärare har kunskap om och 
aktivt verkar för att tillgodose olika elevers kunskaper och intressen.  

Vid en första anblick har det visat sig att lärare försöker individualisera undervisningen, 
såtillvida att de nivåanpassar den. Frågan om individualisering är ofta förknippad med 
”svaga” respektive ”starka” elever som får olika uppgifter. Men vid en djupare anblick, då de 
beskriver hur deras undervisning kan gå till, ser man att de faktiskt varierar den mer än de 
först uppger. Redovisningar och ämnesöverskridande arbeten samt rollspel är vad många 
lärare erbjuder sina elever.  

5.2 Vad innebär individanpassad undervisning? 

I teorin som vi har presenterat visar det sig att tanken om individanpassning på intet sätt är ny. 
En tidig förespråkare för en annorlunda undervisning var Rousseau, som bland annat ville ha 
en mindre formell undervisning i vilken praktiska övningar skulle ingå som en naturlig del. 
Han ansåg också att barnen skulle undervisas utifrån deras egna erfarenheter. (Simmons-
Christenson, 1997). Vi har också skrivit om Dewey (1980) som var en stor förespråkare för att 
skolans innehåll skulle anpassas till barnens sociala liv och således deras erfarenheter. Han 
vände sig mot att skolan ska vara ett ställe där viss information ska ges, utan vill i stället att 
den ska vara en form av samhällsliv. Dewey förordade även att barnens intressen är 
betydelsefulla när det gäller planering av undervisning och att lärare bör uppmärksamma vad 
som intresserar deras elever.  

Även i modern tid finns forskning som understödjer tanken på ett individanpassat arbete i 
skolan. Bland andra skriver vi om Gardner (1994) som har tagit fram ett koncept innehållande 
åtta intelligenser, vilka alla människor besitter en eller flera av. Han säger bland annat att 
varje elev bör få sin dominerande intelligens stimulerad varje dag och att förutsättningen för 
lärande ökar om alla intelligenser stimuleras. Också forskarna Dunn, Dunn och Treffinger 
(1995) har gett ut en bok i ämnet där de har sin egen definition på vad begåvning innebär. 
Även de menar på att lärares arbete måste grunda sig i en kunskap om deras elevers talanger 
så att dessa kan främjas. Som blivande lärare blir man förvånad över hur enkelt det faktiskt 
verkar vara att individanpassa undervisningen, då man läser litteraturen. Men i praktiken är 
det inte lika enkelt.  

Teorin visar att det är elevernas intressen som bör styra skolans innehåll, att barns sociala liv 
borde ligga till grund för lärares planering, skriver bland annat Dewey (1980) och Simmons-
Christenson (1997). Ett barns intresse kan ge en vink om dess intelligens eller talang. En av 
de intervjuade lärarna har som mål att skapa en positiv känsla hos sina elever, vilket hon 
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åstadkommer genom att prata med dem om allt möjligt. Även sådant som händer på rasterna 
och i deras liv överhuvudtaget. Hon säger att detta även kan främja inlärning. Enligt teorin så 
är det just detta det går ut på; att lyssna på sina elever för att söka ta reda på deras intressen, 
som bland andra Dewey (1980) skriver. Men i skolan idag handlar det många gånger om 
vilken nivå barnet befinner sig på, vilket också är en stor del i utvecklingen naturligtvis, som 
vi också kan se i litteraturen. Både Dewey, Rousseau och även Piaget talar om att barn måste 
gå igenom olika stadier i sin utveckling och att varje barn befinner sig på olika nivåer. Detta 
måste tas hänsyn till. Och det kan man också göra genom att uppmärksamma elevernas 
intressen, menar Dewey (1980). Han tror på att all undervisning måste börja i barnens 
intressen och talanger; man måste finna sätt att utröna vad en elev är duktig på. Så kan man 
stimulera inlärning och vi tror att om man som elev inser att man är bra på någonting sporras 
man till att lära sig mer.  

