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Linnéuniversitetet 

Kalmar Växjö 

Abstrakt 

Författarens namn: Liz Barratt 

Titel: Individualisering i klassrummet: ett elevperspektiv på hur individualisering påverkar 

lärande 

Engelsk titel: Individualisation in the classroom: a student perspective on how 

individualisation affects learning. 

Antal sidor: 55 

Syftet med studien är att med hjälp av Vintereks (2006) typologi av individualiseringens olika 

former och nyansering av dess två olika utgångspunkter belysa hur individualiseringen tar sig 

uttryck i klassrummet på en gymnasieskola.  Samtidigt undersöks elevperspektivet på detta i 

syfte att bidra till en djupare förståelse av elevernas (objektens) upplevelser. 

Individualiseringens tillämpning undersöks med hjälp av (en veckas) observationer som visar 

att undervisningen karaktäriseras av en nära kontakt mellan lärare och elev, en hög andel av 

interaktion mellan såväl lärare och elev som bland elever, samt höga andelar av variation i 

metodik.  Sammantaget tyder detta på en individualisering med utgångspunkt i 

individanpassning och speglar vad forskning pekar på är god undervisning.  Noterbart är att 

denna utgångspunkt för individualisering inte är framträdande i Sverige idag där 

individualisering genom elevens egna val och individuellt arbete dominerar. 

Elevperspektivet på individualisering och hur det påverkar lärande studeras med hjälp av (sex) 

halvstrukturerade intervjuer med elever i samma klass som observeras och visar att elever 

uppfattar variation och interaktion som positivt för lärande.  Elever beskriver också en nära 

relation med läraren som centralt för motivation och lärande.  Elevers syn på ansvarstagande 

och eget val visar att flera anser att en jämn fördelning är önskvärd och att positiva upplevelser 

av ett ökat inflytande över och ansvar för lärande kan vara begränsade till vissa ämnen.  

Resultaten från föreliggande studie visar att eleverna föredrar individualisering genom 

individanpassning framför individuellt arbete.  Forskning visar att denna utgångspunkt för 

individualisering kan ha positiv påverkan på skolans likvärdighetsuppdrag vilket hotas idag. 

 

Nyckelord: ansvar, eget arbete i egen takt, individualisering, inflytande, variation. 

 

 

  



3 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 6 

1.1 Problematisering av forskningsfrågan ........................................................................................... 6 

1.2 Definitioner av centrala begrepp ................................................................................................... 7 

1.2.1 Individualisering ..................................................................................................................... 7 

1.2.2 Individualisering genom individuell anpassning .................................................................... 7 

1.2.3 Individualisering genom det individuella valperspektivet ...................................................... 7 

1.2.4 Eget arbete i egen takt ............................................................................................................ 7 

1.2.5 Arbetsform .............................................................................................................................. 7 

1.2.6 Arbetssätt ................................................................................................................................ 7 

1.3 Dagens debatt om individualisering .............................................................................................. 8 

1.4 Individualisering: en historisk överblick över syfte och praktik ................................................... 9 

1.4.1 Individualisering i Lgr 62 ....................................................................................................... 9 

1.4.2 Individualisering i Lgr 69 ....................................................................................................... 9 

1.4.3 Individualisering i praktiken under 60- och 70-talet ............................................................ 10 

1.4.4 Individualisering i Lgr80 ...................................................................................................... 10 

1.4.5 Individualisering i praktiken under 80-talet ......................................................................... 10 

1.4.6 Individualisering i Lpo 94 .................................................................................................... 11 

1.4.7 Individualisering i praktiken under 90- och 00-talet ............................................................ 12 

1.4.8 Individualisering i Lgr11 ...................................................................................................... 12 

1.4.9 Sammanfattning av individualiseringens framväxt .............................................................. 13 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................................. 13 

2.1 Syfte ............................................................................................................................................ 13 

2.2 Frågeställningar ........................................................................................................................... 14 

3 Tidigare forskning .............................................................................................................................. 14 

3.1 Konsekvenser av individualisering genom det individuella valperspektivet och eget arbete i egen 

takt ..................................................................................................................................................... 14 

3.2.1 Accentuering av hemmets betydelse .................................................................................... 14 

3.2.2 Lärande är mindre offentlig .................................................................................................. 15 

3.2.3 Effekter på elevernas kunskapsutveckling ........................................................................... 15 

3.2.4 Mindre anpassning................................................................................................................ 15 

3.2.5 Inflytande och motivation..................................................................................................... 15 

3.2.6 Sammanfattning: en accentuering av resurssvaga elevers utsatthet ..................................... 16 

3.3 Forskning om individualisering som gynnar alla elevers lärande ............................................... 16 

3.3.1 Variation ............................................................................................................................... 16 

3.3.2 Lärarens betydelse ................................................................................................................ 16 



4 
 

3.3.3 Kooperativt lärande .............................................................................................................. 17 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning om individualisering och dess konsekvenser. ................ 17 

4 Teoretisk tillämpning ......................................................................................................................... 18 

Tabell 1: Vintereks typologi av individualiseringens olika former ................................................... 19 

5 Metodologiska överväganden ............................................................................................................. 20 

5.1 Motiv för vald metodansats ......................................................................................................... 20 

5.2 Tekniker för insamling ................................................................................................................ 21 

5.2.1 Observationer ....................................................................................................................... 21 

5.2.2 Halvstrukturerad forskningsintervju ..................................................................................... 22 

5.3 Urval ............................................................................................................................................ 23 

5.4 Forskningsetiska riktlinjer ........................................................................................................... 23 

5.4.1 Informationskrav .................................................................................................................. 23 

5.4.2 Samtyckeskrav ...................................................................................................................... 23 

5.4.3 Konfidentialitetskrav ............................................................................................................ 24 

5.4.4 Nyttjandekravet .................................................................................................................... 24 

5.5 Genomförandet ............................................................................................................................ 24 

5.5.1 Observationer ....................................................................................................................... 24 

5.5.2 Intervjuerna .......................................................................................................................... 24 

5.6 Bearbetning och analys ............................................................................................................... 24 

5.6.1 Observationer ....................................................................................................................... 25 

5.6.2 Intervjuerna .......................................................................................................................... 25 

5.7 Tillförlitlighet .............................................................................................................................. 26 

6 Resultat ............................................................................................................................................... 26 

6.1 Individualisering och hur den kan ta form i klassrummet ........................................................... 26 

6.1.1 Arbetsform ............................................................................................................................ 26 

6.1.2 Resultat av individualiseringsfall ......................................................................................... 28 

    Tabell 2 Resultat av individualiseringsfall .................................................................................... 29 

6.1.3 Sammanfattning av resultaten för hur individualisering tar form i klassrummet ................. 31 

6.2 Elevernas upplevelser av undervisningen och sitt lärande .......................................................... 32 

6.2.1 Variation i metodik ............................................................................................................... 32 

6.2.2 Gemensamma lärandeprocesser ........................................................................................... 32 

6.2.3 Lärarens betydelse för studiemotivation............................................................................... 33 

6.2.4 Sammanfattning av resultat för elevernas upplevelser av undervisningen och sitt lärande . 34 

6.3 Elevernas upplevelser av ansvarstagandet i skolan ..................................................................... 34 

6.3.1 Elever som upplever en bra balans i ansvarstagandet .......................................................... 34 

6.3.2 Elever som upplever för mycket ansvar ............................................................................... 35 



5 
 

6.3.3 Elever som upplever för lite ansvar ...................................................................................... 35 

6.3.4 Sammanfattning av elevers upplevelser av ansvarstagande i skolan .................................... 35 

7. Teoriresultat....................................................................................................................................... 36 

7.1 Teoriresultat av hur individualisering tar form i klassrummet .................................................... 36 

