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Sammanfattning 
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Författare: Maria Johansson och Rebecca Johansson  

Handledare: Anita Norlund  

Examinator: Kristina Bartley 

Datum: Januari 2008 

 

 

BAKGRUND:  Studien går igenom olika metoder som kan användas vid läs– och 

skrivundervisning, kartläggningsmaterial samt aktuell forskning om 

individanpassad undervisning. Forskningen idag framhåller att när 

lärarna låter läs- och skrivundervisning utgår från elevens behov och 

intresse skapas en individanpassad undervisning.  Den teoretiska ramen 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv.  

 

SYFTE:  Syftet med undersökningen är att belysa hur ett antal lärare i 

förskoleklass till skolår tre arbetar och vilka uppfattningar som ligger till 

grund för individanpassning i deras läs- och skrivundervisning. 
 

 

METOD:  Vi har i denna undersökning gjort en kvalitativ studie som bygger på nio 

intervjuer. Respondenterna är lärare som möter läs- och skrivinlärning i 

sitt dagliga arbete. Intervjuerna utfördes i två skilda skolor med olika 

geografiska och kulturella lägen.  

 

 

RESULTAT:  I undersökningen framkom att lärarna arbetar individanpassat i sin läs- 

och skrivundervisning. Samtliga lärare använder sig av olika metoder i 

undervisningen, något som forskningen visar är viktigt för att 

individanpassa undervisningen men också att elevernas förkunskaper och 

intresse ligger tillgrund för hur verksamheten utformas.  De centrala 

delarna i vårt resultat har vi tematiserat och utgått ifrån. Undervisning, 

individanpassning, elevgruppen, tid och resurser togs upp av läraren och 

framträder tydligare än andra delar som påverkar hur de arbetar.  
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1.0 Inledning 

Vi har valt att undersöka läs- och skrivinlärning med fokus på individanpassning. Som lärare 

känns detta oerhört viktigt för oss eftersom läs- och skrivförmåga ligger till grund för hela 

elevens utveckling. Vi har i denna undersökning valt att inrikta oss på lärarens syn på 

individanpassning när det gäller läs- och skrivundervisning. Läs- och skrivundervisningen är 

alltid aktuell och den uppmärksammas inte bara i skolans värld utan även i samhället genom 

media. Som pedagoger för barn som har sin första läs- och skrivutveckling känner vi att det är 

en grundpelare i vår yrkesroll. Barnet lär i olika situationer och det är där som vi pedagoger 

kan se och möta deras kunskapsutveckling. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklass och fritidshem står det att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga”. (Skolverket 2000:7).  

 

För att synliggöra barnens kunskaper kan ett sociokulturellt synsätt ligga till grund för barns 

lärande. Säljö (2005) menar att med ett sociokulturellt synsätt ses lärande genom hur 

individen tar tillvara kunskaper och färdigheter. Vidare beskriver Säljö (2000) att länken 

mellan det lärande barnet och dess omgivning är kommunikation och språkanvändning. 

 

Våra egna erfarenheter talar för att individanpassad undervisning kan ge alla elever den 

feedback, uppmuntran och utmaning som den enskilde eleven behöver för att få ut så mycket 

som möjligt av skolan. I de verksamheter som vi har erfarenhet av genom verksamhetsförlagd 

utbildning har vi sett att det är vanligt att de flesta elever gör samma uppgifter trots de olika 

förutsättningarna som finns i en klass. I dagens samhälle känns det viktigt för oss med en 

individanpassad läs- och skrivundervisning för att kunna tillgodose eleverna utifrån den 

kunskapsnivå som de befinner sig på för att ge alla elever goda förutsättningar för en lustfylld 

och lärorik skolgång.  

 

2.0 Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa hur ett antal lärare i förskoleklass till skolår tre 

arbetar och vilka uppfattningar som ligger till grund för individanpassning i deras läs- och 

skrivundervisning. 

 

3.0 Frågeställningar 

1 a. Hur uppfattar lärare den första läs- och skrivinlärningen?  

1 b. Hur arbetar lärare med den första läs- och skrivinlärningen? 

2 a. Hur uppfattar lärare individanpassning? 

2 b. Hur arbetar lärare med individanpassning? 
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4.0 Begreppsförklaring 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av olika återkommande begrepp. För att ge 

läsaren en tydligare förståelse ger vi här en definition av vissa begrepp. Vi kommer att 

använda oss av uttrycken barn och elever om vart annat. Vi lägger inte någon värdering i hur 

vi använt orden med tanke på ålder eller liknande. När vi använder oss av begreppet den 

första läs- och skrivutvecklingen så syftar vi på när barnen börjar i förskoleklass och fram till 

skolår tre. För att få en uppfattning om vad begreppet individanpassning betyder har vi valt att 

i arbetet definiera det som nationalencyklopedin gör. Begreppet individanpassning finns ej 

med i encyklopedin i den form som vi använder oss av i rapporten. Detta innebär att vi 

kommer att använda individanpassning med den innebörden som nationalencyklopedin ger 

begreppet individualisering. 

 

I Nationalencyklopedin (2007) kan man läsa följande förklaring: 

”Individualisering betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till 

den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen.”  
                    (http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211117&i_word=individ) 

 

5.0 Bakgrund 

Vi har lagt upp våra bakgrundstudier så att vi först kommer gå igenom olika strategier, 

metoder och kartläggningsmaterial för läs- och skrivinlärning. Vi kommer också att beskriva 

vad forskningen säger om individanpassning i skolan, där tas även upp individuella 

utvecklingsplaner som ett sätt att arbeta individanpassat. Vi kommer också att hänvisa till de 

styrdokument som finns. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Sökning efter forskning inom vårt undersökningsområde började med att vi tittade på relevant 

forskning och böcker som ingått tidigare i vår utbildning. Där hittade vi mycket intressanta 

och relevanta böcker främst inom läs- och skrivundervisning men även någon enstaka om 

individanpassning. Sedan har vi även sökt i bibliotekskatalogen på Högskolan i Borås men 

också i den nationella sökdatabasen Libris. I bibliotekets katalog sökte vi främst efter 

metodlitteratur till hur man forskar, vi sökte på ord som kvantitativ/kvalitativ och 

metodlitteratur. Vid sökning av forskning om individanpassning började vi att söka på 

myndigheten för skolutveckling. På hemsidan kunde man sedan länka till rubriken forskning 

och sedan vidare till rubriken; Forskning i fokus. På forumet hittade vi en bok om 

individualiserad undervisning som har getts ut av myndigheten för skolutveckling. Vi har 

även sökt i den internationella databasen Eric, dock utan framgång. Sökorden som användes 

var; individual leraning, education, tutoring, reading and writing, early education, teaching, 

personalize learning and individualize teaching, individualized instruction, individual 

instruction, individual needs, programs, differentiation, teaching methods. Vi använde dessa 

sökord var för sig och tillsammans. Vi lyckades inte att hitta någon aktuell forskning i Eric 

utan de som kändes relevanta för vårt syfte och undersökning var publicerade mellan 1960–

och 1980-talet, vilket gjorde att de inte uppfyllde våra krav på aktuell forskning.   

  

5.2 Historiskt perspektiv 

Längsjö och Nilsson (2005) skriver att svenskarnas läskunnighet går långt tillbaka, ända till 

1800-talet, medan skrivkunskapen blev utbredd senare. I ämnet svenska ingår idag en 

helhetssyn där tala, lyssna, läsa och skriva ingår. Detta är ett relativt nytt fenomen, då 
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skrivning och läsning tidigare skiljdes åt i både scheman och kursplaner. Under 1960-talet låg 

tyngdpunkten inom skrivundervisningen på att eleverna fick frihet att skriva utifrån sig själva 

mer än innan. Dock var undervisningen fortfarande styrd. 1980–talet beskriver författarna 

som ett årtionde där eleverna fick mer frihet och där fantasin blev ett inslag i undervisningen 

eftersom fokus från lärarnas sida låg på att eleverna inte skulle uppfatta någon olust till själva 

skrivandet. Vidare så kom en ny läroplan (Lgr 80) under 1980-talet där forskning låg till 

grund, vilket innebar att elevernas egna texter skulle vara huvudinslaget i undervisningen. 

 

Björn (1996) gör gällande att under 1990-talet börjar Sverige mer att ta del av internationell 

forskning, vilket leder till att skrivande ses som en process. Det livslånga lärande och 

skrivandets roll i denna uppmärksammades. Läs- och skrivundervisningen har i Sverige gått 

från att barnen haft mycket frihet att skriva utifrån dem själva till att egna texter för att sedan 

bli inriktade på skrivandet som en process. Idag är även lärarutbildningen i fokus då det är 

viktigt att ha kunskap om hur läs- och skrivkunnighet lärs ut
1
. 

 

Hur det har sett ut i den svenska skolan när det gäller individanpassningen tar Vinterek (2006) 

upp. Under 1960- och 1970-talet började det att bli aktuellt med att individanpassa 

undervisningen och det debatterades mycket i forskningsvärlden. Det fanns även en stark 

förankring kring individanpassad undervisning i dåvarande gällande läroplaner.  Lärarna såg 

nu till var och en av elevernas olika förutsättningar och förmåga att klara av olika saker men 

också till social bakgrund och uppfostran.   

 

Vad individanpassning rent praktiskt handlade om skriver Vinterek (2006) att på den tiden 

delades eleverna upp i olika grupper. Det fanns indelningar i allmän och särskild nivå som 

egentligen innebar att eleverna arbetade i olika hastigheter. Detta var då ett sätt att försöka ge 

tid till varje elevs behov. Det ansågs också att de elever som ändå inte hann med allt 

skolarbete under skoldagen skulle ta igen detta hemma som läxa. Trots att eleverna arbetade i 

olika nivåer skulle ändå innehållet vara densamma nivåerna emellan. Ett problem som lärarna 

uppmärksammade var att det saknades konkret material och att det var svårt för lärare som 

arbetade själva i sin klass att individanpassa undervisningen. Många av eleverna fick så kallad 

specialundervisning, en individanpassad undervisning där stora resurser satsades.  

 

På 1980-talet gick lärarna ifrån undervisning med olika nivåer och började utgå från elevernas 

erfarenheter och intressen. Detta skulle bli grunden för en individanpassad undervisning. 

Lärarna började också arbeta mycket med teman och olika projekt som eleverna gjorde i 

grupper. Lärarna ville med grupparbeten ta till vara skillnaderna mellan eleverna då det gällde 

social bakgrund, motivation och intellektuell förmåga enligt Vinterek (2006). Vidare införde 

man under 1980–talet eget arbete där eleverna själva fick planera, som ett led i att 

individanpassa. Då kunde eleverna utvecklas utifrån sin egen kunskap och takt. Detta 

arbetssätt föll dock inte så väl ut då det ledde till att grupparbete minskade och eleverna 

gjorde övningar på ett vanemässigt sätt. 

 

Vinterek (2006) beskriver att grupparbete fortsatte även in på 1990-talet att minska. Istället 

var det enskilt arbete med läromedel som gällde. Den individanpassade undervisningen 

handlar nu om att eleverna gör sin egen veckoplanering då eleverna helt själv får bestämma 

när uppgifterna, som läraren valt ut och som skall genomföras under skolveckan. Eftersom 

eleverna arbetade mycket enskilt och självständigt lyftes inte alla elevers olikheter och 

kunskaper fram som en tillgång i undervisningen.  

                                                 
1
 Linköpingskonferensen, Att erövra världen, november, 2007 
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I mitten av 1990-talet kom läroplanen Lpo 94 där det står att ” Undervisningen skall anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.” (2000:6). Vinterek (2006) menar att eleven blir utgångspunkten och 

undervisningen nu tar sin fokus utifrån individen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att individanpassningen har gått från att ha en 

förankring i läroplanerna till arbete med temaarbeten där elevernas intresse och erfarenheter 

låg till grund. I skolorna går grupparbete från en stark ställning till mer och mer enskilda 

uppgifter för eleverna. Idag ligger barnens kunskaper och intresse som en del i 

undervisningen. 

 

5.3 Läs- och skrivstrategier 

Under denna rubrik redovisas två olika strategier och fyra olika metoder inom läs- och 

skrivinlärning. De metoder och strategier som vi valt att redogöra för har vi stött på under vår 

undersökning och de skiljer sig åt. Kunskapen om att de finns olika strategier och metoder gör 

att de finns en möjlighet för läraren att möta barnens olika behov.  

5.3.1 Analytisk och syntetisk strategi 

Längsjö och Nilsson (2005) påtalar att läraren har en betydande roll för elevernas möjligheter 

att lära och påpekar vikten av att läraren är insatt i vilka olika strategier det finns för läs- och 

skrivinlärning. Om man kan grunderna kan man utgå ifrån olika metoder som bygger på 

strategierna. Som pedagog innebär det att man måste veta vad metoden bygger på för strategi 

då det är viktigt att man vet varför man valt det ena eller det andra. Det måste finnas en tanke 

kring valet av strategi och metod för att kunna möta alla elever med alla olika 

förutsättningarna som finns. De två stora lässtrategierna är enligt dessa forskare den 

analytiska och den syntetiska. Dessa är, kan man säga, varandras motsatser. 

 

Längsjö och Nilsson beskriver både den analytiska och den syntetiska lässtrategin. Den 

analytiska lässtrategin bygger på att man går från helhet till mindre delar, som från text till ord 

till bokstav. Man utgår ifrån det barnen redan kan, exempelvis deras namn. Det är viktigt att 

barnen känner igen eller har varit med och skapat texten som man skall arbeta med så att alla 

kan känna sig som läsare och medskapare. Pedagogen går inte in i barnens texter och rättar.  

 

Den syntetiska strategin däremot innebär enligt Längsjö och Nilsson att man går från del till 

helhet. Läraren går först igenom bokstäverna för att sedan börja arbeta med ord. Den så 

kallade ljudmetoden ligger till grund för denna strategi då barnen skall identifiera bokstäverna 

så som de låter. I denna metod är det också väldigt noga med att rätta barnen så att de skriver 

orden rätt (tvärtemot den analytiska metoden). I metoden använder man sig också av isolerad 

färdighetsträning, där barnen arbetar mycket enskilt med stenciler.  