Det handlar om att variera undervisningen, och dessutom göra det på ett effektivt och 
utvecklande sätt, från dag till dag. Dessutom är det tydligt att det finns material som kan 
underlätta vid försök att spåra elevers intelligenser. Vi har i denna rapport givit exempel på 
övningar som har tagits fram i enlighet med multiintelligensteorin och dessa kan man också 
använda, till exempel det förslag i vilket Sandell beskriver olika typer av uppgifter för alla de 
olika intelligenserna inom ett och samma arbetsområde. 

Som en kontrast till Gardners (1994) beskrivning av människors olika intelligenser eller 
talanger tar denna undersökning även upp en gren inom psykologin som under 50-talet hade 
stort inflytande på skolverksamhet, behaviorismen, som bland annat låg till grund för 
utvecklandet av utbildningsmaterial. Behaviorismens grundtes innebär att människan kan 
fyllas med information likt ett tomt papper kan fyllas med text, och att vägen till lärande går 
genom positiv och negativ förstärkning (Säljö, 2001). Skolan har länge varit ett typexempel 
på detta anser vi, genom ”guldstjärnor”, röda bockar och dylikt. Gardner (1994) skriver att 
skolan länge har gynnat de som besitter en matematisk eller lingvistisk förmåga. Och det är ju 
just genom guldstjärnor som detta skapas. Den som inte har någon av dessa två som 
dominerande intelligens får sällan guldstjärnor och vi har då aldrig sett exempel på att någon 
som har ritat en fin bild har fått någon guldstjärna. Det går ofta att finna exempel på denna typ 
av arbete i de tidiga skolåren och det är ju faktiskt där som arbetet med individualisering 
måste börja, vilket flera av de intervjuade lärarna påpekar. En av dem arbetar i de tidigare 
åren och hon säger att hon är medveten om att olika barn lär på olika sätt. Däremot säger hon 
att hon är dålig på att arbeta utifrån detta, även om hon försöker. Bland annat har hon erbjudit 
olika former av redovisningar vid olika arbeten. Då märker hon istället att eleverna ofta väljer 
det ”traditionella” sättet att redovisa och dessutom har de svårt att se att till exempel en bild 
kan vara en uppgift i sig. De vill att ett arbete ska mynna ut i en text som kan rättas. Det är 
uppenbart att även om lärare i viss mån försöker alternera sin undervisning och erbjuda andra 
redovisningsformer än att stå framför klassen och prata om sitt arbete eller att skriva en text, 
är det svårt för eleverna att ta till sig detta. Man vill få sådan respons som man får genom 
texter, till exempel. Återigen har vi ett tydligt exempel på att detta arbete bör börja redan i 
förskolan.  
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Förskolan å sin sida är bra på att använda ”hela barnet”. Och en aspekt av inlärning som tas 
upp i denna undersökning är att musik, dans och andra ”konstnärliga” talanger bör få en 
naturlig plats på schemat, eftersom de främjar inlärning. Detta är starkt förknippat med 
Gardners (1994) multiintelligensteori, då vissa elevers styrka finns i just sådana ämnen. 
Bjørkvolds (1991) teori visar på att även musik och rörelse är små barns naturliga språk och 
att detta hämmas när de introduceras för skolan. Detta är ingenting konstigt eftersom mycket 
av skolarbetet innebär att man måste sitta still och skolan har länge haft en traditionell 
undervisning. Men detta börjar förändras och de mer konstnärliga ämnena börjar ta allt större 
plats och framför allt har dagens skolungdom fler valmöjligheter. Bland annat en skola i vår 
undersökning har ett projekt som heter MAD (Music, Art, Dance) i vilket dans, sång, musik 
och bild står i fokus. En av de intervjuade lärarna berättar om detta och säger att det är tydligt 
att elever som är så kallade svaga i den vanliga undervisningen verkligen blommar ut när de 
får dansa eller spela teater. Å andra sidan kan vissa ”duktiga” elever bli hämmade och inte 
veta vad de ska göra i samma situation. Detta är ett ypperligt exempel på att det finns belägg 
för Gardners (1994) teori, tycker vi, och det är än mer tydligt att alla ämnen borde finnas med 
på schemat hela tiden. Då skulle eleverna få träning i allt och därmed slippa känslan av 
obekvämhet, vilket kan vara en bidragande orsak till ett dåligt självförtroende. För trots allt är 
inte alla begåvade med en naturlig känsla för exempelvis dans, och just dansen har även den 
stor betydelse för inlärning och självkänsla. Det finns många aspekter under vilka man 
sammankoppla dans med goda studieresultat och vi anser att dans är ett sådant ämne som utan 
problem kan tillägna en plats på schemat.  