7.1.1 Arbetsform ............................................................................................................................ 36 

7.1.2 Individualiseringens olika former ......................................................................................... 37 

7.1.3 Elevens ansvar och inflytande .............................................................................................. 38 

7.1.4 Sammanfattning av hur individualisering tar form i klassrummet ....................................... 39 

7.2 Teoriresultat  av hur eleverna upplever undervisningen och sitt lärande .................................... 39 

7.2.1 Interaktionen mellan elever .................................................................................................. 39 

7.2.2 Interaktionen mellan läraren och elever ............................................................................... 41 

7.2.3 Variationen ........................................................................................................................... 42 

7.2.4 Sammanfattning av hur eleverna upplever undervisning och sitt lärande ............................ 43 

7.3 Teoriresultat av hur eleverna upplever ansvarstagandet i skolan ................................................ 43 

7.3.1 Elevens upplevelser i relation till retoriken om ökat ansvar och inflytande ......................... 43 

7.3.2 ”Försvagad yttre kontroll uppvägs av ökad självdisciplin” (Österlind, 1998, s.48) ............. 44 

7.3.3 Sammanfattning av hur elever upplever ansvarstagandet i skolan ....................................... 45 

7.4 Slutsatser ..................................................................................................................................... 45 

7.4.1 Individualisering och hur den tar form i klassrummet ......................................................... 45 

7.4.2 Elevernas upplevelser av undervisningen och sitt lärande ................................................... 45 

7.4.3 Elevernas upplevelser av ansvarstagandet i skolan? ............................................................ 46 

8 Diskussion .......................................................................................................................................... 46 

8.1 Resultatens didaktiska konsekvenser .......................................................................................... 46 

8.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 47 

8.2.1 Urval och extern validitet ..................................................................................................... 47 

8.2.2 Alternativa metodval ............................................................................................................ 48 

8.3 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 49 

8.3.1 Validitet i intervjuerna .......................................................................................................... 49 

8.3.2 Validitet i observationerna ................................................................................................... 50 

8.4 Förslag på vidare forskning ......................................................................................................... 51 

Referenser .............................................................................................................................................. 52 

Bilaga A: intervjuguiden ....................................................................................................................... 55 

 

  



6 
 

1 Inledning 

Denna studie handlar om individualisering och hur detta tar sig uttryck i klassrummet samt 

elevens perspektiv på individualisering. I detta avsnitt avgränsas och motiveras 

forskningsfrågan samt definieras centrala begrepp som används i studien.  För att 

kontextualisera forskningsfrågan ges även en beskrivning av dagens debatt om 

individualisering och en historisk överblick av hur denna har utvecklats under åren. 

1.1 Problematisering av forskningsfrågan 
Att ”individualisera” kan enligt Svenska akademins ordbok betyda ”inrätta, ackommodera […] 

modifiera (en metod […] behandling o.d.) på olika sätt efter olika individer, lämpad […] efter 

det enskilda fallet” (Vinterek, 2006, s.21).  Men principen individualisering i ett 

skolsammanhang har använts på skiftande sätt under åren och speglar förändringar i samhället 

och i skolans roll (Carlgren et al, 2006, 303). 

Individualisering används inte som ord i Lgr11 utan som princip eftersom individualiseringens 

olika innebörder förs fram i styrdokumenten utan att detta uttalas som individualisering.  I den 

mer traditionella meningen är skolans individualiseringsuppdrag förankrat i allas olikheter och 

i att undervisningen ska vara anpassad till allas olika behov (Bergqvist, 2005, s.61).  Detta 

synsätt speglas till exempel i uttryck om skolan som en elevcentrerad verksamhet som ”ska 

präglas av omsorg om individen” (Lgr11, s9) och att ”läraren ska ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lgr11, s.14) samt att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11 s.8).  Sedan 

Lpo94 har individens personliga ansvar och rätt till inflytande lyfts fram och detta ingår också 

i skolans individualiseringsuppdrag.  Denna betoning kvarstår i Lgr11 där det står att ”läraren 

ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete 

i skolan” (Lgr11, s.15) samt att läraren ska ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på 

arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll” (Lgr11, s.15).  Individualisering ses som 

en central fråga i dagens utbildning eftersom att alla är olika men ska mötas som likvärdiga och 

få en anpassad undervisning. Dessutom är kravet på att utveckla inflytande och ansvarstagande 

i skolarbetet centrala aspekter i läroplanen. 

Studiens utgångspunkt är att utröna hur styrdokumentens krav översätts till individualisering i 

klassrummet samt att undersöka elevperspektivet på hur den praktiska tillämpningen påverkar 

lärandet.  Trots att individualisering som princip har varit centralt i styrdokumenten sedan den 

sammanhållna svenska skolans början har en djup pedagogisk diskussion om hur den ska tolkas 

i det postmoderna samhället samt praktiska råd om hur den ska realiseras saknats under senare 

år.  Läraren har själv fått hitta lösningar till styrdokumentens krav (Österlind, 2010, s.177).  

Enligt Vinterek (2006) och Skolverket (2009) har detta resulterat i två olika utgångspunkter för 

individualisering, ett som Vinterek kallar för individuell anpassning där läraren ansvarar för 

hur individualisering bäst gynnar den enskilde eleven och ett som hon kallar för det individuella 

valperspektivet där eleven själv ansvarar för att identifiera sina behov och därför genomför 

individualiseringen i praktiken.  Vinterek menar att de två olika utgångspunkterna båda svarar 

mot styrdokumentens krav att undervisningen ska vara elevcentrerad men att ”de leder till helt 

olika lärandesituationer med olika resultat” (Vinterek, 2006, s.124).  Enligt Skolverket visar 

forskning ”att individualisering kan påverka elevernas resultat i både positiv och negativ 

riktning beroende på hur det definieras och hur det konkretiseras i undervisningen” (Skolverket, 

2009, s.29).  Även om Vinterek förklarar att ”[i] praktiken torde heller inget perspektiv finnas 

i någon ren form” (Vinterek, 2006, s.124) är det ändå betydelsefullt att nyansera principen 

individualisering för att kunna analysera det (Skolverket, 2009, s29). 
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Trots att individualisering i skolan sätter den enskilde eleven i centrum finns det ”få svenska 

studier” (Skolverket, 2009, s.29) om hur individualisering påverkar elevens studieprestationer 

och därför är huvudsyftet med denna studie att undersöka hur individualiseringen tar form i 

klassrummet och hur eleverna själva upplever individualiseringen i praktiken och dess påverkan 

på deras lärande.  Som Österlind skriver; det är ”hög tid att låta eleverna komma till tals” 

(Österlind, 1998, s.50). 

1.2 Definitioner av centrala begrepp 
I detta avsnitt introduceras studiens centrala begrepp i syfte att redogöra för deras innebörd och 

för hur de används i diskussionen.  

1.2.1 Individualisering 

Individualisering är en princip som har funnits i alla skolans läroplaner men som har haft 

skiftande mening och fokus under åren.  Vinterek (2006) menar att individualiseringens mening 

är förankrad i dess syfte och skolans olika uppdrag.  Forskning visar att det finns två olika 

utgångspunkter för individualisering; individualisering genom individuell anpassning och 

individualisering genom det individuella valperspektivet.  

1.2.2 Individualisering genom individuell anpassning 

Vid individuell anpassning är undervisningsformerna viktiga för att maximera varje elevs 

ämneskunskaps- och personlighetsutveckling. Ansvaret för detta vilar framförallt på läraren 

som försöker anpassa material, innehåll och metoder efter kunskap till den enskilde elevens 

”behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lgr 11, s.14). Detta förutsätter att läraren 

har en nära kontakt med elever och en ”god kännedom om hur eleven fungerar i olika 

sammanhang, elevens styrkor, intressen och tidigare erfarenheter” (Skolverket, 2009, s.30).   