5.3.2  Läsning på talets grund 

Jonsson (1997) tar upp metoden ”läsning på talets grund” (LTG) som ett sätt att arbeta med 

läsinlärning. Hon anser att det är den läsinlärningsmetod som passar bäst in i ett 

individanpassat arbetssätt, eftersom man i metoden utgår från individen och gruppen och var 

de befinner sig i sin utveckling. Barnens tankar och upplevelser är centrala och dessa 

formuleras till ord. Längsjö och Nilsson (2005) presenterar hur man arbetar med LTG i 

klassrummet. Det hela startar i en gemensam upplevelse som klassen och läraren har varit 
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med om. Kring upplevelsen påbörjas ett samtal som är knutit till den upplevelsen. Läraren 

använder sig av ett blädderblock och skriver ner den text som eleverna skapar genom 

samtalet. När läraren skriver på blocket sker detta långsamt och både läraren och eleverna 

dikterar under tiden som texten skapas. När texten är färdigskriven läses den igen av alla 

eleverna och läraren tillsammans. Nu kan läraren lyfta fram olika saker i den skapta texten, till 

exempel något grammatiskt som framträder i texten. Alla elever får ett eget exemplar av 

texten och egna individualiserade uppgifter till den. Wagner (2004) anser att i LTG metoden 

har förförståelsen en roll då eleverna läser det som de har upplevt.   

5.3.3 Bornholmsmodellen 

Lundberg (2007) presenterar Bornholmsmodellen som ett sätt att arbeta aktivt i förskoleklass 

inför den egentliga läsinlärningen som startar i skolan. Bornholmsmodellen bygger på ett 

projekt som genomfördes i Danmark på ön Bornholm och som fick väldigt goda resultat och 

uppmärksamhet inom läs– och skrivforskningen. Modellen innebär att man använder sig av de 

olika övningarna som finns utformade och uttagna för modellen kontinuerligt i verksamheten. 

I materialet finns det ett färdigt program att följa. Författaren påpekar att det är av största vikt 

att man går in och arbetar aktivt och regelbundet med lekarna och uppgifterna i 

handledningen för att goda resultat skall nås av eleverna. Vidare anser författaren att ett väl 

följt program med Bornholmsmodellen leder till att de flesta barnen i stort sett har knäckt den 

alfabetiska koden och därmed har överkommit ett av de största hindren för sin läsutveckling. 

 

Bornholmsmodellen är uppbyggd runt fyra punkter; språklig medvetenhet, bokstavskunskap, 

ordförråd och motivation. Författaren menar att övningarna kan göras i grupp så att barnen 

hör och lär av varandra. Den språkliga medvetenheten uppkommer från språklekar som är 

centrala i Bornholmsmodellen. I början vid arbete med Bornholmmodellen skall barnen träna 

på att i leken lyssna efter ljud och att bli bra på att fokusera sig på den uppgiften som utförs. 

Man går sedan vidare med lekar som skall göra barnen medvetna om vad ett ord och vad en 

mening är och kunna skilja dessa åt. I ett senare skede så börjar man att arbeta på ett leksamt 

sätt med fonemen i orden. Först börjar barnen med att försöka urskilja vad orden börjar eller 

slutar på för ljud för att sedan gå vidare med att ljuda hela ord. Allra sist arbetar man med att 

leka med bokstäverna. Det är nu viktigt att alla barnen förstår vad man har arbetat med innan 

så att de nu kan förstå att det är bokstäverna som representerar de olika fonemen. 

5.3.4 Tragetonsmetoden  

Att använda datorn som ett hjälpmedel för skriv- och läsinlärning har både fördelar och 

nackdelar. För vissa barn kan datorn vara det hjälpmedel som gör att de knäcker både koden 

för läsning och skrivning enligt Trageton (2005). Barnen behöver inte forma bokstäverna 

själva utan hittar dem på tangentbordet. Trageton säger vidare att startfasen för sexåringarna 

är bokstavslek och ordbyggande. 

 

I Tragetonsmetoden arbetar barnen två och två och därigenom skapas en dialog med varandra 

som stimulerar det sociala samspelet. Då kan barnen hjälpa varandra tekniskt. Samspelet 

stimulerar den verbala kommunikationen men även den icke-verbala kroppskontakten, då 

barnen har hela sin kropp till förfogande för att visa och uttrycka sig med. En dator kopplad 

till en skrivare gör det lätt för barnen att skriva ut sina texter och ta del av varandras. Barn har 

oftast en stor kunskap om datorer så i denna strategi tar man tillvara på barnens kunskaper. 

Trageton menar att nackdelar är att pedagogerna har dåliga kunskaper om datoranvändningen 

och svårt att komma över det hindret själva. Sedan finns även den ekonomiska delen då 

många datorer ute i skolor är gamla och inte tillräckligt funktionsmässiga samt att 

tillgängligheten inte är så bra som önskvärt. 
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Trageton påpekar också vikten av att när man använder sig av datorn i undervisningen för 

barn som går i förskolan eller i de yngre åldrarna i skolan måste man som pedagog ha med 

lekaspekten, annars jobbar man emot styrdokumenten. I Lpo 94 kan man läsa ”Att särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper” 

( Skolverket 2000:7).  

5.3.5 Kiwimetoden 

Att använda sig av Kiwimetoden är ett annat sätt att stimulera barns läs- och skrivutveckling 

framhåller Björk (2003). Läraren och eleverna använder sig av samma bok fast i olika format, 

en storbok och en lillbok. Storboken är en bok som till storleken är stor och som pedagogen 

läser högt ur tillsammans med eleverna och pratar om bilderna i boken. Lillboken däremot är 

en liten bok som varje elev har ett exemplar av, som de kan läsa ur i egen takt. 

 

Enligt Björk utgår pedagogen ifrån vad barnen kan i Kiwimetoden. Det innebär bland annat 

att ge barn läsupplevelser som kan skapa läsglädje för alla och att hjälpa barn att lära sig läsa 

och skriva vilket gör att barnen möjlighet att knäcka den alfabetiska koden, men också att 

erbjuda olika texter som kan vara förebilder för barnens eget skrivande. Upptäckarfasen, 

utforskarfasen och den självständiga fasen är tre delar som storbokstrategin bygger på. Vid 

upptäckarfasen läser pedagog och barn storboken tillsammans där närhet och gemenskap 

skapas. Bilderna talar och barnen berättar. I utforskarfasen läses texten återigen från 

storboken och kopplingen mellan ljud och bokstäver stärker texten. Den sista fasen är den 

självständiga då arbetar barnen med lillboken, de provar på lässtrategier på egen hand och de 

får stöttning och den hjälp de behöver. Metoden kallas även för storbok- och lillboksmetoden. 

 

5.4 Kartläggningsmaterial inom läs- och skriv 

Det finns olika sorters kartläggningsmaterial för läs- och skrivinlärning. I denna undersökning 

har vi valt att titta på två olika kartläggningsmaterial, God läsutveckling och 

Läsutvecklingschema eftersom vi har stött på dessa i vår utbildning. 

 

Ett redskap som pedagoger kan använda sig av menar Lundberg och Herrlin (2004) är att med 

hjälp av de olika dimensionerna fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och läsintresse skapa en individuell läsprofil för varje elev. Kartläggningen ger 

ett underlag för den fortsatta planeringen av pedagogiska insatser och åtgärder. 

Kartläggningen kan också användas i samtal med eleverna om hur deras läsning utvecklas och 

i samtalet med föräldrarna. Kartläggningen bör enligt författarna ske varannan månad under 

den första tiden och sedan när eleven nått skolår tre en gång per termin. Gör pedagogen 

kartläggningen tillsammans med barnet känner det sig delaktigt och tar ansvar för sin egen 

utveckling. Författarna menar att det är viktigt för lärare att se att alla barnen utvecklas i sin 

läs- och skrivutveckling. Ett kartläggningsmaterial ger läraren underlag för den enskilda 

elevens kunskaper och utveckling. 

 

Lundberg och Herrlin har tagit fram en modell, God läsutveckling, som bygger på staplar som 

fylls i efterhand när barnen har visat på en viss kunskap. Läraren skall också vara noga med 

att skriva datum så man får ett helhetsperspektiv när man sedan tittar på dokumentet 

tillsammans med de berörda. Materialet gör det också tydligt för eleven att se sin utveckling. 

Författarna poängterar att det är viktigt att våga vara flexibel och låta en del barn hoppa över 

övningar som de kan medan andra som behöver träna mer får gå tillbaka och öva en gång till. 
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Det skall vara roligt att lära sig läsa och det är roligt att läsa är författarnas inställning till 

läsinlärning.  

 

Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) ser läsning och skrivning som språkliga fenomen, de 

betonar att tal och skrift förutsätter varandra. Deras kartläggningsmaterial, 

Läsutvecklingsschema (LUS), bygger på olika punkter som eleverna skall klara av 

exempelvis; att eleverna känner till läsriktningen och läser flytande med god förståelse och 

föredrar att läsa tyst. De påpekar också vikten av att texter och arbetsmaterial som barnen 

använder skall ingå i ett meningsfullt sammanhang, för det är så vi människor lär oss bäst. 

Om undervisningen är helt läromedelstyrd är det svårt att finna detta sammanhang och barnen 

kommer inte att lära sig något nytt eller bli motiverade till att läsa mer om något. Författarna 

menar också att alla elever har en förförståelse som man måste vara medveten om som lärare. 

 

Både God läsutveckling och Läsutvecklingschema utgår ifrån förutbestämda mål som läraren 

antingen prickar av eller fyller i när eleven uppnått kriteriet. God läsutveckling påpekar att 

eleven skall med fördel vara med vid kartläggningen.  

 

5.5 Individuella utvecklingsplaner  

Zetterström (2006) skriver att de individuella utvecklingsplanerna (IUP) är ett hjälpmedel för 

elevernas lärande då det sammanfattar vad som krävs av eleven för att nå målen i skolan men 

också vilka insatser som skolan behöver göra för att stötta en elev. IUP är ett skriftligt 

dokument som lärare, elev och vårdnadshavare gemensamt kommer fram till. Denna skall 

vara förankrad i styrdokumenten och den skall verka som ett medel för att nå målen i skolan. 

Genom att tydliggöra vad den enskilde individen behöver arbeta mer med, kan IUP leda till en 

ökad måluppfyllelse men också stötta eleven i sin utveckling både vad gäller kunskaper och 

social utveckling. Zetterström (2003) framhåller att desto mer man arbetar med IUP desto mer 

ökar elevens förståelse för de mål som skall nås, vilket leder till ett större ansvar och att en 

större medvetenhet kan tas av eleven när det gäller skolarbetet. Författaren har beskrivit syftet 

med IUP. Dessa syften är följande; 
 

 Ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna 

utvecklingen. 

 Ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier. 

 Konkret beskriva vilka insatser som behöver vidtas för att eleven ska utvecklas i 

riktning mot målen. 

 Stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen. 

 Skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola. 

      (Zetterström, 2006:16-17) 

 

5.6 Styrdokumenten 

Förskolan, fritidshem och det obligatoriska skolväsendet vilar alla på styrdokument. 

Förskolan har en egen läroplan, Läroplanen för förskolan (Skolverket 2001). Skolans läroplan 

heter Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket 2000). För all verksamhet som bedrivs skall det finnas stöd i läroplanen. 

Läroplanerna beskriver mål och riktlinjer som elever, lärare, rektor och övrig skolpersonal 

skall arbeta mot. 

 

I Lpo 94 finner man stöd för individanpassad undervisning. Där står det bland annat att 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
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utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”(Skolverket 2000:6). Vidare kan man läsa 

att skolan skall sträva efter att varje elev: 

 

 Utvecklar sitt eget sätt att lära. 

 Lära sig att utforska/lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.   

(Skolverket 2000:11) 

 

Även lärarens skyldigheter framkommer i Lpo 94, läraren skall: 

 

 Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.  

     (Skolverket 2000:14) 

 

I Lpfö 98 kan man också hitta stöd för att arbeta med individanpassning. Det står att 

”Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Skolverket 2001:8). 

 

Även i kursplanen för ämnet svenska kan man läsa om att se till den enskilde eleven och möta 

dennes erfarenheter och kunskaper.     
 

För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter 

få möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med 

lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad 

och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga 

upp kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och 

därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga. (Skolverket 2000:110)  

 

 

Sammanfattningsvis har vi i kapitel fem redogjort för hur det historiskt sett ut i Sverige i läs- 

och skrivundervisningen samt individanpassning. Olika metoder och strategier har beskrivits 

men också kartläggningsmaterial och gällande styrdokument. Bilden ser sammantaget ut som 

så att det finns många olika metoder och kartläggningsmaterial att använda sig av för att 

kunna anpassa undervisningen till varje enskild individ. IUP och kartläggningsmaterial ger 

läraren en möjlighet att ta reda på elevens kunskaper och utifrån det välja en metod eller 

strategi att arbeta utifrån. 

 

6.0 Forskning    

Under kapitlet forskning som är relevant för vårt ämnesområde redovisas var forskningen står 

idag. 

 

6.1 Individanpassad undervisning 

Dimenäs, Andresen, Cruickshank, Ojala och Ratzki (2006) har gjort en kvalitativ europeisk 

studie och publicerat en bok om resultaten. Hela studien går under namnet EU –Mail 

(European Mixed – Abililty Individualised Learning). De har undersökt hur de olika länderna 

som ingick arbetar med individanpassad undervisning i heterogena klasser och vilka faktorer, 

såsom lärarutbildning, klassrumsmiljö och ekonomi etcetera, finns i de olika länderna. 

Sverige, Norge, Finland, England och Tyskland deltar i studien vilka även är hemländerna för 

de forskare som genomfört studien. De har dock inte medverkat i undersökningen av sitt eget 

land. Studien lyfter fram olika sätt att se på individanpassad undervisning, hur de olika 
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länderna ser på lärande hur undervisningen ser ut i praktiken i de olika länderna. Vi kommer i 

vår rapport först ta upp en mer allmän del av studien för att sedan fokusera på vad studien 

lyfter fram om Sverige. 