5.3 Hur arbetar lärare med individanpassad undervisning? 

Intervjuade lärare i vår undersökning är alla medvetna om vikten av individanpassning; 
skriften som skolans arbete ska vila på manar tydligt till detta. Men alla är även ense om att 
detsamma är en viktig del i lärarens arbete men också en av de svårare. Alla anser att det är ett 
tidskrävande arbete som försvåras av att elevgrupperna är stora. Det visar sig även att de 
flesta påstår sig försöka individualisera undervisningen men som de säger själva handlar det 
oftast om att eleverna får olika uppgifter beroende på hur mycket de kan, eller hur långt de har 
kommit i det arbete som ska hinnas med. Och fokus hamnar på de elever som riskerar att inte 
uppnå målen, eftersom det inte finns tid till annat. Men alla lärare betonar att alla elever 
måste få utvecklande uppgifter.  

Vidare säger lärarna att de använder olika metoder i olika konstellationer. Deras metoder 
varierar alltså. Dewey (1980) menade att en av de viktigaste delarna av undervisningen var att 
eleverna skulle skapa sig sin egen förståelse av det de lär sig. Han skrev så här: ”Jag tror att 
mycket av den tid och uppmärksamhet, som nu används till att förbereda och hålla lektioner, 
skulle kunna användas bättre och fördelaktigare, om man tränade barnens förmåga att skapa 
sig föreställningar och att se till att de ständigt bildade sig klara, tydliga och utvecklingsbara 
begrepp om de olika ämnen, som de kommer i kontakt med genom sina erfarenheter.” 
(Dewey, 1980, s. 46-47). Hit anser vi att man kan koppla mycket av det som har med 
individualisering att göra. För att man ska kunna förstå något nytt som introduceras, måste 
man ha en viss förförståelse att ”hänga upp” den nya kunskapen i. Denna förförståelse får 
man av de erfarenheter man har fått under sin livstid. Om man tänker på det här sättet känns 
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det logiskt att undervisningen borde fokusera på elevernas intressen och deras sociala liv. En 
av de intervjuade lärarna arbetar som specialpedagog och arbetar metodiskt efter detta. Hon 
menar att det är varje lärares uppgift att hitta en talang hos alla och att hon själv har sett att det 
är genomförbart. Dessutom säger hon att det är viktigt att lärare presenterar sin undervisning 
på olika sätt, så att olika förmågor kan stimuleras. Detta anser vi vara en självklar del av 
lärarens arbete och det hänger också ihop med bildskapande. Om man får information 
presenterad på ett sådant sätt som passar en enskild elev, underlättas förmågan att skapa sig 
egna begrepp om det som presenteras.  

Vid en genomgång av lärarnas svar kan vi också se att det i deras metoder faktiskt finns spår 
av den individualisering som Gardners inlärningsteori (1994) förespråkar. En lärare till 
exempel, använder rollspel i sin undervisning, genom vilket han kan se hur eleverna 
behandlar sin kunskap och hur de beter sig i relation till andra. Ett annat exempel är konceptet 
story-line, som verkligen låter eleverna sätta in sin nya kunskap i verklighetsbaserade 
situationer. Och en lärare har låtit sina elever hålla lektion för de övriga vilket också är ett bra 
sätt att använda sin kunskap på. Detta anser vi vara bra exempel på hur individualisering kan 
se ut i praktiken, då dessa uppgifter enkelt kan anpassas utifrån elevernas intressen. Men det 
är intressant att vissa lärare svarar att de inte individanpassar sin undervisning, på grund av 
bland annat tidsbrist, när det i själva verket visar sig att de gör det. Och det tror vi beror på att 
det inte finns någon klar begreppsdefinition, utan lärare får göra sin egen tolkning. Därför 
betyder individanpassning olika saker för olika lärare.  