1.2.3 Individualisering genom det individuella valperspektivet 

Individualisering som sätter den enskilde elevens val i centrum bygger på elevens 

ansvarstagande och inflytande och har som utgångspunkt att läroplanen förespråkar att ”lärande 

sker induktivt” och ska utveckla kunskap genom egna upptäckter (Skolverket, 2009, s.30).  Det 

innebär att eleven förväntas kunna bedöma såväl innehåll som metoder och ansvara för den 

egna planeringen och genomförandet av arbetet.  Med detta som utgångspunkt prioriteras 

lärandets och eleven får oftast arbeta i sin egen takt och självständigt.  Samtidigt är lärarens roll 

”mer tillbakadragen” (Skolverket, 2009, s.30). 

1.2.4 Eget arbete i egen takt 

”Eget arbete i egen takt” kallas också för individuellt arbete, enskilt arbete eller det egna 

arbetets metodik och är det arbetssätt som förverkligar det individuella valperspektivet.  Det 

innebär att eleven ansvarar för egen planering i sin egen planeringsbok (Österlind, 1998, s.13) 

samt arbetar på egen hand oberoende av övriga elever, med uppgifter som läraren mer eller 

mindre definierat i förväg (Österlind, 1998, s.14).  

1.2.5 Arbetsform 

Arbetsform och arbetssätt används oftast som synonymer men en exakt definition av arbetsform 

innebär tre olika gruppkonstellationer för lärande; individuellt, i grupp eller i helklass. 

1.2.6 Arbetssätt 

Arbetssätt innefattar arbetsmodeller och metoder eller, med andra ord, lärarens 

tillvägagångssätt för att eleverna ska uppnå målen.  Detta nyanserar arbetsformen och, som 
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Granström (2003) påpekar, har arbetssättet inom olika arbetsformer ändrats över tiden.  

Exempelvis tog arbetssättet katederundervisning relativt stor plats i helklassundervisningen 

1962, men idag kan arbetsformen helklass innebära en mängd olika arbetssätt som, till exempel, 

lärarens eller elevers genomgångar, klassdiskussioner, gruppredovisningar osv.  Även 

individuellt- och grupparbete ”kan gestalta sig på en mängd olika sätt” (Granström, 2003, 

s.225). 

1.3 Dagens debatt om individualisering 
I en debattartikel i Dagens Nyheter (2011) beskrev utbildningsministern Jan Björklund hur 

”resultaten i svensk skola har sjunkit under lång tid” speciellt med avseende på pojkar och 

elever från hem utan utbildningstradition. Som orsak till dessa försämringar identifierade 

Björklund ”krav på mer självständigt arbete från elevernas sida och mindre strukturerad 

undervisning”.  Han hänvisade även till en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

forskning (IFAU) som identifierar individualiseringen under de senaste 20 åren som nyckeln 

till sjunkande resultat.  Men att rapporten skulle förespråka en återgång till katederundervisning 

i helklass, som Björklund föreslår, har avvisats bestämt av en av rapportens författare 

(Gustafsson, 2011) i en artikel i Lärarens Nyheter.  Enligt Gustafsson vore det mycket 

”olyckligt om pendeln slog tillbaka” till katederundervisning eftersom det finns mycket nytta 

med ”grupparbeten, gruppdiskussioner och moment där eleverna självständigt söker kunskap” 

(Gustafsson i Sundström, 2011).   

 

Malmberg (2011) har forskat om förändringar inom den svenska skolan de senaste decennierna 

och menar i samma artikel att det är de ökande klyftorna i samhället som ligger bakom 

försämrade resultat och att det är ”det fria skolvalet och möjligheten att ta ut vinst i fristående 

skolor” som har varit den största orsaken till differentiering och minskad likvärdighet mellan 

skolor (Sundström, 2011).  Även i Skolverkets Lägesbedömning 2013 identifieras skolvalet 

som bidragande till segregering i skolsystemet.  Skolverket ”anser att regeringen bör se över 

hur skolvalsystemet kan förenas med en förstärkt likvärdighet så att alla skolor utvecklas till 

bra skolor” (Skolverket, 2013, s.9).  Den historiska utvecklingen av principen individualisering 

visar att skolans bruk av konceptet är så nära kopplat till strukturella ändringar i skolan och det 

politiska klimatet att snabba populära lösningar som bara sker i klassrummet, exempelvis en 

återgång till katederundervisning, kan ha begränsad effekt eller vara ”ett sätt för Jan Björklund 

att kringgå den diskussionen” (Malmberg i Sundström, 2011).  Men även Björklund konstaterar 

nu att skolvalet kan ha bidragit till segregering (i SVT:s Aktuellt den 2 maj 2013).   

 

Den livliga debatten om individualisering väcker viktiga frågor.  Siwe (2009) menar i sin artikel 

i Dagens Nyheter ”In med katedern” att den individualisering som proklamerades i läroplanen 

1994 har misstolkats och istället för att sätta individen i fokus som var meningen har eleven 

lämnats att jobba ensam med eget arbete.  Även om lösningen till detta kanske inte är lika enkel 

som artikelns titel föreslår (”in med katedern”) kan eget arbete skiljas från andra former av 

individualiserad undervisning; Skolverket beskriver att individualisering i form av ”variation i 

innehåll och anpassning till elevers olika förutsättningar och behov samt elevernas inflytande i 

lärandet verkat positivt på elevresultat, medan eget arbete som arbetsform inte gör det” 

(Skolverket, 2009, s.220). 

Sverige skrev tillsammans med de flesta andra länder inom FN 2006 på Salamanca +10, en 

deklaration om skolundervisning för alla (eller Education For All, EFA).  Detta innebär att de 

förbinder sig till inkludering i skolan där ”den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov 

tillvaratas” för att bland annat ”bygga upp ett integrerat samhälle” (Svenska Unescorådet, 2006, 

s.11).  Detta speglas i läroplanen 2011 där elevcentrerad undervisning och demokratiska 
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arbetssätt främjas.  Därför är det inte fråga om individualisering ska vara med i undervisningen 

utan vilken form den ska ta. 

1.4 Individualisering: en historisk överblick över syfte och praktik 
Läroplaner är styrdokument och förtydligar skolans formella syften och samhälleliga uppdrag.  

Men, som Carlgren påpekar, kan principen individualisering som det används i 

utbildningsdiskurser, där individualiseringens grundläggande syften beskrivs, skiljas från hur 

principen används och diskuteras i klassrummet (Carlgren et al, 2006, s.301). Nedan följer en 

diskussion om båda användningsområdena genom åren i Sverige för att ge kontext och 

perspektiv på principen.  