 

Dimenäs et al (2006) redogör för vikten av att ha heterogena klasser i skolan för att kunna ha 

undervisningen anpassad till eleverna oavsett vad som skiljer eleverna åt. Alla elever i en 

heterogen klass har olika social bakgrund, olika kulturer, olika fysiska och psykiska 

förutsättningar. Författarna skriver vidare om att det i de skandinaviska länderna finns en 

medvetenhet om att inte bara anpassa undervisningen utifrån eleven utan också att inkludera 

denne för att lära är en individuell process och varje person har sitt eget sätt att lära. 

 

Det är inte bara skolarbetet som är viktigt utan även att eleverna kommer in i det sociala, 

fysiska och mentala samspelet. Författarna påpekar att eleverna har en laglig rätt till en 

individanpassad undervisning. Att lära sig är en aktiv process som eleven har stor del i. 

Författarna menar att elever letar efter utmaningar och övningar som passar dem utifrån deras 

kunskaper. Att läraren har många olika arbetssätt och metoder och använder sig av dessa i 

undervisningen för att kunna tillgodose varje enskild individs behov och kunskapsnivå är 

också viktigt för att individanpassa. En av stöttepelarna i att bedriva en individanpassad 

undervisning är att pedagogerna ute i verksamheten har tillräckligt med kunskap om hur barn 

lär och att de vet hur de skall hjälpa varje elev i dennes lärprocess. Följande faktorer kan 

menar Dimenäs et al ses som betydelsefulla för individanpassat lärande i heterogena grupper; 

resurser, lärarkompetens, värdegrund, ledarskap och didaktik. 

 

Resultat från den svenska skolan, vår översättning, visar att: 

 
 Skolan fokuserar på den enskilde eleven vilket medför att individualiseringen blir 

naturlig. 

 Läraren tar till vara elevernas intresse och respekterar att det finns olika sätt att lära. 

 Eleverna är aktiva och tar ansvar för skolarbetet. 

 En allmän uppfattning är att skolan skall vara rolig för eleverna. 

 Individanpassning inte är en metod utan en attityd. 

 Grupparbeten är viktigt för individualiserat lärande. 

 Det är viktigt att anpassa undervisningen till alla elevers nivå, alla elevers kunskaper 

är viktiga. 

 Lärarna ska diskutera istället för att tillrättavisa eleverna. 

 Heterogena grupper ses som en tillgång. 

 Atmosfären i skolorna är vänskaplig mellan alla som befinner sig i den 

verksamheten. 

 Elever som ligger långt fram i sitt lärande inte ges alltid tillräckligt med uppgifter för 

att stimulera och utmana dem. 

 Målen med lektionerna inte är klara och tydiga för eleverna.  

(www.eu-mail.info/ ) 

 

Dimenäs et al (2006) skriver vidare att i Sverige finns det två viktiga faktorer som har stor 

påverkan på lärandet hos elever. Det ena är motivationen hos eleverna och det andra att de 

känner glädje i skolarbetet. Motivationen kan komma från eleverna själva och läraren kan ta 

tillvara intressen och skapa ett meningsfullt lärande i skolan. Möjligheten att välja bland 

skoluppgifter är också en faktor som gör att elever känner sig motiverade att lära. Då ges 

också möjlighet att arbeta i sin egen takt. Detta var även något som Nyström (2002) såg i sin 

avhandling där hon studerat eleven och dess lärandemiljö. Hon följde två olika klasser under 

en treårsperiod. Något som hon såg i den ena klassen var att eleverna arbetade mycket med 

eget arbete och det material som finns i klassrummet. Vid bokstavsarbetet arbetade eleverna i 

http://www.eu-mail.info/
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sin egen takt och fick välja vilken ordning arbetet ska ske i. I den andra klassen var 

undervisningen och planeringen styrd av läraren. Gemensamt i båda klasserna är att läraren 

har kontroll över tempot i undervisningen.  

 

Dimenäs et al (2006) tar upp att resultaten från den svenska studien visar på en rad olika 

saker. Något som forskarna påpekar väldigt starkt är att i Sverige finns ett fokus på det 

enskilda barnet och detta är en grund för individanpassad undervisning. Studien tar även upp 

att lektionerna är olika långa rent tidsmässigt, vilket också är ett sätt att individanpassa 

undervisningen, menar författarna. Lärare, elever och föräldrar anser att ett framgångsrikt 

individanpassat lärande bäst sker när eleverna kan välja och ha inflytande över tid och nivå på 

uppgifterna. Användandet av olika gruppkonstellationer är vanligt och detta påverkar också 

individens lärande, genom att lära tillsammans också är ett sätt att lära. I den svenska skolan 

används elevernas svar för att på ett djupare plan hjälpa den enskilde eleven och läraren utgår 

från eleven och förkunskaperna som eleven har. Detta är en grund för att individanpassa 

undervisningen.  

 

Vinterek (2006) har lyft begreppet individualisering i sin undersökning. Begreppet har funnits 

med i läroplanen sedan 1960-talet. Det finns även med i dagens läroplan. Dock nämns 

individualisering med andra ord som elevens mognad, förmåga, förutsättning, intresse och 

behov. Vinterek lägger fram vikten av att undervisningen utgår från den enskilda individens 

behov och genom att olika metoder används i undervisningen för att nå målen som finns i 

skolan. Författaren tar upp olika termer av individualiseringsbegreppet som hon själv har 

utformat från sitt insamlade material. Hon har gjort en klassificering/typologi. Några av 

begreppen som Vinterek har typologiserat redovisas nedan. 

 

 Innehållsindividualisering 

 Omfångsindividualisering 

 Nivåindividualisering 

 Metodindividualisering 

 Hastighetsindividualisering 

 Miljöindividualisering 

 Materialindividualisering  

 

Den enskilda elevens behov av en särskild kunskap eller att elevens intresse finns med i 

innehållet av undervisningen kallar Vinterek (2006) för innehållsindividualisering. 

Innehållsindividualisering syftar alltså på innehållet i undervisningen. En annan typ är 

omfångsindividualiseringen. Här menar författaren hur mycket innehållsindividualiseringen är 

anpassad till varje enskild individ efter dennes behov. Nivåindividualiseringen kan också ha 

sin utgångspunkt i innehållsindividualiseringen vilket innebär att innehållet i undervisningen 

är anpassad till elevens förkunskaper och intresse. När eleven får möjlighet att använda flera 

arbetssätt och arbeta i olika gruppkonstellationer eller enskilt kallas det för 

metodindividualisering. Tiden som eleverna har på sig att arbetar med olika uppgifter kan 

variera. Detta beskrivs av Vinterek för hastighetsindividualisering. Exempelvis kan scheman 

vara individuella. De läromedel som används i klassrummen kan variera och se olika ut för att 

passa till alla individer. Detta kallas i typologin för materialindividualisering. Författaren 

poängterar att den individualisering som används mest av lärarna idag är 

ansvarsindividualisering. Eleverna förväntas att de ska ta ansvar för sitt eget lärande. Med 

miljöindividualisering menar författaren vad klassrummet har att erbjuda, i form av 

utformning av det, sedan tillkommer materialindvidualisering där själva materialet utgör 
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innehållet. Individualiseringstyperna är inte överordnade varandra och i undervisningen kan 

de användas mer eller mindre självständigt eller integrerade med varandra.  

 

En aspekt som Vinterek (2006) tar upp i sin bok är att alla elever inte gynnas av att ha en 

skola som är inriktad på att individanpassa sin undervisning. Författaren menar att, som vi 

beskrev tidigare, elevernas ansvar utgör en stor del av en individanpassad undervisning. Kan 

inte eleven ta detta ansvar och inte har kunskaper om hur de lär på bästa sätt innebär det att de 

halkar efter i en individanpassad skola. Vinterek menar att de är de resurssvaga eleverna som 

är förlorarna när en skola individanpassar sin undervisning. 

 

I en studie om läraren och läsundervisningen visar Ahl (1998) på en rad olika resultat från sex 

olika skolor i Sverige. Undervisningen har tagit sin form från de förutsättningar som varje 

enskild skola har men också från elever och personal. Därför är det viktigt påstår författaren 

att känna till elevernas olika bakgrunder och därifrån forma en undervisning. Samtliga skolor 

i undersökningen kombinerar läsning och skrivning väldigt tidigt istället för att eleverna skall 

se dem som två enskilda moment. Lärarna använder sig av olika läsmetoder i undervisningen 

och att möta alla elever på deras nivå beskrivs som viktig. Författaren nämner att i 

åldersheterogna klasser kan de yngre elevernas läsintresse stimuleras av de äldre. Detta kan 

ske när äldre elever läser högt för de yngre. Då tar lärarna även till vara varje barn intresse när 

möjlighet ges till sådana språkaktiviteter. I förskoleklasserna på alla deltagande skolor är 

samtliga lärare eniga om att den språkutvecklande undervisningen ska innehålla mycket 

språklekar, då eleverna genom leken lär sig att lyssna på språket. Skolorna var olika med att 

individanpassa läsundervisningen men också hur mycket de gjorde det. Tre olika sätt att 

individanpassa undervisningen i klassrummet framkom i undersökningen. Dessa var att 

eleverna delades in i olika grupper utifrån deras kunskaper, ha undervisningen i en 

åldershomogen grupp samt att eleverna fick läsa fritt. Lärarens kunskap och utbildning har en 

stor betydelse för eleven ”/…/ lärares kompetens beträffande läsundervisning och teoretisk 

insikt om läsning och läsutveckling är ytterst betydelsefull för elevers läsutveckling /…/” 

(1998:267). Lärarna i undersökningen tog upp en rad olika saker som påverkar 

undervisningen några aspekter som lärarna lyfte var; tiden, resurser, pengar, elevgrupperna 

och den fysiska miljön. När det gällde tiden kände lärarna att det inte fanns tid för 

individanpassa undervisningen. Resurser och pengar påverkade direkt undervisningen i form 

av material och lärartäthet. Om elevgruppen var stor hann inte läraren med alla elever vilket 

upplevdes som problematiskt och om det dessutom inte fanns tillgång till olika sorters 

grupprum kunde det bli svårt för eleverna att arbeta. 

 

Björn (1996) har undersökt barns fria textskapande. Hennes resultat pekar på hur viktig 

lärarens roll är för elevernas skrivutveckling. Lärarna kan utifrån elevernas intressen och 

kunskaper göra eleverna till textskapare genom det fria skrivandet som en del av 

undervisningen. Vägledning och dialog kring elevernas texter samt lärarens kunskaper om 

elevens skrivande gör att det kan produceras bra språkliga texter. Ett tillåtande klimat när det 

gäller skrivning i klassrummet där eleverna får skriva tillsammans med andra och själva välja 

vart och hur de vill skriva i klassrummet skapar förutsättningar för textskapande men läraren 

styr inom givna ramar. Lärarens roll för att stimulera elevernas textskapande är mer att möta 

eleverna på deras nivå istället för att tillrättavisa dem.           

 

6.2 Aktuellt forskningsläge  

Forskarna som vi har tagit upp i tidigare kapitel har alla undersökt individanpassad 

undervisning eller läsundervisningen. De är både ense och oense om olika aspekter som de 
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har tagit upp i sin forskning. Vi kommer att redovisa för de aspekterna som relaterar till vårt 

syfte. 

 

Både Vinterek (2006) och Dimenäs et al (2006) framhåller att undervisningen skall utgå från 

eleven och att det finns stöd för detta i styrdokumenten. Att använda sig av olika metoder och 

arbetssätt i undervisningen är viktigt för att kunna tillgodose varje elev utifrån dennes 

förutsättningar. Men också att användningen av olika gruppkonstellationer i klassrummet är 

viktigt för elevens lärande. Forskarna har samma uppfattning om att lärarna ute i 

verksamheten skall ha tillgång till och kunna använda sig av olika arbetssätt men Dimenäs et 

al påpekar också vikten av att lärarna har kunskap om hur barn lär sig. De är också överens 

om att elevens interesse skall vara en utgångspunkt i undervisningen. Vinterek, Dimenäs et al 

och Nyström (2002) tar alla upp tiden, tiden är något som de är överens om eftersom de alla 

vill att eleverna skall kunna arbeta i sin egen takt. Det ska finnas tid till alla elever att få 

arbeta i sin egen takt. 

 

Att eleverna har och skall ta ansvar över sin skolgång och sitt lärande är något Vinterek 

(2006) och Dimenäs et al (2006) är överens om. Men de ser båda att ett individanpassat 

arbetssätt inte behöver gynna alla elever, dock är de oense om vilken sorts elever som inte 

kommer få det stöd som de behöver. Dimenäs et al säger att det är de eleverna som ligger 

långt fram i sitt lärande som inte får de uppgifter som de behöver för att utmana dem medan 

Vinterek menar att det är de resurssvaga eleverna som inte får den hjälp de behöver och 

riskerar att hamna efter i skolan. 

 

Dagens forskning om läs- och skrivinlärning, togs upp på en konferens i Linköping
2
. Nu 

handlar läs- och skrivforskningen bland annat om hur utbildningen för lärare skall se ut, när 

det gäller läs- och skrivundervisning. Det är viktigt att en lärare har kunskap över läs- och 

skrivutvecklingen i alla åldrar men också att man känner till vilka viktiga skeden som elevens 

utveckling går igenom. Ökad forskning om betydelsen av läs- och skrivkunnighet har därför 

fått en central del i lärarutbildningen. Men det diskuteras även hur läs- och skrivkunnigheten 

påverkas av det informationssamhälle som vi lever i. Skolas viktigaste uppgift pekas på 

konferensen ut som att vara aktiv och bidra till utveckling av eleverna språkfärdigheter. 

 

7.0 Teoretisk ram 

Som vår teoretiska ram har vi valt att utgå från Säljös tankar kring lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Det som fick oss att välja hans tankar, utifrån vårt syfte, är att han 

ser lärandet som situationsbundet, det har inget med åldern att göra. Säljös forskning som 

bygger på Vygotskijs teorier om ett sociokulturellt lärande känns också mer aktuell då den är 

gjord under detta årtionde. Piagets forskning däremot är betydligt äldre. 