Men vad händer med de elever vars intelligenser inte domineras av den lingvistiska eller 
matematiska inriktningen? Under intervjuerna var det ett dilemma var gång elever skulle 
kategoriseras, hur ska man benämna dem? Det är nämligen också tydligt bland intervjuande 
lärare att individanpassning många gånger handlar om att en ”svag” elev ska få enklare 
uppgifter eller att en ”duktig” elev får svårare uppgifter. Läroplanen beskriver mål som varje 
elev måste uppnå. Tyvärr hamnar fokus ofta på den som riskerar att inte uppnå målen. Detta 
är till stort förtret för lärarna, som är väl medvetna om att alla måste få stimulerande och 
utvecklande uppgifter. Men, ett ständigt återkommande dilemma är bristen på tid.  

Det är alltså ofta en diskussion, bland lärare, om ”svaga” respektive ”duktiga” elever och 
eftersom vissa mål måste uppfyllas finns det risk för att den ”svage” eleven får större 
uppmärksamhet än den ”duktige”, vilket de flesta av lärarna i vår undersökning beskriver. 
Men om man drar teorin om multipla intelligenser till sin ytterlighet och ponerar att skolan 
och alla som verkar i den hade lyckats hitta ett sätt att hitta elevers olika intelligenser, i 
enlighet med Gardner, och på det viset fått flertalet elever att förbättra sina resultat. Hur skulle 
skolan se ut då? Vi tror att då skulle de flesta elever ha en tilltro till sin egen förmåga, och en 
vetskap om att de kan lära sig saker. De skulle inte behöva känna sig rädda för att misslyckas 
eller få dåliga betyg. Och framför allt, elever skulle inte behöva sorteras in i fack utefter sin 
prestation i skolan. Alla skulle ha samma förutsättningar. En av lärarna som arbetar som 
specialpedagog betonade också detta. Hon säger bland annat att alla elever är bra på 
någonting och att det tillhör en lärares uppgift att hitta detta.  
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Också här kan vi dra kopplingar till de intervjuade lärarnas svar. Åtminstone en av lärarna 
menar att det är viktigt att eleverna inser att de är i skolan för sin egen skull och för att lära sig 
någonting. Inte för att tillfredställa henne. Detta gör hon genom att kontinuerligt föra 
diskussioner om både deras egen utveckling samt genom att reda ut begreppen i läroplanen 
för eleverna. Vi tror att mycket av det individanpassade arbetet också ligger i att eleverna i 
skolan är medvetna om varför de ska gå i skolan. Det är viktigt att de känner till läroplanens 
olika mål eftersom de då vet vad som förväntas av dem. Och om de vet vad som förväntas av 
dem kan de anpassa sina studier efter sina egna kunskaper och behov.   

Vidare har de flesta av de intervjuade lärarna någon form av pedagogisk idé, en lärare vill till 
exempel att hennes elever ska gå ut grundskolan och känna att de har en baskunskap samt en 
tro på sin egen förmåga. En annan vill skapa en positiv känsla hos sina elever. Och andra vill 
att deras elever ska få en holistisk bild av skolan och dess verksamhet. Och även om dessa 
inte är direkt kopplade till individualisering är det tydligt att många lärare har visioner om att 
skolan inte endast är en plats där man ska få information och läsa läxor. Man vill att eleverna 
ska vara rustade inför sitt kommande liv. Detta går att finna hos Dewey (1980) som ju 
önskade att skolan skulle vara ett samhälle i miniatyr. 

Sammanfattningsvis menar våra respondenter i undersökningen att de är medvetna om att 
teorin om multipla intelligenser finns. Dessutom ser de flesta med egna ögon att det verkligen 
är så att elever lär på olika sätt. Men, de menar även att det finns ett flertal faktorer som skulle 
försvåra undervisning i enlighet med denna teori. Så som skolan ser ut idag skulle det krävas 
en ytterligt skicklig lärare att klara av att individanpassa och variera undervisningen. 
Klasserna består ofta av fler än trettio elever och dessutom behövs ibland extra resurslärare 
för att klara av en grupp. Ytterligare en svårighet är tiden; det innebär ett tidskrävande arbete 
att spåra alla elevers dominerande förmågor och sedan låta dem syssla med olika saker under 
lektionerna. En av de intervjuade lärarna säger att han inte skulle orka planera för det och han 
menar även att den fysiska klassrumsmiljön inte lämpar sig för det.  