1.4.1 Individualisering i Lgr 62  

Det grundläggande arbetet med ”en skola för alla” började med 1946 års Skolkommission och 

1962 utkom grundskolans första läroplan, Lgr 62.  I den sattes individen för första gången i 

centrum i styrdokumenten och principen ”individuell” och ”individualisering” förekom 

frekvent (Vinterek, 2006, s.27).  Detta motsvarade en växande tro på progressivismen och ett 

skifte i politisk inriktning från lydnad och disciplin efter andra världskriget (Carlgren et al, 

2006, s.302, Assarson, 2009, s19).  Syftet med den nya nioåriga obligatoriska skolan var att 

försöka utjämna skillnader och kompensera för olika förutsättningar i samhället med målet att 

gynna individer genom egen utveckling samt samhället i stort genom att maximera resurserna 

(Assarson, 2009, s.19).  Även om det fanns flera exempel på bruket av principen 

individualisering eller individanpassad undervisning i grundskolans första läroplan är 

utgångspunkterna ”individuell” och ”samhällelig” som knyter an till Deweys (1956, i Forssell, 

2011) pragmatiska teorier vilka hade ett stort inflytande på den första svenska läroplanen, Lgr 

62, men spåren finns även i senare läroplaner (Forssell, 2011, s.118).  Detta perspektiv bygger 

på demokratins grund och vikt läggs vid erövring av den enskildes självständighet och 

autonomi för att bygga ”dugliga samhällsmedlemmar och goda demokrater” (Forssell, 2011, 

s.115).  På ”mål och riktlinjers” första sida i Lgr 62 betonas vikten av kännedom om elevens 

”individuella egenart och förutsättningar” och att skolan ”skall ge individuell fostran” (Lgr, 

s.13) där ”fostran” inbegriper undervisningen (Vinterek, 2006, s.27).  Individualiseringen 

spelade en viktig roll i detta genom att läraren skulle anpassa sin undervisning efter elevernas 

”’läggning’, ’mognad’, ’intressen’ och ’förmågor’” (Vinterek, 2006, s.28).  Men samtidigt 

belyses även samhällets krav som avgörande för ”innehåll, undervisningsformer och 

organisation av skolan” (Vinterek, 2006, s.28); enligt Lgr 62 måste skolan ”se till att arbetet 

väl anpassas icke blott till den enskildes utan också till samhällets utveckling” (Lgr 62, s.13).   

1.4.2 Individualisering i Lgr 69 

Bruket av principen individualisering och individanpassad undervisning i Lgr 69 är väldigt likt 

bruket i Lgr 62.  Den första underrubriken i avsnittet ”mål och riktlinjer” heter ”eleven i 

centrum” där det står att ”[i] centrum för skolans verksamhet står den enskilda eleven” och en 

”kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar” lyfts fram som grundläggande, 

precis som i Lgr 62 (Lgr 69, s.10).  Dessutom finns samma samhälleliga betoning i Lgr 69 där 

det står att ”friheten och självständigheten får inte utgöra självändamål.  De måste vara 

grundvalen för samarbete och samverkan” (Lgr 69, s.14).  Samma grundläggande filosofi fanns 

kvar från Lgr 62 att hänsyn skulle tas till både ”individens behov och samhällets krav” (Lgr 

69, s.10). Det som är nytt i Lgr 69 i individualiseringskontexten är betydelsen av den enskilde 

elevens intresse utöver individualisering av svårighetsgrad, arbetstakt och omfattning 

(Vinterek, 2006, s.29). 
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1.4.3 Individualisering i praktiken under 60- och 70-talet 

Eftersom inga stora förändringar i frågor om och bruket av individualisering finns mellan Lgr 

62 och Lgr 69 (Vinterek, 2006, s.29) kan den individualisering som skedde i klassrummet 

under 60- och 70-talet ses som en kontinuerlig utveckling.  Individualisering var inte bara 

önskvärd i form av förändringar i policy- och utbildningsfilosofi utan ett verktyg att hantera 

differentiering i klassrummet eftersom undervisningsgrupperna i ”en skola för alla” var mycket 

mer varierade och det fanns en brist på lärare (Carlgren, 2006, s.302).  Innehållet var som regel 

inte individualiserat; ”[i]ndividualisering” finns som underrubrik i avsnittet ”undervisning och 

arbetsformer” i Lgr 62 och där förtydligas att innehållet skulle vara detsamma för samtliga 

elever medan anpassning av omfattning, takt, svårighetsgrad och stöd var önskvärt (Vinterek, 

2006, s.28).  Därför blev nivågruppering ett sätt att åstadkomma differentiering och i Lgr 62 

”beskrivs åtta olika specialklasser som institutionella strategier för att matcha behoven hos 

specifika grupper av elever” (Hjörne & Säljö, 2007, s.43). Året 1972 var 40 % av eleverna i 

kontakt med ”någon form av specialundervisning” (Vinterek, 2006, s.61) och fick därmed en 

mer individualiserad undervisning.  

 

Ett avsnitt om motivation, aktivitet, konkretion, individualisering, gemenskap och samarbete 

(MAKIS) (Pettersson, 2004, s.15), som fanns i både Lgr 62 och Lgr 69, hade som syfte att 

hjälpa lärare att nå varje enskild elev.  En del självinstruerande material (SIM) utvecklades 

under 60- och 70-talet och gavs ut av Skolöverstyrelsen för att implementera 

individualiseringen, speciellt inom ämnen som svenska, matematik, orienteringsämnen, 

engelska och kemi där elever skulle rätta själva och även välja rätt svårighetsgrad (Vinterek, 

2006, s.57).  Trots detta är det viktigt att notera att det under individualiseringens tidiga 

utveckling ansågs att ett visst innehåll var mer lämpligt att lära i grupper eller under ”lärarens 

ledning” och andelen skolarbete som kunde anpassas till individualisering tycks därför ha varit 

begränsad. 

1.4.4 Individualisering i Lgr80 

Individualisering som princip är mycket mindre uttalat i Lgr 80 än det var i Lgr 62 och Lgr 69 

(Carlgren, 2006, s.304) och gemenskap och kollektiva intressen betonas mycket mer.  Detta 

kan som Vinterek menar ha skett eftersom den metodiska aspekten i Lgr 80 inte fick samma 

fokus (Vinterek, 2006, s.32) eftersom decentraliseringen lämnade mer utrymme för lokala 

tolkningar.  Men retoriken i 1980 års läroplan betonar trots detta individens egna intressen och 

erfarenheter i en ny utsträckning (Carlgren, 2006, s.304), även om den varnar för att ”[e]n total 

anpassning till elevernas spontana intressen” (Lgr 80, 52) kan leda till begränsningar för 

individen i livet efter skolan och uppmanar lärare att ”utveckla elevernas intressen och att ge 

dem nya intressen” (Vinterek, 2006, s.31).  Den konstruktivistiska synen på en aktivt skapande 

elev belyses i Lgr 80; ”människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka 

kunskap” (Lgr 80, s.13).  Konstruktivismen bygger på att eleven inte ska vara en ”passiv 

mottagare” utan att den aktivt konstruerar sitt lärande och sin förståelse av omvärlden genom 

erfarenheter (Boström, 2004, s.40).  Samtidigt fanns en retorik kring elevens ökade inflytande 

i planeringen och genomförandet av skolaktiviteter växte (Carlgren, 2006, s.304): ”planeringen 

… innebär att lärare och elever avgör hur lång tid de vill ägna åt olika moment, i vilken ordning 

de skall ta upp olika frågor, med vilka metoder frågorna skall bearbetas och vilka läromedel 

man skall använda” (Lgr 80, s.29).   

1.4.5 Individualisering i praktiken under 80-talet 

Det var under 80-talet som projektarbete och ämnesövergripande projekt började ingå i 

individualiseringen av lärande i klassrummet (Vinterek, 2006, s.14) och individualiseringen 

anknyter på så vis till progressivismen (Hensvold, 2006, s.26).  Men trots att 80-talet generellt 
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innebar en ökad betoning på temastudier och grupparbete visar forskning att ungefär 50% av 

elevers tid i klassrummet bestod av helklassundervisning medan återstoden fördelades lika 

mellan grupp- och individuellt arbete.  Detta skiljer sig inte så mycket från 60-talet då 60% av 

klassundervisningen skedde i helklass medan resterande 40% fördelades ganska jämt mellan 

grupp- och individarbete (Granström, 2003).  Men under 80-talet blev åldersblandade klasser 

i låg- och mellanstadier allt mer vanligt och motsvarade 8% av alla klasser, och där började 

eget arbete i egen takt som arbetsform ta mer plats (Vinterek, 2006, s.73).  År 1990 hade 

radikala förändringar skett med avseende på grupp- och enskilt arbete: helklassundervisning 

upptog ungefär 46% av tiden men den tid elever arbetade ensamma hade ökat till 38% och 

grupparbetet hade minskat till bara 15% (Granström, 2003). 