 

Vi har i vår teoretiska ram utifrån vårt syfte valt mellan att använda oss av Säljös forskning 

eller Piagets forskning kring hur barn lär. Mycket av Piagets teorier hade vi kunnat använda 

oss av i vår undersökning men det som fick oss att välja bort den kognitiva teorin var att 

Piagets teorier innehåller en mognadsteori som innebär att barnen lär utifrån en given ålder 

(1969, 1973 i Evenshaug & Hallen 2000) Säljö (2005) menar att ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan människan tillgodogöra sig olika kunskaper och färdigheter från samhället och 

mellan människor. Det sociokulturella perspektivet är alltså inte en mognadsteori som bygger 

på att utvecklingen kommer inifrån individen och hör, till skillnad från Piaget, ihop med den 

                                                 
2
 Linköpingskonferensen, Att erövra världen, november, 2007 



 19 

biologiska mognaden utan lärandet sker situationsbundet och mer utifrån vad individen har 

för behov att vilja lära sig. Ser man på lärande på detta sätt utgår man från individen och 

dennes intressen och behov kan utforma undervisningen istället för att enbart åldern kan ligga 

till grund. 

 

7.1 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2005) att man ser lärande genom hur individen 

tar tillvara kunskaper och färdigheter. Det kan ske vid till exempel studier, men oftast helt 

oavsiktligt som en verkan av vad man är med om. Här är det viktigt att man ser kunskaper och 

färdigheter som situerade, det vill säga något som växer fram i sociala situationer. Det går 

alltså inte att bara fokusera på den enskilda individen som en isolerad person utan att ta 

hänsyn på de aktiviteter, hur individen agerar i dessa och vilka erfarenheter som finns, vilket 

utgör hur människor skapar mening angående vad de är med om. 

 

Människan utvecklas genom lärande i ett sociokulturellt perspektiv redogör Säljö. Individen 

utvecklas och kan agera på nya sätt i sociala praktiker, när hon möter nya sätt att resonera och 

genom användning av nya fysiska redskap. Under individens utveckling lär den sig hur man 

ska lära och förhålla sig i olika kommunikativa situationer. En individ som är van och känner 

till miljön kan vara organiserad och använda sina erfarenheter till att fokusera på lärande. 

 

Enligt Säljö (2000) utgör kommunikation och språkanvändning länken mellan det lärande 

barnet och dess omgivning. Det innebär att barnet tänker med och genom de intellektuella 

redskap i form av språkliga uttryck som barnet stött på och tagit till sig i samspel med andra. 

Detta sker i barnens lek och i det övriga samspelet med personer i omgivningen. Barnen lär 

sig att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter 

och uppmuntrar. Det finns inga gränser hur vi lär oss i ett sociokulturellt perspektiv, utan vi 

hittar hela tiden nya redskap som vi använder oss av för att lösa olika slags problem. Men hur 

vi tar del av hjälpmedlen och använder oss av dem blir individuellt och det får konsekvenser 

av individens lärande. 

 

Säljö (2005) talar om olika redskap som artefakter. Dessa kan både vara fysiska och språkliga. 

Med detta menar han att vi människor använder oss av de redskap som situationen kräver men 

också att redskapen hela tiden utvecklas och tillkommer nya. De fysiska redskapen ger Säljö 

exempel på och kan utgöras av redskap vi människor använde oss i jordbruket vi uppfann och 

använde oss först av olika sorters hackor för att senare använda oss av andra artefakter såsom 

traktorer. I vårt ämnesområde så kan ett fysisk redskap vara en penna. Denna sorts av redskap 

är alltså tillverkade av människan och kan beskrivas av den kulturella kontext som vi lever i 

enligt Säljö (2005). De språkliga redskapen kan hjälpa oss att minnas men också hjälpa oss att 

förstå. Både fysiska och språkliga redskap gör att färdigheter och kunskaper lever vidare, de 

är alltså kulturellt betingade. De fysiska redskapen kallar författaren även för artefakter. 

Artefakter finns överallt omkring oss i alla kontexter människan har överfört mänskliga 

funktioner till artefakter detta kan ses i vårt dagliga liv med alla hjälpmedel som vi förlitar oss 

på i vårt dagliga liv. Artefakterna kan också ses som en förlängning av människans kropp och 

intellekt. 

 

När människan använder sig av de fysiska och språkliga redskapen anser Säljö att människan 

medierar. Men även varje samtal som förs är en mediering. Mediering innebär att förmedla.  

När människan samspelar med redskapen och artefakterna kallas det för att man medierar. Ett 

exempel som författaren tar upp är att med hjälp av ett program (excel) kan människan 
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tillverka ett schema, en artefakt (schemat är fysiskt) och med hjälp av schemat vill någon 

förmedla något till andra, alltså medieras något. Schemat blir ett medierande redskap.   

 

Säljö (2000) menar också att vid mediering utgår vi människor från vårt tänkande, 

föreställningar, kulturen och fysiska redskap. En grundläggande aspekt för mediering är vårt 

språk, det är inte bara teknik och olika artefakter som viktiga redskap. Skriftspråket ses i den 

sociokulturella som ett kulturellt verktyg, det är något som har utvecklats genom åren och för 

med sig kunskaper. Skriftspråket ses också som ett medierande redskap då man använder sig 

av det för att förmedla något.   

 

 Det sociokulturella perspektivet hittar vi också hos Björn (1996). Hon tar upp en modell där 

de sociokulturella begreppen sammanförs. Författaren menar att en medierad aktivitet är ett 

samspel mellan individen och de kulturella verktyg som finns. Men detta skall även ses som 

en del av, och ingår i en situationell kontext som i sin tur ryms i den övergripande 

sociokulturella kontexten. Den sociokulturella kontexten innehåller det samhälle som vi lever 

i idag och den situationella kontexten kan i ett skolsammanhang beskrivas som ett klassrum. I 

modellen utgör samspelet mellan de olika delarna grunden, modellen skall ses som en aktiv 

process där ingen del är överordnat den andra. Modellen visar på samspelat mellan människan 

och miljö och hur olika kontexter kan påverka individen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

8.0 Metod  

Man skiljer på kvalitativ och kvantitativ metod för att samla in och bearbeta data, men de 

skiljer sig även åt vid rapportskrivning. Vi kommer här nedan att redovisa olika metoder och 

redskap som används inom forskningen. 

 

8.1 Kvalitativ metod 

Backman (1998) menar att den kvalitativa forskningsmetoden innebär att individen står i 

fokus. Hur individen tänker och uppfattar olika saker är det som man vill ta reda på när man 

använder sig av den kvalitativa metoden, vilket man kan finna stöd för i hermeneutikens syn 

 

(Björn, 1996:31) 



 21 

på kunskap, se ovan. Dimenäs
3
 presenterar den kvalitativa metoden handlar om att försöka 

förstå och få en uppfattning om hur andra människor tänker, reagerar, uppfattar det som man 

vill ha reda på medan den kvantitativa metoden inriktar sig mer på att ge en förklaring på det 

som undersöks. När man som forskare tar reda på något fenomens egenskap använder man sig 

av den kvalitativa metoden. Resultatet redovisar man i ord och inte som i den kvantitativa där 

man använder sig av siffror. Malmqvist (2006) åskådliggör att forskaren i en kvalitativ 

forskning måste försöka vara öppen och lyhörd inför det som skall undersökas. Om man som 

forskare är för strukturerad och inne i sina intervjufrågor eller observationer kan man gå miste 

om det oväntade. Frågeställningen i en enkät kan vara kvalitativ och/eller kvantitativ.  

Dokumentationen när man använder sig av observation som redskap blir alltså protokollen 

eller schema som de också kallas. 

 

8.2 Kvantitativ metod 

Med enkla ord kan man beskriva kvantitativ metod som att använda siffror eller ord som 

beskriver mängden eller storlek i sin forskningsansats. Som vi beskrivit ovan innebär detta att 

inom positivismen passar denna metod bra då man med hjälp av siffror kan dra logiska 

slutsatser. Björkdahl Ordell (2006b) redogör för att kvantitativ metod används för att förklara 

något och kvalitativ metod när forskare vill förstå något. En förklaring på det kan vara att när 

forskarna använder sig av siffror så ser vi ett samband mellan ansats och resultat på ett mer 

konkret sätt än vid en kvalitativ metod. Eliasson (2006) menar att förberedelserna är viktiga 

vid kvantitativa undersökningar, eftersom en undersökning är svår att komplettera. Det gäller 

att täcka in ämnet fullständigt och systematiskt med frågor för att ge frågeformuläret en tydlig 

struktur. När det gäller efterarbetet med den kvantitativa undersökningen så går den rätt 

snabbt. Det går att i förväg göra i ordning ett databaserat schema för kodning, där alla svaren 

senare läggs in för analys. En fördel är att materialet går att analyseras flera gånger, eftersom 

analyserna inte påverkar materialet. Eliasson anser att kvantitativa metoder lämpar sig bäst för 

att mäta på bredden, för att uppskatta hur utbredda olika tydligt beskrivna förhållanden och 

attityder är inom den undersökta gruppen.  

 

8.3 Intervju 

Intervjumetoden kan användas i många sammanhang. Lantz (1993) skriver att det finns olika 

sorters intervjuer. Intervjun kan vara öppen eller strukturerad. En öppen intervju innebär att 

intervjuaren ställer en vid och öppen fråga och respondenten kan svara fritt runt frågan. 

Kihlström (2006a) lyfter också fram att när intervjun är av öppen karaktär skall det inte finns 

förbestämda följdfrågor utan dessa skall följa respondentens tankar. Kihlström betonar att ”En 

öppen fråga kan liknas vid en fråga som inte har ett färdigt svarsalternativ” (2006:40). 

Ejvegård (1996) påpekar att i en intervju kan man blanda både strukturerade och 

ostrukturerade frågor, vilket inte är möjligt om man använder sig av något annat redskap som 

till exempel enkät. Lantz framhäver att den strukturerade intervjun innebär att intervjuaren 

ställer frågor som är formulerade i förväg och som ställs i en viss ordning och att vi dagligen 

stöter på intervjuer såsom i Tv och radio. Ejvegård menar att intervjufrågorna som ställs inte 

får vara ledande utan de skall vara neutrala. Neutraliteten från intervjuarens sida får inte bli 

avståndstagande utan intervjuaren skall uppträda uppmuntrande mot respondenten. 

 

Lantz understryker att ställa frågor är oftast det lätta sättet att få fram information från 

respondenten. För att kunna dra en säker slutsats av intervjun måste svaren som man får vara 

                                                 
3
 Jörgen Dimenäs , Föreläsning, Högskolan i Borås, den 27 januari 2007. 
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tillförlitliga och de ska även kunna gå att kritiskt granska resultatet. Att intervjua är ett 

samspel mellan två personer. Det är olika roller i samspelet där en frågar och en svarar. 

Samspelet bygger på frivillighet. För att kunna intervjua någon krävs det ett syfte med 

frågorna. Det är den som ska intervjua som ska styra dialogens utveckling. 

 

I vetenskapliga sammanhang påpekar Lantz att det finns kriterier för den professionellt 

genomförda intervjun och dessa är att metoder måste ge tillförlitliga resultat. Intervjuarens 

förförståelse är viktig att vara medveten om när man skriver och ställer sina frågor så att 

respondenten inte påverkas och därmed resultatet. När man samlar data är alltid den viktigaste 

utgångspunkten att det finns ett problem som man vill ha besvarat. Ejvegård (1996) menar att 

om man skall intervjua flera personer är det av största vikt att alla respondenter får frågorna 

ställda i samma ordning och frågorna bör ställas så ordagrant som möjligt för att göra så liten 

påverkan som möjligt.  

 

8.4 Val av vetenskaplig metod 

Inom vetenskapen finns det två stora huvudriktningar, positivismen och hermeneutiken. Dessa 

två riktningar bygger på två skilda ursprung. Thurén (1998) redogör för att positivismen har 

en strävan efter absolut kunskap och har sitt ursprung i naturvetenskapen, medan 

hermeneutiken har ett humanistiskt synsätt och tror inte på en enda stor sanning utan att det 

finns flera sanningar. Utifrån vårt syfte och vald metod så kan en hermeneutisk tolkning där 

människors beteende i form av muntliga och skriftliga handlingar ligger till grund för vårt 

resultat. Med en hermeneutisk utgångspunkt kan vi även bygga på vår förförståelse och 

tillägna oss kunskap. Vi har valt att inrikta oss på lärarna och hur läraren individanpassar sin 

läs- och skrivundervisning. Vi vill förstå hur lärare arbetar kring individanpassning och har 

därför en kvalitativ metod. Eftersom vi vill ha reda på hur en lärare arbetar hade vi kunnat 

använda oss en av kvantitativ metod, men vi hade inte skapat en dialog med våra respondenter 

och vi hade inte heller haft möjlighet att ställa olika följdfrågor. Hade vi istället valt att titta på 

den första läs- och skrivundervisningen genom att se hur många elever som uppnår godkänt 

på nationella provet i svenska i skolår fem så hade vi kunnat ange ett svar klart och tydligt i 

siffror och diagram. Detta gör en undersökning kvantitativt. Vårt syfte med undersökningen är 

lite mer komplex på så sätt att den innefattar hur just de lärare som ingår i vår undersökning 

arbetar med individanpassning inom deras egna läs- och skrivundervisning till eleverna. Detta 

innebär att deras egna tankar, värderingar och arbetssätt om vad just de anser vara 

individanpassning och god läs- och skrivundervisning är.  

 

Det finns tre olika sorters redskap som man kan använda sig av när man ska göra 

undersökningar.  Trost (2001) understryker att en enkät är ett mätinstrument med vilket man 

mäter människors beteende, åsikter och känslor. Den största skillnaden mellan en enkät och 

en intervju är att den som svarar på enkäten själv skriver ner sina svar och att det inte finns 

någon intervjuvare med Trost skriver att det är syftet med ens projekt som måste vara 

avgörande för vilken slags metod man använder sig av. Kihlström (2006b) gör gällande att när 

man observerar något så innebär det att man tittar på något med nya ögon. Det gäller att 

försöka se det oväntade i en miljö som du redan är bekant med. Författaren framhäver också 

att det är viktigt redan från första protokollet att skriva datum och rita en skiss över rummet 

som man observerar i då detta kan vara till hjälp senare när materialet skall analyseras. 