5.4 Avslutande reflektion och förslag till vidare forskning 

Gemensamt för flera av de författare vi skriver om är att man kan ana en viss motvilja mot 
intelligenstest bland dem.  Piaget motsatte sig intelligenstest och hela Howard Gardners teori 
bygger på en tes om att en generell intelligens är ett resultat av skriftliga intelligenstester, som 
baseras på lingvistisk och matematiska förmåga. Personer som är lingvistiska respektive 
matematiska tillhör den kategorin som ofta lyckas i skolan.  

Men, verkligheten ser långtifrån sådan ut. Därför känner vi att vår undersökning är viktig, 
speciellt för oss som har utfört den. Vi känner att vi lärt oss mer än vi någonsin kunnat ana. 
Men vi tror även att den kan ha betydelse för alla blivande och praktiserande lärare, som 
känner att deras kunskap i ämnet är otillräcklig. Vi har i litteraturen funnit material som vi tror 
kommer att vara oss till stor hjälp i våra kommande roller som lärare. Vi vill försöka se elever 
som de olika personligheter de är och förhoppningsvis har detta examensarbete fört oss en bit 
på vägen.  
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Avslutningsvis sammanfattar vi nedan undersökningen: 

• Lärare är medvetna om att undervisningen ska anpassas till olika individer och att 
detta uttrycks i läroplanen. 

• Det finns ingen tydlig definition i läroplanen på vad ”individanpassning” innebär, 
varför lärares tolkning blir subjektiv. Därför har det varit svårt för de intervjuade 
lärarna att verkligen beskriva vad individualisering innebär för dem praktiskt.  

• Tankar om individualisering har funnits i flera hundra år, enligt vår litteraturstudie, 
och är alltså inte ny. 

Läroplanen är grunden i lärares arbete och vårt resultat visar att lärare är väl medvetna om vad 
den uttrycker om varierad undervisning. Och det finns många metoder bland de intervjuade 
lärarna som används i deras undervisning, det finns det inga tvivel om. Det tvivelaktiga är 
snarare huruvida dessa metoder passar olika elevers olika talanger. Vi menar att Lpo 94 
avspeglar det som vår litteraturstudie framhäver om individualisering och de flesta av de 
intervjuade lärarna förefaller arbeta med ambitionen att deras undervisning ska vara 
individanpassad. Däremot borde läroplanen på ett mer konkret sätt definiera vad 
individanpassning innebär och dessutom borde lärarutbildningen innehålla träning i 
detsamma.  

Vidare vore det intressant att ta reda på varför Gardner (1994) inte har haft större inflytande 
på undervisningen. De flesta lärare i våra intervjuer känner till honom och hans arbete, men 
varför finns det inte en strävan efter att utgå från olika elevers intelligenser och deras 
förutsättningar vid planering och genomförande av undervisning så att den blir mer 
individanpassad? Detta upplever vi vara ett viktigt framtida forskningsområde. 

Vidare vore det intressant att undersöka hur elever uppfattar individanpassning och få en 
insikt i om barn och ungdomar vet hur de lär på bästa sätt. 
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Bilaga I – Intervjufrågor 
 

1. Vad innebär individanpassad undervisning? 

2. Varför ska man individualisera undervisning?  

3. Vilka olika metoder använder du i ditt klassrum?  

4. Är det något i elevgruppen som påverkar valet av olika metoder?  

5. Varför har du valt att använda dessa metoder?  

6. Har du någon speciell pedagogisk idé som du följer medvetet? Om ja, hur omsätter du den 
till metodik?  

7. Beskriv några olika arbetsområden som klassen arbetat med, t.ex. hur har de arbetat och hur 
har eleverna fått redovisa sin kunskap?  

8. Vilka hinder/möjligheter ser du med individanpassad undervisning?  

 