1.4.6 Individualisering i Lpo 94 

Individualiseringen ter sig annorlunda i Lpo94 även om principen inte används explicit.  

Utbildningsretoriken under 90-talet centrerar kring individens beteende och ansvarstagande i 

större utsträckning än tidigare när individens syfte tydligare var att tjäna samhället (Carlgren, 

2006, s.304?).  Skolverket beskriver en politisk förändring i demokratiuppdraget ”från ett 

gemensamt och politiskt uppdrag i Lgr 80 till att handla om ett individuellt och personligt 

uppdrag för eleven” vilket innebär en ansvarsfördelning från läraren till elev (Skolverket, 2009, 

s.29) och i sin tur är kopplat till en förskjutning från diskurs om undervisning till lärande i 

utbildningsretorik (Vinterek, 2006, s.36).  Året 1992 grundades Institutet för Individanpassning 

och det stöddes inledningsvis av bland annat Skolverket.  Institutet leddes av Håkan Järbur och 

representerade ett pedagogiskt synsätt som sammanfattas i det Järbur skrev i Individanpassad 

skola: ”[i]ngen människa har någonsin lärt någon annan något” (Järbur, i Vinterek, 2006, s.71).  

Detta synsätt sätter individens eget ansvar i eget lärande i centrum och institutet och hade en 

betydelsefull inverkan på utbildningsretoriken under 90-talet (Vinterek, 2006, s.65).   

Introduktionen av skolvalet och friskolor under 90–talet hade också en effekt på 

individualisering i skolan och är därför viktiga att belysa här.  Sådana förändringar var resultatet 

av ett nytt politiskt klimat och ekonomiska principer med marknadsmekanismer och lokal 

ansvarighet, ”accountability”, i fokus (Persson, 2010, s.127).  Skolvalet introducerade 

konkurrens både inom och mellan skolor på ett nytt sätt.  Hensvold menar att enskilda skolor 

blev mer ”synliga” eftersom betyg publicerades i media (Hensvold, 2006, s.28).  Frågan var 

inte längre vad individen kan göra för samhället utan snarare vad samhället kan göra för 

individen (Carlgren, 2006, s.304?). 

Individualiseringen i Lpo94 främjar elevens självstyrande och ansvarstagande som ett centralt 

utbildningsmål.  Läraren skulle ”utgå från att eleven kan och vill ta ansvar för sitt eget lärande” 

(Lpo94, s.14) samt att ”elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras 

inflytande på såväl innehåll som former ska vara viktiga principer i utbildningen” (Lpo94, s.13).  

Detta hade syftet att möta det moderna informationssamhällets krav genom att fostra elever 

med förmågan till ”livslångt lärande” (Lpo94 s.5).  Skolans fostrande roll i Lpo94 var att 

förbereda eleven för att kunna ansvara för och aktivt styra sina liv i ett samhälle i ständig rörelse, 

och mer fokus lades på elevens lärandeprocesser än tidigare.  Det står i Lpo94 att ”eleverna ska 

(också) kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig” 

(Lpo94, s.5).   

Individualisering genom anpassning har fortfarande en framträdande roll i Lpo94 och kopplas 

till en likvärdig utbildning; det står att ” [u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” och att ” [h]änsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 
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och kunskapsnivå” (Lpo94, s.4).  Lpo94 påpekar dessutom att ”[d]et finns också olika vägar att 

nå målen” vilket tyder på att olika metoder ska användas för att gynna den enskilde eleven, men 

eftersom Lpo94 är målbaserad skiljer den sig från tidigare läroplaner genom att specifika 

metoder eller arbetssätt för anpassning, mål och organisation av undervisningen saknas helt och 

meningen är att detta ska uttolkas lokalt (Klette, 2010, s.129, Hensvold, 2006, s.27).  Enligt 

Skolverket skulle detta ge mer frihet till lärare att anpassa utbildningen efter elevernas olikheter.  

Detta förväntades ”leda till en mångfald av arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket, 2009, 

s.27) 

1.4.7 Individualisering i praktiken under 90- och 00-talet 

Även om det fanns drag av självständigt arbete i klassrummet tidigare var det främst efter 1994 

års målbaserade läroplan som individualiseringsformen ”eget arbete” blev allmänt spridd i 

klassrummet som en tillämpning av individualisering för att hantera 

differentieringsproblematiken.  Vinterek beskriver eget arbete som både ”ett mål och ett medel” 

(Vinterek, 2006, s.65) eftersom 90-talet innebar fler elever i varje klass och fler med särskilda 

behov i varje undervisningsgrupp samtidigt som lärarnas resurser blev alltmer begränsade i 

form av tid och andra hjälpmedel (Carlson i Vinterek, 2006, s.129).  Andelen av åldersblandade 

klasser ökade också kraftigt från 8% under 80-talet (Vinterek, 2006, s.62) till mellan en 

fjärdedel och en tredjedel år 2000 (Vinterek, 2006, s.73).  Dessutom fanns krav på att ”alla 

elever kan nå de fastställda målen” (Vinterek, 2006, s.121) och kontrollen av skolan i form av 

uppföljning, utvärdering och tillsyn ökade i samband med det standardiserade systemet som 

ingick i Lpo94 (Hensvold, 2006, s.27). 

Arbetsformen ”eget arbete” tycktes svara mot de nya kraven på lärare som ställdes av 

förändringar i skolväsendet under 90-talet och därför blev den så dominerande i klassrummet 

(Carlgren, 2005, s.12).  Krav på anpassning uppfylldes genom att elever fick möjlighet att arbeta 

i sin egen takt samt i viss mån genom val av nivå och innehåll.  Krav på utvärdering 

underlättades eftersom eleverna själva bedömde och noterade sina framsteg i en loggbok för 

redovisning till sina lärare.  Eget arbete hjälpte även med avseende på disciplin eftersom 

eleverna själva ansvarade för hur tiden skulle utnyttjas (Hensvold, 2006, s.41, Granström, 2003, 

s.237, Österlind, 1998, s.20).  Eftersom eleverna skulle arbeta på egen hand oberoende av övriga 

elever befriades läraren från gemensamma lärandemoment för att ge individuellt stöd åt de som 

behövde det och detta var därför ett sätt att hantera differentieringsproblematiken (Österlind, 

2010, s.177).  Men främst svarade det individuella arbetet upp mot den nya betoningen på 

individen och dess ansvar för och inflytande på sitt lärande (som var uttalad i 

utbildningsretoriken och styrdokumenten under 90-talet) och gjorde att detta arbetssätt blev så 

allmänt spritt (Carlgren, 2005, s.12).  I samband med utvecklingen av eget arbete i egen takt 

som dominerande arbetsform i klassrummet har eleverna själva fått ansvara för 

individualiseringens genomförande (Skolverket, 2006, Hensvold, 2006, Vinterek, 2010,).  

1.4.8 Individualisering i Lgr11 

Det är ännu för tidigt att analysera hur individualiseringsbruket i klassrummet har ändrats sedan 

Lgr 11 utkom men individualiseringsprincipen i den nya läroplanen kan ändå jämföras med 

tidigare läroplaner. Trots en växande debatt om konsekvenserna av individualisering i 

utbildningen finns grundtanken från Lpo94 kvar i den nya läroplanen angående ansvar och 

anpassning.  Det betyder att uttryck som ”ansvarig frihet” (lgr11, s.7, Lpo94, s.3), och att läraren 

ska ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan” (Lgr11 s.11, Lop94, s.14) och att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lgr11, s.8, Lpo94, s.4) är exakt samma uttryck i båda dokumenten.   
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Det är även viktigt att notera att uttryck som syftar till en balans mellan individ och 

gruppsolidaritet också är precis desamma, exempelvis att eleven ska ”utveckla sin förmåga att 

arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” (Lgr11, s.9, Lpo94, s.9) samt att alla 

som arbetar i skolan ska ”medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet 

och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen (Lgr11 s.12, Lpo 94, s.12).  