Kihlström skriver vidare att ibland så kan det vara svårt att se något speciellt, men när man 

upptäcker det kallas det för critical incidents och det är detta som kan användas senare. 

Ejvegård (1996) påpekar att man vid observationer måste vara medveten att man genom sin 
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närvaro kan påverka vad som händer. Framförallt inom skolan då elever ser alla vuxna som en 

hjälpande hand. 

 

Vi hade även kunnat använda oss av observation då detta redskap hade kunnat se vårt 

undersökningsområde, men inte med samma djup som intervju. Med detta menar vi att vid en 

observeration hade lärarens arbetssätt när eleverna arbetar med läs- och skrivinlärning varit i 

fokus just vid det enskilda tillfället. Undersökningen hade då gått miste om och inte fått reda 

på lärarens bakomliggande tankar och idéer. Vi tror att det skulle vara svårt att med redskapet 

observation kunna se en individanpassad undervisning. När man observera ser man det som 

händer här och nu. 

 

Trost presenterar att med redskapet enkät kan man ta reda på människors åsikter. Man kan 

tänka sig att vi skulle kunna använda oss av enkät just för att vi vill ha reda på vad lärare 

tänker om individanpassning och läs- och skrivinlärning. Men vi anser att för att få reda på det 

vi vill veta kan det vara svårt att göra frågorna i enkäten så välformulerade och precisa att de 

täcker upp vårt syfte och vi tror även att vi får ett mindre underlag än med intervju. Vi saknar 

också direktkontakten och vi vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt svårt att få in 

enkätsvaren. 

 

För att få fram hur de berörda lärarna i vår undersökning individanpassar sin läs- och 

skrivundervisning till eleverna har vi valt att använda oss av intervju. Genom att intervjua 

lärarna har vi haft avsikten att få kunskaper om vårt undersökningsområde. När vi intervjuar 

har vi möjlighet att kunna ställa följdfrågor och se vad lärarnas kroppsspråk och 

ansiktsuttryck visar och på så sätt få en bild av deras reaktioner. Med intervju kan vi också 

förbereda lärarna som vi skall intervjua genom att dela ut frågorna till dem i förväg. Detta 

medför att de i god tid innan kan börja tänka och reflektera över frågorna och svaren så att de 

blir mer genomtänkta. Fördelarna med att ha intervju som redskap när vi vill ta reda på hur 

lärare tänker om och hur de talar om att de arbetar med individanpassning om sin läs- och 

skrivundervisning till eleverna är som vi beskrivit ovan många. När vi använder oss av den 

kvalitativa intervjun kan vi få reda på hur lärare tänker och arbetar mer ingående än med 

något annat redskap eller metod. Genom att använda intervju som redskap anser vi att vi har 

goda möjligheter att få en djup inblick i hur pedagogerna tänker om sitt arbete än om vi hade 

valt en annan metod.   

 

9.0 Urval 

Vårt strategiska urval har inneburit att vi endast har intervjuat pedagoger som arbetar inom 

förskoleklassen och upp till skolår tre. Då vi visste, genom verksamhetsförlagd utbildning, att 

dessa möter den första läs- och skrivinlärningen varje dag och har erfarenhet av detta. Vår 

undersökning har genomförts i två olika arbetslag där nio pedagoger har medverkat. Alla 

respondenter var kvinnor och har arbetat i verksamheten alltifrån 7 till 36 år.  Skolorna skiljer 

sig geografiskt då den ena är placerad väldigt centralt och den andra ligger på landet. De nio 

respondenterna tillhör olika yrkeskategorier, förskollärare, fritidspedagog och lärare. Samtliga 

respondenter som deltog i vår undersökning var kvinnor och de uppfyllde våra ställda krav 

om att möta läs- och skrivinlärning i sitt dagliga arbete och att arbeta i förskoleklass, skolår 

ett, två eller tre. 

 

Eftersom vi vänder oss till pedagoger så behöver vi inte tänka på att få målsmans tillstånd. 

Björkdahl Ordell (2006a) menar att det är viktigt att undersökningar genomförs på ett korrekt 

sätt. Annars förlorar man människors förtroende och det kan vara svårt att i framtiden få 
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människor att ställa upp i undersökningar. Det är även viktigt att forskningen skall vara 

relevant för sitt område och det finns institutioner som reglerar detta. 

 

9.1 Genomförande  

När vi bokade in tid och plats för våra intervjuer hade alla respondenter fått våra 

intervjufrågor, så att de haft god tid att reflektera och förbereda sig. Vid intervjutillfällena har 

vi suttit i enskilt rum där vi ansåg oss inte kunna bli störda. Val av rum gjordes tillsammans 

med respondenten. När vi genomförde intervjun använde vi oss av diktafon för att få med det 

som sagts och för att kunna återgå till det. Snarast efter intervjun så skrev vi ner och ut den på 

datorn. Därefter samlade vi alla intervjuer på hög och började bearbeta och analysera dem. Vi 

hade för att inte påverka våra respondenter inte diskuterat om vårt arbete och dess innehåll.  

 

9.2 Analys och bearbetning 

När alla intervjuer var utskrivna påbörjades analysarbetet. Vi läste varandras intervjuer för att 

få en bild om hur respondenterna hade svarat på intervjufrågorna. Vi försökte att hitta 

övergripande teman och mönster som vi sorterade svaren i. Skolorna presenterades först var 

för sig med en inledande allmän informerande del och analys om skolan. Därefter så kom en 

avslutande resultat del där vi sammanförde skolorna, i samma teman och mönster som vi 

tidigare hade presenterat skolorna i. Ett sätt att presentera resultat från olika skolor där man 

har använt sig av intervju som redskap finner vi i Vinterek (2003) där hon har presenterat sina 

resultat på detta sätt som vilket vi har inspirerats av. Vi tittade efter likheter och skillnader 

respondenterna emellan och för att förstärka vad vi skrivit i resultatet så plockade vi ut citat 

från intervjuerna. I analysen utgick vi ifrån vårt syfte och beskrev objektivt vad intervjuerna 

hade kommit fram till. För vår analys har vi valt att använda oss av den sociokulturella teorin. 

För att förstärka vårt syfte så behövs det fler analysredskap. Därför har vi valt att ta hjälp av 

Björns (1996) modell om det sociokulturella meningsskapandet som har tagits upp i tidigare 

kapitel. I det sociokulturella perspektivet tar författaren upp begrepp som medierad aktivitet, 

kulturellt verktyg, individ, artefakter, situerat lärande, situationell kontext och sociokulturell 

kontext. Vi har lånat dessa begrepp och modell för att analysera vårt material. Då vi valt att 

använda oss av intervju som redskap har vi inte haft möjlighet att se ett situerat lärande. Dock 

använde vi oss av begreppet efter de intervjuade lärarnas utsagor. Vi har även valt att använda 

oss av Vintereks (2006) forskning om individanpassning och hennes kategoriserande begrepp 

om individanpassad undervisning som beskrivits närmare i kapitel 6.1. 

 

För att underlätta läsningen och för att säkra sekretessen så har vi valt att kalla de två olika 

skolorna som deltar i undersökningen för skola A och skola B. De respondenter som deltagit i 

undersökningen har vi valt att kalla för 1,2, 3 och så vidare efter siffran så har vi valt att sätta 

ut en beteckning som beskriver respondentens utbildning; 

 

Fl (förskollärare) 

Fp (fritidspedagog) 

L (lärare)      

 

9.3 Etik 

Etikaspekten inom forskningen är främst till för att skydda individen och forskarens ansvar är 

mycket stort. I Vetenskapsrådet (2002) kan man läsa om fyra huvudkrav som måste tas i 

beaktning vid forskning. Dessa krav är framtagna för att skydda individen ur en etisk 
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synvinkel. Kraven innebär bland annat att forskaren måste informera deltagarna om syftet 

med undersökningen. Undersökningen måste också vara frivillig för de tilltänkta 

respondenterna. Man kan alltså inte tvinga någon att deltaga i en undersökning. 

Respondenterna skall också veta hur deras uppgifter förvaras exempelvis deras 

personnummer. De skall också vara upplysta om hur det som de har sagt kommer att 

användas, att informationen används till det som det var ämnat för. Dessa fyra krav heter; 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet  

 

Khilström (2006) betonar att alla respondenter skall ha en möjlighet att kunna tacka ja eller 

nej till att medverka i en undersökning och den som genomför undersökningen skall också 

vara tydlig med att respondenten när som helt kan hoppa av. 

 

Blaxter (1996, i Bell 2000) menar att det är bra att ha ett skiftligt kontrakt med den som man 

skall ha samtycke ifrån för att kunna börja samla in material. Ett etiskt förhållningssätt 

fungerar klargörande då det gör forskarna medvetna om vilka skyldigheter de har gentemot de 

personer som de skall studera. Bell (2000) menar att det är svårare än vad många tror med 

forskningsetiken då det kan vara svårt att hålla på konfidentialiteten och anonymiteten.  

 

9.4 Etik i vår undersökning    

När all data var insamlad har den förvarats inlåst och när vi bearbetat den så  har vi tänkt på 

var vi var och vilka som kunde höra och se. All datainsamling förstördes när vår uppsats blev 

publicerad. Vi behövde inte tänka på att få målsmans medgivande eftersom vi utförde vår 

undersökning på pedagoger. Respondenterna hade tidigare fått vårt syfte och intervjufrågor så 

att de hade möjlighet att i lugn och ro gå igenom dessa och förbereda sig om de valde att delta 

i vår undersökning, något som vi var väldigt tydliga med. 

 

Respondenterna var också informerade att det material och slutsatser som intervjun gav ska 

vara med i vår uppsats och ingen annanstans. Det innebar att de var väl medvetna om att det 

som de har sagt direkt kan citeras av oss i uppsatsen. Dock var vi noga med att inte skriva 

med namn, arbetsplats, ålder eller något annat som kunde göra det möjligt att identifiera 

respondenten. Genom dessa åtgärder anser vi att vi upprätthållde de krav som ställdes på att 

uppnå etikaspekten och de krav som Vetenskapsrådet ställer på forskning. 

 

9.5 Förförståelse 

Vår förförståelse inför det undersöka området var att individanpassning hade att göra med att 

alla elever i en klass arbetade med olika uppgifter inom samma ämnesområde. Vi hade även 

tankar kring att det var elevens behov som låg till grund för de individuella uppgifterna. 

 

9.6 Reliabilitet och validitet 

Vid undersökningar är reliabilitet och validitet viktiga faktorer som forskare måste ta med och 

tänka över. Thurén (1998) förklarar att reliabilitet är när undersökningarna är korrekt gjorda. 

Detta innebär bland annat att man är noga med att välja ut personerna som skall ingå i 

undersökningen. Författaren menar också att det är viktigt med validiteten som innebär att 
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man har undersökt det man verkligen skulle undersöka. Lantz (1993) skriver om vikten av att 

uppfylla de krav som finns för att undersökningen skall ha en hög användbarhet. Hon skriver 

vidare att ett annat krav för en undersökning är att det måste finnas möjligheter för andra att 

kunna granska alla slutsatser som man drar i en undersökning. 

 
Vi har reflekterat över vår egen förförståelse och det synliggjorde vad vi egentligen tyckte och 

tänkte i vår förståelse. Vi försökte vara så neutrala som möjligt och var försiktiga med egna 

åsikter och tankar om undersökningsområdet när vi träffade respondenterna, så att våra tankar 

inte påverkade svaren som vi fick. Vi var även objektiva när vi gick igenom svaren från 

respondenterna, så att vi inte lät vår egen förförståelse styra över resultatet vid analys. Då vi 

gjorde en mindre undersökning med få respondenter som ingick var det viktigt att vi inte 

generaliserade vårt resultat fast det kan ändå ge en bild av en typ av variation. Det är möjligt 

att vårt resultat som framkom inte endast gäller de två skolorna och de nio lärarna vi 

intervjuat utan att respondenternas tankar och arbetssätt troligtvis finns på andra skolor. Vi 

var mycket noga när vi skrev av intervjuerna från banden så att tillförlitligheten blev hög.  Vi 

anser att om man missar ett ord eller förväxlar ordföljden så kan innebörden bli en helt annan. 

 

Vi har med omsorg valt ut de pedagoger som ingick i vår undersökning. Vi har ställt krav på 

att de skulle möta läs- och skrivutveckling varje dag, något som vi menar att man gör när man 

arbetar i förskoleklass och upp till skolår tre. Reliabiliteten är god i vår undersökning eftersom 

alla respondenter uppfyllde våra ställda krav. Validiteten, som innebär att vi undersökt det 

som vi skulle utifrån vårt syfte, menar vi är hög.  Eftersom vi har intervjuat lärare ute i 

verksamheten som besitter kunskap om sitt eget arbetssätt och val av det, alltså det som vi vill 

undersöka. Det är dock viktigt att påpeka att vi undersöker hur lärare arbetar och tänker 

genom vad de berättar under intervjuerna. 

 

10.0 Resultat  

Resultatet av intervjuerna har vi analyserat i olika teman som i detta kapitel utgör 

underrubrikerna. Resultatet är baserat på nio intervjuer av verksamma lärare på två olika 

skolor. Skolorna presenteras kort i ett inledande stycke innan resultatet från skolan. 

Informationen av skolorna kommer från skolornas egen presentation. Först har vi analyserat 

skolorna var för sig. Sedan har vi gjort en gemensam analys på de båda skolorna tillsammans.  

10.1 Skola A 

Skola A ligger i ett mindre samhälle med tillgång till naturen alldeles utanför skolområdet. 

Skolan har en integrerad verksamhet där förskolan upp till skolår sex samt fritidshemmet 

finns under samma tak. Här arbetar man aktivt med friskvård, elevdemokrati och 

värdegrunden. I verksamheten finns det få barn med mångkulturellbakgrund. Skola A säger 

sig ha en helhetssyn där barnen ges möjlighet till att utvecklas och att få arbeta utifrån sin 

egen förmåga. 

10.1.1 Undervisningen 

Alla lärarna möter läs- och skrivinlärning i sitt dagliga arbete och har erfarenhet av det. Flera 

av lärarna beskriver att de använder sig av kända metoder i sin undervisning. Lärarna 

använder sig inte enbart av en metod eller material utan tar vara på de kunskaper och olika 

arbetssätt som finns. Bornholmsmodellen tas upp som en välanvänd metod av de lärare som 

arbetar i förskoleklass, där rim och ramsor utgör en grund. I Bornholmsmodellen ingår också 

att lyssna på ljud, att ha koncentrationsövningar, lyssnande övningar och språklekar. En lärare 

använder sig av metoden Läsning på talets grund. Läraren beskriver metoden som ett sätt att 



 27 

skriva en text tillsammans efter något som alla i klassen upplevt gemensamt. Läraren arbetar 

med bokstäver, där en bokstav i veckan bearbetas gemensamt på flera olika sätt. I 

undervisningen arbetar barnen sedan med ett givet schema med bokstaven. Elever som inte 

kan eller vill skriva, skriver läraren åt men det är eleven som bestämmer vad det skall stå i 

texten.  Det är fler lärare som använder sig av scheman i form av skrivscheman. En del lärare 

tar med vad de själva tycker är roligt och använder sig av detta i undervisningen: 

 

Ip Ja, jag lägger till sådant som jag tycker är roligt/…/sång och musik. Och även 

läsa böcker för det står inte heller längre med i Bornholmsprogrammet. Men det 

vill jag ha ändå. (2 Fl) 

 

Ip Göra bokstäver i lera, måla mer i lera. (2 Fl) 

 

En lärare uppfattade att rim och ramsor alltid har används som pedagogiskt hjälpmedel i 

förskolan, men nu har det blivit mer strikt och bestämt. Lärarna följer nu mer en metod på 

förskolan. 

 

Ip Det jag reagerar (negativt vår. anm) mest på är att det börjar redan på tre-, 

fyra- och femårsåldern, alltså på förskolan med Trasprojektet. (3 Fp) 

 

I förskoleklassen försöker läraren att inte få undervisningen för lik skolan utan påpekar vikten 

av att få med den fria leken under dagen. 

10.1.2 Individanpassning 

Alla lärare var överens om att de arbetar individanpassat:  

 

Ip Ja, självklart. Barn är olika och lär sig på olika sätt. (5 Fl) 

 

Lärarna tar upp vikten av att anpassa undervisningen utifrån var och en. De nämner också 

begreppen planerad verksamhet, tänka utifrån individen som centrala delar i en 

individanpassad undervisning. Utifrån lärarnas kännedom om sina egna elever så kan de rent 

praktiskt planera verksamheten: 

 

Ip Senare får dessa barn lätta småböcker typ Kiwi i individanpassad 

svårighetsgrad. (4 L)  

 

Eleverna arbetar inom samma område fast på olika sätt. När läraren har fått kunskapen var 

eleven befinner sig ser läraren möjligheter att ställa olika frågor till varje elev. I skolans 

verksamhet finns det också de pedagoger som arbetar som resurs: 

 

I Arbetar du med individanpassning i din undervisning? 

Ip Ja, det kan man verkligen säga att jag gör. Jag arbetar enskilt med varje elev, 

alltså uppgifterna är anpassade till just den eleven. (3 Fp) 

 

De lärarna som arbetar i förskoleklassen påpekar vikten av att låta barn som vill få skriva men 

att det är inget som de måste kunna när de går i förskoleklassen utan det sker helt utifrån 

barnens intresse. En lärare menar att all text duger som eleverna skriver. Vill eller kan inte 

eleverna skriva så gör läraren det åt eleverna men det är eleverna som bestämmer innehållet.   
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Lärarna menar att barnens intresse är viktigt att fånga och det innebär att man i klassrummet 

måste ha olika sorters material såsom spel, böcker i olika svårighetsgrader, pussel och ramsor.    

10.1.3 Elevgruppen 

Elevernas behov, så som lärarna uttrycker det, styr hur undervisningen är utformad i 

elevgruppen. En lärare beskriver hur det i den nuvarande elevgruppen finns ett behov av att 

arbeta med att kommunicera med varandra. Detta innebär att lärarna får ta tid från annat 

arbete. Barngrupperna har blivit större och större vilket medför högre krav på pedagogerna 

och att fritidspedagoger får mer arbetstimmar i skolan. Klassammansättningen har förändrats 

under åren vilket också medför att annan personal så som fritidspedagoger arbetar mer i 

klasserna. Det som främst skiljer sig är att elever med behov av särskilt stöd ökar och även 

individuella program: 

 

Ip Vi har ju även elever med särskilt stöd som behöver extra hjälp med sin läs- och 

skrivinlärning. (1 Fp) 

10.1.4 Tid 

Lärarna är oense om de vill arbeta mer med läs- och skrivundervisning. De flesta lärarna 

känner att de inte har tiden för att kunna arbeta mer med läs – och skrivundervisning, även om 

de vill eller inte. Tiden i skolan skall användas till mycket och läs- och skrivundervisning är 

en del som skall hinna med: 

 

Ip Nej, det tar mycket tid från saker som är minst lika viktiga som till exempel 

social och emotionell träning. (5 Fl) 

 

Att arbeta utifrån en metod tar mycket tid och utrymme anser några av lärarna. En 

problematik som tas upp är att hinna med att arbeta mer med läs- och skriv i sin undervisning. 

Men lärarna tar också upp problematiken med att få in andra saker i undervisningen än 

övningar och aktiviteter som finns i den modell som ligger till grund för lärarnas och skolans 

övergripande arbetsätt/metod: 

 

Ip Mycket mer skapande, använda kroppen, för nu när man kör det här 

Bornholmsprogrammet så finns det inte utrymme för det. (2 Fl) 

 

Många av lärarna känner att mycket av arbetstiden går till andra saker än till eleverna. Kraven 

som ställs på lärarna blir större när lärarna skall ägna sig åt saker som individuella 

utvecklingsplaner och kvalitetsredovisning.  

10.1.5 Resurser 

Lärarna är oense när det gäller huruvida verksamheten ser likadan ut nu som för fem år sedan. 

En del menar att det har skett mycket försämringar i verksamheten där de arbetar medan andra 

menar att det ser likadant ut i verksamheten. Pengar och tid pekas ut av lärarna som faktorer 

som har försämrats: 

 

Ip Även resurser har minskat så som pengar. (4 L) 

 

10.2 Skola B 

Denna skola ligger centralt i en medelstor stad med närhet till både naturområden och allt 

annat som en stad har att erbjuda. Skolan har många elever som är uppdelade på tre enheter. 
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Dessa enheter är en förskoleklass till skolår sex, en högstadieenhet samt en särskola. Skolan 

har även valt att profilera sig och har då valt en profil mot idrott, rörelse och hälsa, som ska 

genomsyra skoldagen från förskoleklass till skolår nio. Detta är något som personalen deltar 

och engagerar sig i. Skolan B är en mångkulturell skola. 

10.2.1 Undervisningen 

Alla lärare möter läs- eller skrivinlärning i sitt dagliga arbete eller så gott som. Lärarna lyfter 

fram olika metoder och blandar dessa i sin undervisning. Kiwimetoden och arbete med 

bokstäver på olika sätt genom stenciler och böcker ingår i undervisningen likaså arbete utefter 

Bornholmsmodellen. En majoritet av lärarna låter eleverna arbeta med samma uppgifter men 

att de får arbeta i sin egen takt. 

 

I skolan har man satsat på läsundervisningen för alla elever i skolår två där en resurs som är 

utbildad fritidspedagog med stort intresse för läsning läser med varje elev under veckan. 

Satsningen gjordes efter att det uppmärksammats från lärare i de högre åldrarna att eleverna 

inte hade någon bra läsförståelse: 

 

Ip Många av eleverna här kan koda av men dom förstår inte vad texten berättar för 

dem. ( 8 Fp) 

 

Lärarna har utformat sin läs- och skrivundervisning så att i skolår två används ingen styrd 

läsebok utan ett material som är anpassat till barn med ett annat modersmål än svenska, men 

materialet passar även de andra eleverna.   

 

I förskoleklassen arbetar läraren med Bornholmsmodellen. Läraren arbetar aktivt i sin 

undervisning med att låta barnen skilja ut ljud ur ord och skillnaden mellan ord och bokstav. 

När det kommer till skrivuppgifter så får de elever som vill skriva. Annars skriver läraren men 

eleverna bestämmer vad som skall stå i texten. Vidare så påvisar de vikten av att inte låta 

förskoleklassen bli för lik skolan, utan att det ryms mycket fri lek under dagen.  

 

En lärare anser att läsinlärningen kommer tidigare in i förskolan nu och att förskolan arbetar 

mer och mer aktivt mot läs- och skrivinlärning än för några år sedan: 

 

Ip Från egentligen noll år, att man hela tiden jobbar gentemot att kunna läsa och 

skriva. ( 7 L)   

10.2.2 Individanpassning 

Alla lärare på Skolan B menar att de arbetar mer eller mindre individanpassat i sin 

undervisning. Framförallt klasslärarna som arbetar i skolans första år påpekar tydligare än 

övriga lärare att de arbetar med individanpassning som en självklarhet och ett måste i 

klassrummet. 

 

Barnen är olika långt i sin kunskap och detta måste lärarna ta hänsyn till och variera sina 

uppgifter till de olika elevernas förutsättningar som finns i en klass. Mer och fler avancerade 

uppgifter eller läseböcker till de eleverna som behöver det finns i klassrummet. De elever som 

behöver lättare böcker får det. Därför passar kiwiböckerna bra i en klass med många olika 

sorters läsare då böckerna kommer i olika steg, svårighetsgrader: 

 

Ip Ja, att de har så olika svårighetsgrad på böcker som de arbetar med /…/. ( 6 L) 
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En lärare beskriver hur hon i sitt arbetssätt får med alla elever, alla får vara med i början och 

då kan man som lärare hjälpa dem som inte kan. Även de andra eleverna kan hjälpa dem som 

inte kan. En annan lärare påpekar vikten av att hjälpa eleverna där de är och att hjälpa alla 

eleverna i en klass för eleverna arbetar i sin egen takt: 

 

Ip Ifrån början så får alla vara med och läsa och då stöttar man upp dem som inte 

kan, eller dom som har lärt sig att läsa när de börjar de stöttar de andra genom 

att kunna läsa och de andra lär sig det utantill. ( 7 L) 

 

En lärare beskriver hur olika det kan vara i en elevgrupp; en del barn kan knappt forma 

bokstäver och andra kan skriva. En annan lärare beskriver att få en åldersmässigt homogen 

grupp skulle kunna underlätta för att individanpassa undervisningen, för att då skulle det bli 

lättare att hinna med alla eleverna i klassen. 

 

En annan aspekt med individanpassad undervisning är att det är ett bra arbetssätt enligt en 

lärare för då blir det inga elever som tröttnar på skolan. Intresse är ytterligare en aspekt som 

tas upp och utifrån elevens intresse kan lärarna utmana eleverna menar lärarna. 

10.2.3 Elevgruppen 

Verksamheten ser olika ut från år till år och det gör även barngrupperna. Andelen barn med 

invandrarbakgrund varierar kraftigt och detta påverkar undervisningens innehåll. Ibland 

förekommer det att barn börjar förskoleklassen ett år tidigare. Inom den elevgruppen som en 

lärare har så finns det stor spännvidd, kunskapsmässigt, eleverna emellan:  

 

Ip Skillnaden som jag kan se ligger hos barnen och gruppen. ( 9 FP)  

10.2.4 Tid 

Lärarna har lite olika syn på huruvida tiden räcker till eller inte. En lärare är väldigt tydlig 

med att det finns för lite tid för henne att hinna med alla eleverna i klassen medan en annan 

lärare menar att tiden räcker till och att hon inte vill arbeta mera med läs- och 

skrivundervisning. Arbeta i korta pass är ett sätt att lägga upp arbetet i klassen men också då 

att få eleverna att koncentrera sig intensivt när undervisningen sker. Att ha tid för det enskilda 

barnet i skolan är viktigt men svårt. Skola B har gjort det möjligt genom att ha en pedagog 

som läser med eleverna enskilt: 

 

Ip Det är sällan som barn sitter 20 minuter med en vuxen. För det är vad vi gör, 

många barn idag dom har inte så många minuter med en vuxen. Jag får höra 

mycket som inte lärarna får. (8 Fp) 

10.2.5 Resurser 

Några utav lärarna menar att det har skett försämringar när det gäller personaltätheten på 

skolan. En av lärarna som innan läste med eleverna flera gånger i veckan menar nu att det 

hinns inte med på grund av nedskärningar. En annan lärare menar att det behövs mer hjälp i 

klassummet. Skolan B har också märk av att de har mindre med personal än andra skolor i 

samma kommun, enligt en lärare:  

 

Ip  Det är för lite personal helt enkelt. ( 7 L) 
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10.3 Skola A och Skola B 

Här redovisar vi både skola A och skola B, och ser efter likheter och skillnader.  

10.3.1 Undervisning 

Många av lärarna på båda skolorna möter läs- och skrivinlärning i sitt dagliga arbete, mer 

eller mindre, och har mycket erfarenhet av det. Att arbeta utifrån olika metoder i 

undervisningen och framförallt Bornholmsmodellen används i båda skolorna. Lärare har 

uppmärksammat läs – och skrivinlärningen redan på förskolan, att det ute i verksamheterna 

arbetas aktivt och utifrån olika projekt redan från tidig ålder. Att leken finns med under dagen 

i förskoleklasserna är också något som är gemensamt. Kiwiböcker med olika svårighetsgrad 

används på båda skolorna, likaså arbete med bokstäverna som eleverna arbetar med var för 

sig. Lärare på båda skolorna gör på samma sätt när det gäller elever som inte vill eller kan 

skriva. Läraren skriver då åt eleverna men eleverna får bestämma vad läraren skall skriva.   

 

Skola B har satsat extra på läsundervisningen i skolår två med mer undervisning och personal. 

I skolan B arbetar eleverna också med olika stenciler medan i skola A arbetar man utefter 

olika scheman. Kiwi böcker och Bornholmsmodellen används som vi skrev tidigare men i 

skola A används ytterligare en metod, Läsning på talets grund (LTG). Lärarna på skola A 

påvisar vikten av att ta med det som man själv tycker roligt att arbeta med i undervisningen 

och som inte ryms i innehållet av deras metod. 