Dessutom visar följande citat, som har exakt samma lydelse i både Lgr11 och Lpo94, att graden 

av självständighet i arbete och ansvar för planering ska anpassas efter mognad; det står att 

läraren ska organisera arbetet så att eleven ”successivt får flera och stora självständiga uppgifter 

och ett ökat elevansvar” (Lgr11 s.14, Lpo94, s.11) samt att varje elev ”utvecklar sin 

självkännedom och förmåga till studieplanering” (Lgr11, s.13, Lpo94, s.14).   

Uttryck om inflytande, däremot, visar att Lgr11 innebär begränsningar om elevinflytande som 

inte fanns i Lpo94.  Det står i Lgr11 att ”informationen och formerna för elevernas inflytande 

ska anpassas efter deras ålder och mognad” (Lgr11, s.15) samt att elever ”successivt utövar ett 

allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan” (Lgr11, s.15).  Men i 

Lpo94, under samma rubrik, ”elevernas ansvar och inflytande”, står inte att hänsyn ska tas till 

elevens mognad, i stället står det att elevers ”inflytande på såväl innehåll som former ska vara 

viktiga principer i utbildningen” (Lpo94, s.13) och att elever ”aktivt utövar inflytande över sin 

utbildning” (Lpo94, s.13).   

1.4.9 Sammanfattning av individualiseringens framväxt 

Individualisering i ett skolsammanhang sätter individen i centrum men det finns ändå olika 

aspekter att ta hänsyn till, det samhälleliga och det individuella, och vikten av dessa aspekter 

har förändrats genom åren.  I de två första läroplanerna, Lgr62 och Lgr69, sattes eleven i 

centrum men betoningen på samhället var ändå stark; det var samhällets krav som skulle styra 

innehåll och läraren ansvarade för undervisningsformerna.  I praktiken var individualiseringen 

begränsad och skedde mest genom anpassning.  Med Lgr80, betonades kollektivet och 

grupparbete användes som ett sätt att lösa differentieringsproblematiken i klassrummet, 

speciellt med utökningen av åldersblandade klasser i låg- och mellanstadiet.  Ansvaret för 

individualisering låg fortfarande mest hos läraren under 80-talet men elevens delaktighet lyftes 

fram med betoning på processer som projektarbete och temastudier.  Men med Lpo94 blev 

individen utgångspunkten på ett helt annat sätt; den enskilde eleven var i mycket tydligt fokus, 

både som lärande elev och personlig individ. Undervisningen var för individens egen 

utvecklings skull och förväntades till stor del vila på elevens eget ansvar.  Detta synsätt speglar 

förändringarna i samhället i stort där diskurser om självstyrande individer, eget ansvar och 

normen om autonomi tagit allt mer plats.  Det var under 90-talet som arbetsformen ”eget arbetet 

i egen takt”, eller ”individuellt arbete”, blev det dominerande sättet att förverkliga 

individualisering i klassrummet.  Individualisering i Lgr11 liknar den i Lpo94, med ytterligare 

betoning på att hänsyn ska tas till elevens mognad och ansvar för planering och att dennes 

inflytande på skolarbetet ska byggas upp över tid.  Det är för tidigt att se några effekter av 

Lgr11, men eftersom det finns utrymme för tolkning av individualiseringsuppdraget i 

styrdokumenten är syftet med denna studie att ta reda på hur det tar form i klassrummet samt 

hur eleverna upplever individualiseringens olika former och konsekvenserna för lärandet. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet är att, med hjälp av Vintereks typologi av individualiseringens olika former och 

nyansering av individualiseringens två olika utgångspunkter, belysa och analysera hur 

individualiseringen konkret tar sig uttryck i klassrummet på en gymnasieskola.  Samtidigt 
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undersöks elevperspektivet på hur individualisering tar form i klassrummet i syfte att bidra till 

en djupare förståelse av hur eleverna (objekten) upplever denna.  

2.2 Frågeställningar 
Föreliggande studie har som mål att svara på följande tre frågeställningar: 

1. Hur tar individualiseringen form i klassrummet? 

2. Hur upplever eleverna undervisningen och sitt lärande?  

3. Hur upplever eleverna ansvarstagandet i skolan?  

3 Tidigare forskning 
Vinterek (2006) menar i sin samanställning av forskning om individualisering i undervisningen 

att individualisering har två utgångspunkter (individuell anpassning och individuella val). Den 

mest framträdande är den som centrerar på elevens egna val och individuellt arbete. Men vilka 

konsekvenser har individualiseringens olika former för elevers lärande?  Och vad visar 

forskningen om hur individualisering gynnar elevernas resultat?  I detta avsnitt problematiseras 

individualiseringen med särskild hänsyn till olika elevgrupper. 

3.1 Konsekvenser av individualisering genom det individuella valperspektivet 

och eget arbete i egen takt 
I Skolverkets kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? identifieras eget 

arbete i egen takt som svaret på styrdokumentens krav om individualisering som en möjlig källa 

till en försämring av kunskapsläget (Skolverket, 2009, s.30), något som också har identifierats 

i tidigare läroplaner.  I Lgr 62 identifierades risken för att en alltför hög grad av individuellt 

arbete leder till att eleverna ”befinner sig på olika ställen i kursen” och som följd begränsas 

”handledning av var och en […] till ett minimum och [blir] därtill ofta ganska slumpartat 

fördelad inom klassen” (Lgr 62, s.52).  Regeringens proposition 1975 om Skolans inre arbete 

varnade för att en materialstyrd skola som baseras på skriftligt arbete missgynnar resurssvaga 

elever (Vinterek, 2006, s.140) och i Lgr80 står det att ”skolan får inte isolera skolarbetet från 

samhällslivet genom att låta all verksamhet bli ett fritt valt arbete” (Lgr80, s.53).  Nedan följer 

en beskrivning av konsekvenserna av att eget arbete i egen takt har dominerat 

individualiseringen sedan tidigt 90-tal. 

3.2.1 Accentuering av hemmets betydelse 

Forskning visar att en hög andel av individuellt arbete har gjort att elevens direkta kontakt med 

läraren har minskat (Limberg m fl, 2002) och därmed har stödet som eleven får hemifrån blivit 

allt viktigare (Skolverket, 2009, s27).  Faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och elevens 

kulturella kapital har blivit allt mer betydelsefulla för elevens studieresultat (Giota och 

Lundborg, 2007, s.5).  Enligt Österlinds forskning är det framförallt medelklassens 

socialiseringsmönster som förbereder elever för ett skolsystem som prioriterar ansvarstagande 

och elevers val, vilket kan missgynna elever från lägre socioekonomisk bakgrund (Österlind, 

1998, s.49).  Skolverket diskuterar Grosins (2004) begrepp ”hemmets läroplan” som innefattar 

faktorer som föräldrarnas förväntningar och ”kännedom om skolans språk” och betonar att dess 

påverkan på elevens studieprestationer är större idag än tidigare (Skolverket, 2009, s.32).  En 

individs socioekonomiska bakgrund har ett starkt samband med hur individens 

utbildningskarriär ska lyckas (Skolverket, 2013, s.7) och detta bidra till att klyftorna mellan 

elever ökar idag (Hensvold, 2006, s.13) vilket i sin tur har viktiga implikationer för skolans 

möjligheter att uppfylla sitt likvärdighetsuppdrag.  
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3.2.2 Lärande är mindre offentlig  

Vinterek drar slutsatsen att en hög grad av individuellt arbete har lett till att lärandet sker på 

alltmer privata plan (Vinterek, 2006, s.125); ”att lyckas eller misslyckas blir därför ett 

individuellt projekt” (Hensvold, 2006, s.115).  Eget arbete är kopplat till en förskjutning från 

mål till procedur; från ämneskunskap till personlighetsutveckling hos eleven och från fokus på 

”elever som grupp och som samhällsmedlemmar till individer” (Vinterek, 2006, s.125).  Risken 

är att sådana tendenser gör att kriterier för innehåll blir alltmer subjektiva och mindre 

offentliga.  Eget arbete gör att lärarens uppgift under helklassmoment oftast är av administrativt 

och handledande slag och många maktrelationer blir mer privata och osynliga vilket kan ha 

konsekvenser för värdegrunden eftersom lärarens hantering av ”frågor om till exempel kön och 

etnicitet försvinner till stor del från en öppen arena” (Ibid).   