10.3.2 Individanpassning 

Alla lärare i vår undersökning anser sig arbeta mer eller mindre individanpassat i sin 

undervisning. Vikten av att utforma verksamheten utifrån individen och dennes kunskaper tas 

upp av de båda skolorna. Just när det gäller läsundervisningen ser båda skolorna 

Kiwimaterialet som ett sätt att individanpassa sin undervisning. När lärarna har fått kunskaper 

om var eleverna befinner sig kan de hjälpa eleverna där de är. Att ta tillvara elevernas olika 

språkkunskaper innebär att läraren hjälper en del elever mer och andra mindre i klassrummet. 

Lärarna på båda skolorna påpekar vikten av att ha ett individanpassat fokus i klassrummet där 

undervisningen utgår från var och en av eleverna och en av lärarna menar att eleverna ska 

arbeta i sin egen takt. Resurspersonal finns också att tillgå på båda skolorna. Elevernas 

intressen är en viktig utgångspunkt för att fånga eleverna i undervisningen. 

 

På skola B menar en lärare att det skulle vara lättare att arbeta mer individanpassat med en 

homogen grupp, rent åldersmässigt. På A skolan är olika sorters material mycket viktigt att ha 

i klassrummet.  

10.3.3 Elevgruppen 

En gemensam sak för de båda skolorna är att elevgruppen förändras från år till år och att detta 

leder till att undervisningen innehåll påverkas. Elevgruppen kunskaper och behov är också det 

föränderligt från år till år.  

 

Skola A ser en att barnantalet ökar vilket medför att pedagogerna får större krav på sig att se 

varje barn i gruppen. Men även att fritidspedagogerna får mer tid i skolan vilket skiljer sig 

mot skolan B. Vidare så har skola B stort varierande antal elever med annat modersmål än 

svenska. 
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10.3.4 Tid   

Tiden är något som båda skolornas lärare är oense om, en del menar att den räcker till och 

andra att de skulle vilja arbeta mer med läs – och skrivundervisning eller andra saker såsom 

skapande aktiviteter.  

 

När tiden inte räcker till känner en lärare på skola B att eleverna inte hinns med i samma 

utsträckning som hon vill, medan på skola A ser man utökade arbetsuppgifter såsom 

individuella utvecklingsplaner och kvalitetsredovisningar som en problematik. Skola B har 

även satsat på att ha en resurs som tar sig tid för varje elev och elevens läsning i skolår två.  

10.3.5 Resurser 

När det gäller försämringar av resurser i form av tid, pengar och personal skiljer det sig 

mellan skolorna. Skola A ser att det har blivit sämre med pengar och tid tillskillnad från skola 

B där man ser att personaltätheten har minskat.  

 

10.4 Gemensam analys av skola A och B 

Vår analys utgick från Vintereks (2006) forskning kring individanpassning i skolan, Säljös 

sociokulturella perspektiv (2000 & 2005) men även från Björns (1997) modell som vi 

redogjort i kapitel 7.1. Vi valde att göra en egen version av Björns modell. Då bröt vi ner 

begreppen så att det överensstämde bättre med vårt syfte och frågeställningarna. Men 

användningen av ursprungsbegreppen användes också i analysen för att göra den tydligare 

och överskådligare för läsaren.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Den sociokulturella kontexten har stor påverkan på skolan. Skolan styrs av olika sorters 

styrdokument som beslutsfattare i Sverige gemensamt har tagit fram. Vidare påverkas och 

utformas skolan också av resurser som tilldelas den men även av föräldrarnas inflytande och 

samhället i sig. Lärarna möter läs– och skrivinlärning under varje skoldag. Att i sin 

undervisning använda sig av olika metoder är vanligt och återkommande. I våra intervjusvar 

är dessa Bornholmsmodellen och Kiwiböckerna. Dessa ser vi som ett medierande redskap 

som ska stimulera elevernas läs- och skrivinlärning. I modellen återfinns den under 

undervisning eftersom eleverna skapar kunskap via metoderna. När läraren använder sig av 

dessa redskap blir läraren en medierande lärare, då förmedling och undervisning sker utifrån 



 33 

ett givet läromedel. Vinterek (2006) kallar användningen av olika metoder för 

metodindividualisering. Framförallt Kiwiböckerna, med olika svårighetsgrader på böckerna, 

stämmer väl in i begreppet nivåindividualisering eftersom undervisningen utgår ifrån elevens 

färdigheter och hur långt de har kommit i sin läsutveckling.  

 

Lärarna använder sig av många olika artefakter och redskap i sin undervisning. De språkliga 

artefakter som nämns är rim och ramsor, sång och musik. Redskapen som läraren lyfter fram 

är stenciler, böcker och lera. Lärarna menar att artefakter och redskap är ett sätt att underlätta 

och göra undervisningen mer varierad i klassrummet. Leken tas upp som viktiga inslag 

framförallt i förskolekassen, när leken används i undervisning ser vi den som ett medierande 

aktivitet där individen och de kulturella redskapen möts. Detta är kärnan i Björns (1997) 

modell.  

 

När lärarna stöter på elever som inte vill eller kan skriva skapas en aktivitet mellan individen 

och det kulturella verktyget där läraren, med själva textskapandet, utgör den medierande 

aktiviteten. Hela aktiviteten sker i klassrummet som en situationell kontext där elevens läs- 

och skrivinlärning ligger i fokus. Lärarna utgår i denna aktivitet ifrån elevens vilja och hur 

långt eleven har kommit i sin skrivutveckling. Läraren lägger således nivån i undervisningen 

efter eleven, vilket leder till en nivåindivudualisering. 

 

I klassrummet arbetar läraren individanpassat utifrån elevens, individens, behov och intressen. 

Att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas intresse och behov kallar Vinterek för en 

innehållsindivdualisering.  

 

Eleverna egna kulturella verktyg ser också olika ut. I skola B med hög andel elever med annat 

modersmål än svenska varierar läs- och skrivförmågan som eleverna har med sig till skolan. 

Att utforma klassrummet och göra det till en inbjudande plats att lära för alla individer, där 

många olika medierade artefakter och redskap finns att tillgå, är för lärarna ett sätt att 

individanpassa sin undervisning. Alla de olika material som läraren väljer att ha i sitt klassrum 

och som är möjligt för eleverna att använda sig av passar väl in under Vintereks beskrivning 

av hur materialindivdualisering kan se ut. Hur klassrummet är utformat klassificeras däremot 

under typen miljöindividualisering. 

 

Lärarna uppfattar att barngrupperna blir större och förändras från år till år, ett fenomen som 

kan hänföras till den sociokulturella kontexten. Storleken på grupperna kan också påverka 

eleverna på fler plan, nämligen i den situtionella kontext som de befinner sig i men också på 

individnivå. Hur eleverna blir påverkade i klassrummet är individuellt men med fler elever 

ökar både ljudnivån och rörelsen men också lärarens tid för det enskilda barnet påverkas. 

Vikten av att ha tid för den enskilde eleven är något som framkommer i resultatet, då det 

annars kan vara svårt att utifrån individen skapa en medierad aktivitet. Även att låta eleven få 

arbeta i sin egen takt lyfts fram i resultatdelen av lärare. När eleverna får arbeta med sina 

uppgifter i den takt som de vill eller klarar av så sker en hastighetsindividualisering. Skola B 

har en resursperson i skolår två för att kunna arbeta med varje enskild elev. Resurspersonalen 

kan då utifrån elevens behov utse en artefakt, i detta fall en bok och det uppstår vid läsning en 

medierad aktivitet mellan läsaren och boken. Genom att det finns med en lärare som följer 

elevens utveckling och svårigheter blir detta en situationell kontext med individanpassad 

undervisning. Hela organisationen runt läsning som skola B har gjort kan härledas till 

Vintereks typologi kring hur varje elev får undervisningen anpassad efter de förutsättningar 

som eleven har. Detta är ett exempel på hur man kan arbeta med omfångsindividualisering.   
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Ett arbetssätt är att arbeta med korta pass, för att eleverna skall koncentrera sig på själva 

uppgiften som ges. Enligt modellen kan detta ses från ett individperspektiv då läraren utgår 

från elevens behov av att ha korta pass när eleverna ska arbeta med en medierad aktivitet i en 

situationell kontext. En problematik som lärarna tar upp är att arbeta mer med läs- och 

skrivundervisning, som en medierad aktivitet, där individen samspelar med kulturella verktyg. 

En del lärare känner att tiden inte räcker till medan andra vill ha in annat i undervisningen. 

 

Lärarna menar att det har skett förändringar i skolans värld. Lärarna beskriver att det har blivit 

sämre resurser till skolan. Det som främst pekas ut är tiden, pengarna och resurserna till 

skolan. Detta kan utifrån den sociokulturella ramen beskrivas som förändringar i den 

sociokulturella kontexten. Resurser som skolan kan tillgå kan ses som en verkan av år 2007 

där dagens kontext styr.          

   

10.5 Sammanfattning 

Vi har i vår undersökning intervjuat lärare på två olika skolor. Skolorna skiljer sig åt 

geografiskt och den ena skolan har en mer mångkulturell sammansättning när det gäller 

elevgruppen och personal. Alla respondenter var kvinnor och har många års erfarenhet av läs- 

och skrivundervisning. Syftet med undersökningen var att belysa hur lärare arbetar och vilka 

tankar som ligger till grund för individanpassning i sin läs- och skrivundervisning. Det som 

framkom var att lärarna arbetar individanpassat och använder sig av olika metoder i sin läs- 

och skrivundervisning. Lärarna ser till gruppens behov men också till att utmana den enskilda 

eleven. De olika teman vi tidigare delat in resultatet i framkom som centrala delar i lärarnas 

tankar kring sin undervisning. När det gäller den första läs- och skrivinlärningen menar lärare 

på de båda skolorna att det börjar arbeta mer aktivt med dessa kunskaper lägre ner i åldrarna 

än tidigare. Alla elever är olika och har olika kunskaper med sig till skolan då är det viktigt att 

individanpassa undervisningen så att alla elever får det stöd de behöver.    

 

Säljö (2005) menar att enligt det sociokulturella perspektivet lär barnen i olika situationer när 

de har ett behov av att lära. Genom att skapa meningsfulla situationer kan detta ske. 

Bornholmsmetoden används i de båda skolornas förskoleklasser där även leken skall vara en 

stor del av verksamheten. Säljö (2000) påtalar att barnens lek utgör en grund för lärande i 

samspel med andra. I de första skolåren arbetas med Kiwiböcker med olika svårighetsgrad. 

Elevgruppen utgör en grund för innehållet i undervisningen då intresse och behov styr och 

denne förändras från år till år. Alla lärarna anser att de arbetar mer eller mindre 

individanpassat och en del menar att det inte går att arbeta på något annat sätt. Resurser ses 

som något som har försämrats i skolans värld, både vad gäller tid, pengar och personal. 

 

11.0 Diskussion 

11.1 Resultatdiskussion 

Undersökningen är grundad på kvalitativa intervjuer och vi utgår från Säljös (2000 & 2005) 

teorier om det sociokulturella lärandet. Vi har i vår undersökning belyst hur lärare arbetar med 

och vilka uppfattningar som ligger till grund för individanpassad läs– och skrivundersvisning. 

Vår kvalitativa datainsamling har haft relativt få respondenter. Vi kan och ska inte utifrån vårt 

resultat dra någon generell slutsats. Om vi däremot får spekulera kan vår slutsats peka mot att 

lärarna arbetar med individanpassning i läs- och skrivundervisningen. Lärarna använder sig av 

flera olika metoder i undervisningen men också att elevernas förkunskaper och intresse ligger 

till grund för undervisningen. Ett problem som kan uppstå är att läraren inte har tiden för att 
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arbeta med en individanpassad undervisning som är en förutsättning för att kunna starta upp 

och fullfölja ett sådant arbetsätt. 

 

 Det har i vår undersökning kommit fram olika resultat av hur individanpassning är förankrad 

i läs- och skrivundervisningen. Alla lärare var ense om att de använde sig av 

individanpassning i sin undervisning. Användningen av olika metoder gjordes på båda 

skolorna, framförallt Bornholmsmodellen och Kiwiböckerna var gemensamma men även 

LTG metoden lyftes fram. Bornholmsmodellen syftar till att på ett aktivt sätt arbeta med den 

förberedande läs- och skrivinlärningen. Lundberg (2007) skriver att man går in och arbetar 

aktivt med lekarna och uppgifterna som finns i det utformade material inom 

Bornholmsmodellen Det framkommer i vårt resultat att fast lärarna använder sig av en metod 

så följer de inte denna till punkt och pricka utan lägger in sådant i undervisningen som de 

själva anser är roligt eller som gruppen behöver träna på. Metodindividualisering som 

Vinterek (2006) tar upp innebär att använda sig av olika arbetssätt och metoder i sin 

undervisning. Vi menar att lärarna på skolorna har en hög grad av metodindividualisering, då 

de inte strikt använder sig av en enda metod. När lärarna använder sig av läroböcker, 

medierade redskap, utgör de själva en del av en medierad aktivitet mellan det kulturella 

verktyget och individen. Läraren vill förmedla kunskapen till eleverna.  

 

Det enskilda barnets fokus är något som framkommer både i vårt resultat men också i den 

aktuella forskningen. Vinterek och Dimenäs et al (2006) skriver alla i sin forskning om vikten 

av att den enskilda eleven och dess behov och förkunskaper skall utgöra grunden till 

undervisningen. Resultatet säger att i den situationella kontext, som klassrummet utgör för 

eleverna och lärarna, så finns det så många olika elever och alla med individuella behov. Det 

framkom i våra resultat att barnen läser på olika sätt. Vi känner att det är här man kan arbeta 

dels utifrån läroplaner men också verkligen kunna tillgodose varje enskilt barns behov. 

Längsjö och Nilsson (2005) skriver om vilken stor roll som läraren har när det gäller läs- och 

skrivinlärning. Det finns även exempel från våra resultat där läraren hjälper eleven att skriva 

om eleven inte vill eller kan.  