3.2.3 Effekter på elevernas kunskapsutveckling  

Förskjutningen från mål till procedur innebär att kunskapsinnehållet har blivit underordnat i 

förhållande till arbetsformen och uppgifterna (Håkansson och Sundberg, 2012, s.88) och 

Hensvold menar att dominansen av eget arbete i egen takt har gjort att det blivit ett mål i sig att 

vara aktiv och arbeta självständigt (Hensvold, 2006, s.114).  Dessutom menar Vinterek att ”time 

on task” under eget arbete är relativt låg och att eleverna när de själva ansvarar för 

individualisering oftast väljer en lägre nivå i förhållande till deras aktuella utvecklingspotential 

(Vinterek, 2010, s.12).  Forskning av bland annat Carlgren (1994, i Österlind, 2010) identifierar 

att en oönskad konsekvens av eget arbete i egen takt är att eleverna fokuserar på att hinna framåt 

i scheman och att fokus därför hamnar på kvantitet istället för kvalitet och risken är därmed att 

kunskap underordnas med ”förflackning istället för fördjupning” i ämneskunskap som resultat 

(Österlind, 2010, s.177).  

3.2.4 Mindre anpassning 

Vinterek menar att ”när hastighetsindividualisering prioriteras minskar utrymmet för andra 

individualiseringsformer” och detta tycks ha bidragit till en låsning av arbetsformer i 

klassrummet (Vinterek, 2006, s.121).  Vinterek menar att en minskning i variationen har skett 

med en fokus på det individuella valet trots en individualiseringsretorik som är förankrad i allas 

olikheter och behov av anpassning av metodik efter den enskilde eleven (Vinterek, 2006).  

Dessutom innebär individuellt arbete en hög grad av skriftligt material och detta gör att läs- 

och skrivsvårigheter blir mer framträdande.  Individuellt arbete riskerar därför leda till att en 

anpassning för lässvårigheter inte sker (Skolverket, 2009, s.27). 

3.2.5 Inflytande och motivation  

Skolverket menar i sin lägesbedömning att en elevs socioekonomiska bakgrund bara förklarar 

en del av den ökande segregationen i skolan idag och att faktorer som elevens studiemotivation 

och lärarens förväntningar också är betydelsefulla faktorer (Skolverket, 2013, s.7).  Trots att 

inflytande ska vara motiverande för elever visar forskning att motivationen tycks påverkas 

negativt av eget arbete då ”en hög andel självständigt arbete tenderar att ge en lägre grad av 

engagemang i skolarbete” (Vinterek, 2006, s.123), vilket kanske kan förklaras med att elevens 

inflytande över innehållet i undervisningen inte har skett i praktiken i samband med eget arbete 

(Skolverket, 2009, s.28).  Samtidigt menar Österlind att ett ökat inflytande över och ansvar för 

planering kan vara kopplat till elevernas tidigare erfarenheter (habitusbegreppet) och att ”en 

ökad rörlighet och frihet på det yttre planet inte motsvaras automatiskt av en ökad inre frihet, 

ibland kan det vara tvärtom” (Österlind, 1998, s.49).  Enligt Folkhälsoinstitutets mätningar kan 

den ökning i elevens stressnivåer som har skett sedan tidigt 90-tal kopplas till ökningen i 

förväntningar på elevens ansvarstagande (Skolverket, 2009, s.29).   
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3.2.6 Sammanfattning: en accentuering av resurssvaga elevers utsatthet 

Forskning visar att eget arbete i egen takt accentuerar resurssvaga elevers utsatthet.  Detta sker 

genom minskad variation i metodik och anpassning, att skolan blir materialstyrd och att läs- 

och skrivsvårigheter därmed blir tydligare, att lärandet blir allt mer subjektivt och osynligt, att 

kunskapsinnehållet har blivit underordnat samt att elevers inflytande och motivation inte har 

ökat i samband med en hög grad av eget arbete.  Trots att syftet är att tillgodose 

individualiseringskravet i styrdokumenten och att förbereda elever för det post-moderna 

samhället kan denna arbetsform ha betydande konsekvenser i form av utsatthet för resurssvaga 

elever och bidra till att segregeringen ökar i skolor eftersom faktorer som kulturellt kapital blir 

allt mer betydelsefulla. 

3.3 Forskning om individualisering som gynnar alla elevers lärande 
Skolverkets översikt av forskning om vad som påverkar resultaten i den svenska grundskolan 

visar att individualisering som sätter individuell anpassning efter elevens behov och 

förutsättningar i centrum medför undervisning som har positiv påverkan på elevens 

studieresultat och dessutom verkar ”fungera optimalt för alla elever” (Skolverket, 2009, s.30).  

Här presenteras en sammanfattning av senare tids forskning om individualisering genom 

individuell anpassning samt forskning om vad som påverkar elevens prestationer positivt.  

3.3.1 Variation 

Individualisering som fokuserar på individuell anpassning tar sin utgångspunkt i att ingen 

metod passar kollektivt utan måste individualiseras och en mångfald av angreppsätt eller 

infallsvinklar krävs på varje ämnesområde för att utöka kompetensutvecklingen (Vinterek, 

2010, s.10).  Forskning tyder på att en bredare ansats till variation än lärostilar är viktig i 

undervisningen och ”betoningen i undervisningen [bör] ligga på utmaningar, variation och en 

kombination av multisensoriska ansatser” (Håkansson och Sundberg 2012, s.79).  Hatties 

analys om Visible Learning (2009) organiserar betydelsefulla faktorer i undervisningsstrategier 

utifrån lärarperspektivet och betonar vikten av varierade undervisningsstrategier, exempelvis 

ömsesidiga, strukturerade, problembaserade och samarbetslärande strategier.  Mångsidiga 

insatser gynnar speciellt elever i behov av särskilt stöd (Håkansson och Sundberg, 2012, s.195) 

och är därför viktiga i en likvärdig utbildning.  Detta innebär alltså att fokus ska ligga på en 

variation i metodiken för att ha en positiv inverkan på alla elevers prestationer, och detta 

karakteriserar individuell anpassning.   

3.3.2 Lärarens betydelse 

Hatties (2009) analys identifierar 138 påverkansfaktorer i utbildning och nio av de första tretton 

faktorerna beskriver läraren och undervisningen (Skolverket, 2009, s.249-250).  Skolverket 

delar in lärarens betydelse i två områden; lärarens ledarkompetens och lärarens didaktiska 

kompetens.  Faktorer som feedback, återkoppling till tidigare lärande, tydliga mål och variation 

i metoder samt att lärarens roll ska vara förankrad i undervisningen istället för administrativa 

uppdrag är bland de viktigaste faktorerna (Ibid). 