 

Dimenäs et al skriver att det är viktigt att ha heterogena klasser i skolan, Säljö menar att 

lärande är situationsbundet och inte har något med åldern att göra. Vi ser individen som en 

förutsättning för att låta alla elevers intresse och behov styra istället för åldern och 

homogenitet och det finns även exempel på detta i vårt resultat. Resultatet av vår 

undersökning där två skolor ingår ser klasserna olika ut vad gäller sammansättning av 

elevgrupperna, den ena skolan är mycket homogen då det kommer till antalet elever med 

mångkulturell bakgrund. Att ha mer heterogena klasser menar vi gynnar alla då tillgången av 

olikheter är en kunskapskälla att ösa ur, vilket forskningen lyfter fram.  

 

Vi ställer oss undrande till att respondenterna i intervjuerna vi genomfört inte nämner datorn 

som ett medierande redskap. Datorn har en stor roll i den sociokulturella kontext vi lever i och 

kunskaper i datoranvändning är av största vikt. Vi har i bakgrunden tagit upp en metod där 

man använder datorn som hjälpmedel för att knäcka koden för läsning och skrivning, denna 

metod kallas för Tragetonsmetoden (Trageton 2005). Det diskuteras även i forskarvärlden 

(Linköpingskonferensen) om hur vårt mediesamhälle påverkar läs –och skrivundervisningen.  

 

I Lpo 94 kan man läsa att ”särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna skall tillägna sig kunskaper” (2000:7). Lärarnas tar upp att leken skall ha en plats 

under dagen i skolverksamheten. Detta finner vi alltså stöd för i den aktuella läroplanen som 

kan ses som ett resultat av den sociokulturella kontexten. Dimenäs et al (2006) talar om att 
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skolan skall vara rolig. Genom leken kan eleverna lära och samtidigt ha roligt Detta ser vi 

som ett relativt enkelt sätt att göra skolan mer rolig men ändå samtidigt lärorik.  

 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att ett kartläggnings material behövs för att ta reda på var 

eleven befinner sig kunskapsmässigt men också för att läraren skall kunna planera den 

pedagogiska verksamheten efter varje enskild elev. Utifrån lärarnas kännedom om eleverna 

planerar lärarna i vår undersökning sin verksamhet. Dimenäs et al har sett i sin undersökning 

att ett sätt att individanpassa undervisningen är att ha olika långa lektioner. En lektionsform 

som tas upp i vår undersökning är att använda sig av korta arbetspass. Alla elever är och lär 

olika menar lärarna. Därför är korta pass ett sätt som rent praktiskt gör det möjligt att 

individanpassa sin undervisning.  

 

Resurser är en faktor som tas upp av både forskare och respondenter. Dimenäs et al tar upp 

resurser som viktiga för ett individanpassat arbetssätt. De nämner resurser som 

lärarkompetens, värdegrund, ledarskap och didaktik. Lärarna på båda skolorna i vårt resultat 

nämner att det har blivit sämre, mindre, med personal och detta ses som en resursbrist. Vi 

känner att diskussioner om resurser är en konsekvens av den sociokulturella kontexten. Det 

diskuteras dagligen i media om neddragningar och nedskärningar i skolans värld. I vår 

bakgrund har vi tagit upp och redogjort för olika metoder som kan användas i undervisningen. 

De är mer eller mindre kostsamma räknat i kronor. Men egentillverkat material och ett stort 

nätverk med andra pedagoger kan minska dessa kostnader så att varje enskild elev kan få de 

resurser som behövs.  

 

11.2 Didaktisk konsekvens 

Vi har i vår bakgrund tagit upp olika metoder som lärare kan använda sig av i sin läs- och 

skrivundervisning och detta ser vi som en didaktisk faktor som går att använda för att 

individanpassa arbetet. Att arbeta individanpassat innebär att utforma undervisningen utifrån 

elevens kunskaper och intresse.     

 

Lärarna ute i verksamheten har en mängd olika metoder som de kan använda sig av i 

undervisningen. I bakgrunden i undersökningen har vi tagit upp en del av de metoder som går 

att använda vid läs- och skrivundervisning. Metoderna går att arbeta med fullt ut eller använd 

sig av flera samtidigt och det finns också möjlighet att kunna individanpassa dem till eleverna. 

De respondenter som vi har intervjuat uppger att de arbetar individanpassat med den första 

läs- och skrivinlärningen. Kopplar vi detta till Vinterek (2006) forskning om 

individanpassning så finner vi att begreppet individanpassning är oerhört stort och kan 

definieras i många olika faktorer som hon tar upp. Vidare skriver författaren om att man kan 

arbeta mer med en del faktorer för att få en djupare anpassad undervisning till eleverna. De 

olika forskarna som har tagit upp individanpassning, Dimenäs et al och Vinterek skriver om 

att alla elever inte gynnas av ett individanpassat arbetssätt men de är oense om vilka som blir 

förlorarna. Dimenäs et al menar att de elever som ligger långt fram i skolan inte får den 

utmaning de behöver medan Vinterek menar att det blir svårt för de resurssvaga eleverna att 

hänga med i skolan. Vi tror att det kan gå att tillgodose alla elever i en klass om man 

individanpassar läs- och skrivundervisningen till varje enskild elev. Då kan man möta 

eleverna där de är i sin kunskapsutveckling och använder man regelbundet olika 

kartläggningsmaterial kan man följa och planera undervisningen utifrån den. 

 

Säljö (2000) menar att de artefakter som individen använder sig av sker på ett individuellt sätt 

och det blir grunden för individens lärande. Därför är det viktigt att vi lärare hela tiden tar in 
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nya artefakter och hjälpmedel men också håller oss ajour med nya forskningsrön som 

kommer. Detta är något som även framkommer i Vintereks och Dimenäs et al forskning. I 

vårt resultat framkom det att någon lärare vill arbeta mer med olika artefakter så som 

exempelvis lera. En annan påpekar vikten av att ha ett välfyllt klassrum med exempelvis 

böcker så att det finns något för alla. Den situationella kontexten som ett klassrum utgör 

menar lärarna skall duka upp. Uttrycket; barnen skall bada i böcker, det tycker vi stämmer 

bra. Det finns ett stort utbud av böcker i samhället idag.      

 

Det är viktigt att eleverna själva har kunskap om vad de behöver utveckla samt att de tar 

ansvar och blir delaktiga i sin egen utveckling men också att vårdnadshavare får denna 

kunskap påpekar Zetterström (2006). IUP är ett sätt att dels använda sig av 

kartläggningsmaterial som grund för att få kunskap om sin utveckling och mål men också att 

kunna ge ett helhetsperspektiv för elev, vårdnadshavare och lärare. Vi menar att kontinuerligt 

arbete med IUP kan vara en viktig del i att föra samman individanpassning och läs- och 

skrivundervisning. För att kunna planera undervisningen måste god kännedom om eleven 

finnas så att eleven stimulerar och utvecklar sina läs- och skrivfärdigheter. Zetterström skriver 

att IUP är ett medel för att nå målen i skolan.    

 

Säljö (2005) påpekar att det inte bara går att se till vad en individ kan utan också vilka 

erfarenheter och hur individen agerar i olika kontexter för att skapa mening. I resultatdelen i 

undersökningen kan man läsa om att lärare känner att en del elevgrupper behöver träna på 

olika saker. Exempel som tas upp är en grupp som behöver mer kommunikation och då 

arbetar man med det och tar tid från annat arbete. Detta arbetssätt tyder för oss på en 

medvetenhet hos pedagogen. Här finns det en kunskap om vad eleverna behöver, alltså ett 

individanpassat arbetssätt inom läs och skrivundervisning. 

 

I en individanpassad undervisning menar Dimenäs et al (2006) att det är viktigt att läraren vet 

hur barn lär men också har kunskap om olika metoder så att de vet hur de skall gå tillväga och 

hjälpa varje elev i sin läs- och skrivutveckling. Vi anser att lärarna som vi intervjuade har god 

kunskap om sina elever, så ett individanpassat lärande i läs- och skrivundervisningen som 

utgår ifrån elevernas kunskaper och intressen är genomförbart. 

 

11.3 Metoddiskussion  

Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi har använt oss av intervju som redskap. Vårt 

syfte är att belysa hur något ser ut ute i verkligheten, vi har alltså gjort en empirisk studie. 

Den kvalitativa metoden handlar om hur andra människor tänker och uppfattar det som man 

vill ha reda på, kvalitativ metod passar alltså bra utifrån vårt syfte. Vårt val av redskap utgick 

ifrån att vi ville ta reda på hur just lärarna arbetar samt hur de tänker om individanpassning 

och läs- och skrivinlärning. Vi är medvetna om att vi får reda på hur lärarna talar om sitt 

arbete, men det är också ett resultat.  Om vi hade valt att använda oss av redskapet 

observation så hade vi sett hur de arbetade men inte hur de tänkte. Vi anser att det är en viktig 

aspekt att veta hur lärarna tänker eftersom vårt syfte med undersökningen är att belysa hur 

lärare arbetar med individanpassning i sin läs- och skrivundervisning och för att få en ökad 

förståelse vill vi veta hur de tänker. 

 

Nio lärare som uppfyllde våra på förhand bestämda kriterier intervjuade vi. Kriterierna var att 

lärarna möter läs- och skrivinlärning i sitt dagliga arbete och att de arbetar i förskoleklassen 

upp till skolår tre. Respondenterna som deltog i vår undersökning, kände vi, var mer eller 

mindre berörda under själva intervjun. Någon respondent upplevde vi var nervös av våra 
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ställda frågor och kanske till en viss del styrde detta dennas svar. Likväl är det inget som vi 

har anledning att tro påverkar vår undersöknings trovärdighet. Vi menar att vi fick bra svar 

trots nervositeten då det är ganska naturligt att bli lite nervös under dessa omständigheter som 

uppkommer under en intervju. Dock så blev någon intervju ganska kort men informativ. Vi 

saknar uppgifter om hur de olika skolorna arbetar med IUP och detta känner vi nu i efterhand 

skulle ha varit intressant att veta, dock så är vi ändå tveksamma då vi måste avgränsa vårt 

valda område någonstans. I efterhand känner vi att vi kunde ha omformulerat några frågor och 

gjort dem mer specifika och kanske fått ett mer uttömmande svar. Framförallt ett område, 

individanpassat arbetssätt, vill vi utveckla och fråga om vad ett individanpassat arbetssätt 

innebär för respondenterna.   

 

Överlag är vi mycket nöjda med vårt val av metod och redskap. Vi tror inte att något annat 

redskap hade varit lika användbart och gett lika bra data. Däremot tror vi att det skulle ha 

fungerat utmärkt att både ha genomfört intervjuer och observationer för att själva se hur 

läraren arbetar.  

 

11.4 Diskussion kring teoretisk ram  

I vår teoretiska ram har vi valt att redogöra för Säljös (2000 & 2005) teori. Vi har som vår 

teoretiska ram valt att använda oss av Säljös sociokulturella forskning. Det som främst fick 

oss att välja hans forskning är hans tankar kring att bygga kunskap utifrån erfarenheter. Detta 

innebär för oss att om en lärare arbetar ute i verksamheten med och utgår ifrån Säljös 

forskning måste läraren ta reda på sina elevers erfarenheter och kunskaper och sedan planera 

sin undervisning utifrån dessa erfarenheter. I praktiken handlar det om att när en lärare har en 

klass på tjugo elever måste undervisningen kunna möta samtliga elevers erfarenheter och 

kunskaper så att ny kunskap erövras i klassen.  

 

11.5 Sammanfattning av diskussionen 

I resultatet har flera aspekter kommit fram. En av aspekterna är fokus på det enskilda barnet 

både från våra respondenter men även från aktuell forskning. Detta framkommer som en 

viktig förutsättning för individanpassad undervisning. Arbete med olika metoder framträder 

som viktigt både i litteratur vi använt men också i de intervjusvar vi fått in. Forskningen säger 

att heterogena klasser är en tillgång och att elevernas intressen och kunskaper skall styra 

undervisningen, men också att eleven själv skall ha kunskap om och ta ansvar för sin egen 

kunskap och utveckling. 

 

Resurser tas upp av lärarna i undersökningen som en problematik i skolan idag för att få ett 

individanpassat arbetssätt, främst bristen på tid och pengar. Forskningen, däremot, menar att 

främst resurser såsom lärarkompetens och didaktik behövs mer ute i verksamheten. 

 

11.6 Fortsatt forskning  

Vi kan se att vår undersökning kan ligga tillgrund för vidare forskning. Vi har själva haft svårt 

att finna aktuell forskning om individanpassning och här ser vi en möjlighet att använda vår 

undersökning till fortsatt forskning inom detta område. Läs- och skrivundervisning är alltid ett 

aktuellt ämne, kombinationen av dessa ser vi som ett intressant och aktuellt område för 

framtida forskare.        
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Tack 

Vi vill tacka lärarna på de båda skolorna för att de har ställt upp i vår undersökning. Utan er 

respondenter hade inte denna uppsats varit möjlig. Ett stort tack vill vi även ge vår handledare 

Anita Norlund som har varit mycket engagerad och alltid, har det känts, haft oss i åtanke 

oavsett var hon har varit. Tack även för snabba svar på mail och den personliga kontakten den 

har varit värdefull för vårt arbete. Vi vill också passa på att tacka varandra för ett gott 

samarbete och många givande diskussioner. Till sist ett tack till övriga personer som har varit 

delaktiga i vår uppsats 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor:  

 

Med vilka åldrar/i vilket skolår arbetar du med? 

 

Möter du läs- och skrivinlärning i ditt dagliga arbete? 

 

Hur mycket erfarenhet har du av läs- och skrivinlärning? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? På din nuvarande arbetsplats? 

 

Hur arbetar du med den första läs- och skriv inlärningen? 

 

Arbetar du med individanpassning i din undervisning? Vad innebär det eller varför inte? 

 

Anser du att den verksamhet som du arbetar i ser likadan ut nu som för fem år sedan? 

Varför/varför inte? 

 

Finns det någon/några delar i ditt arbete som du skulle vilja arbeta mer med när det gäller läs- 

och skrivinlärning? 
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