Individualisering genom individuell anpassning förutsätter att läraren har nära kontakt med 

elever och ”god kännedom av hur [de] fungerar i olika sammanhang, elevens styrkor, intressen 

och tidigare erfarenhet” (Skolverket, 2009, s.30). Läraren spelar också en tydlig och aktiv roll 

i undervisningen och anpassning.  Det finns både svensk och internationell forskning som visar 

att individualisering genom individuell anpassning påverkar elevens resultat positivt 

(Skolverket, 2009, s.33).  Detta har konsekvenser för individualisering genom det individuella 

valperspektivet som innebär att lärarens roll är mer tillbakadragen och Skolverket menar att 
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detta kan förklara varför individualisering genom individuellt arbete kan ha en negativ påverkan 

på elevers resultat (Skolverket, 2009, s.30).  

3.3.3 Kooperativt lärande 

Elevers lärande i samverkan är en form av elevaktiva arbetsmodeller och kallas i internationella 

studier oftast för kooperativt lärande och innebär grupparbeten i olika form såsom tema och 

projektarbeten eller ”kortare arbeten där elever löser uppgifter tillsammans” (Hensvold, 2006, 

s.33).  Exempel på elevaktiva arbetssätt inkluderar Slavins SFA modell (Success For All) 

(Hensvold, 2006, s.81) och Browns Oaklandprojektet (Hensvold, 2006, s.95) samt PBL 

(Problem based learning) (Hensvold, 2006, s.28).  Lärarens genomgång är fortfarande viktig 

för att väcka intresse och läraren ansvarar för att skapa meningsfulla lärandesituationer för 

gruppen (Hensvold, 2006, s.92). 

Forskning om kooperativt lärande visar att det har förmågan att gynna elever som annars 

riskerar att prestera lågt (Hensvold, 2006, s.134, Håkansson och Sundberg 2012, s.89).  På det 

sättet passar denna typ av lärande in i skolans kompensatoriska- och jämlikhetsuppdrag och har 

potential att nå individualiseringens mål att möta alla elever där de befinner sig och maximera 

deras utveckling.  Kooperativt lärande bygger på samhörighet, solidaritet och ansvar för andra 

människor och lärandet sker i det som Brown (1997) kallar för en ”tolkande gemenskap” där 

elever och lärare kan ”praktisera grundläggande demokratiska värderingar där arbetet är 

beroende av allas ansträngningar” (Hensvold, 2006, s.138).  Detta speglar en syn på 

individualisering som fanns under den sammanhållna skolans början och tidiga utveckling och 

har sina rötter i de konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv.   

Under de senaste decennierna har stora framsteg skett i det neurovetenskapliga fältet och även 

i kopplingar mellan neurovetenskap och undervisning och olika teorier om lärande betonat 

betydelsen av språk och kommunikation i lärande och därför framförallt det sociokulturella 

perspektivet på lärande (Håkansson och Sundberg, 2012, s.125-126).  Detta perspektiv, baserat 

på Vygotskijs (1978) teorier, lägger stor vikt vid språket som redskap och socialt medierat 

individuellt lärande (Vygotskij i Dysthe, 2003, s.50).  Enligt sociokulturella teorier sker lärandet 

genom mentala processer som först sker mellan människor och sedan individuellt.  Teorierna 

förutspår att lärandet kräver en ”stödjande skolmiljö” för att gynna lärande i samarbete med 

andra (Hensvold, 2006, s.42); individualisering genom en hög andel eget arbete i egen takt 

gynnar inte elevens lärande eftersom utrymmet för utbyte och socialt medierat lärande saknas.  

I både Lpo94 och Lgr 11 står det att elevens lärande ska ske både individuellt och tillsammans 

med andra; eleven ska ”lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra” 

(Lgr11, s.13). 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning om individualisering och dess 

konsekvenser. 
Forskning visar att individualisering genom eget arbete i egen takt som ett dominerande 

arbetssätt i klassrummet har negativ påverkan på elevens studieprestationer och elevens 

motivation.  Denna arbetsform leder också till minskad variation i undervisningen som ligger 

till grund för anpassning efter olikheter.  Forskning visar också att individuellt arbete särskilt 

missgynnar elever från hem utan utbildningstradition vilket gör det svårförenligt med skolans 

likvärdighetsuppdrag. Det innebär dessutom att elever förlorar möjligheten till gemensamt 

lärande som forskning visar gynnar elevers resultat.  Svensk forskning om hur individualisering 

påverkar elevers resultat är relativt begränsad (Skolverket 2009, s.29), men det som har 

framkommit visar att det är viktigt att nyansera principen individualisering.  Individualisering 
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i bemärkelsen att läraren är ”aktiv, pådrivande och förmår att utforma undervisningen så att den 

fungerar för olika elever” är positiv för elevens prestationer (Skolverket, 2009, s.30).  Forskning 

visar att lärarens aktiva roll är en central faktor i undervisning som gynnar alla elever samt att 

en variation i undervisningsstrategier har positiv påverkan. 

4 Teoretisk tillämpning 

Individualiseringens två olika utgångspunkter har redan diskuterats och nedan görs en 

genomgång av såväl Vintereks (2006, 2001) typologi av individualiseringsformer, som används 

i denna studie som analysredskap för att nyansera och förtydliga principen individualisering, 

som hur den realiseras i klassrummet.  Det finns andra typologier (exempelvis Hedlund, 1995, 

i Sternudd-Groth, 2005) men Vintereks är väl nyanserad och används i flera studier (exempelvis 

Häkkinen & Sveland Ludvigson, 2007).   

4.1 Vintereks typologi av individualiseringens olika former som analysredskap 

Vinterek har utvecklat en typologi som innebär nio former av individualisering. Några av dessa 

kommer från styrdokument och instruktionsskrifter för skolor (Vinterek, 2006, s.46) och andra 

har hon själv formulerat.  Vinterek menar att det är viktigt att problematisera vad som menas 

med behov så till vida att undervisningen ska anpassas efter elevens behov.  Utan att förtydliga 

behovet finns risk för att undervisningen och individualiseringen blir planlösa.  Vinterek menar 

att genom att anpassa undervisningen på specifika sätt, vilket innebär att olika former av 

individualisering används, kan elevers olika behov tillgodoses på ett meningsfullt och 

genomtänkt sätt (Vinterek, 2006, s.44). De olika formerna presenteras var för sig i Tabell 1 men 

de kan ske i olika grad och omfattning och kombineras i komplexa mönster (Vinterek, 2006). 
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Tabell 1: Vintereks typologi av individualiseringens olika former 

Individualiseringen form Beskrivning Exempel 

Innehållsindividualisering Valet av eller fokus på innehåll 
inom en kurs tillgodoser elevers 
”specifika intressen”.  Detta kallas 
för ”infärgning” och medför att 
intressanta anknytningspunkter 
hittas för att öka motivation och 
intressen för olika områden. 

Elever som studerar på ett 
jordbruksyrkesförberedande 
program fokuserar på 
jordbrukspolitik och regler 
och lägger mindre fokus på 
den allmänna EU-politiken. 

 
 

Omfångsindividualisering Mängden material som används i 
undervisningen anpassas efter 
den enskilda eleven eller efter en 
grupp. 

Lärare som undervisar 
yrkesförberedande program 
kan använda en mindre 
omfattande bok, frågor eller 
undervisningsmaterial 
jämfört med när de undervisar 
samma kurs i 
studieförberedande program. 
 

Nivåindividualisering Svårighetsgraden identifieras av 
läraren eller eleven eller båda och 
undervisningen anpassas utefter 
denna nivå. 

”Differentiation through 
outcome” är ett sätt att 
nivåindividualisera och innebär 
att prestationer på olika nivåer 
förekommer för olika elever vid 
en uppgift eller aktivitet. 
 

Metodindividualisering Anpassning efter elevers olika 
behov genom olika arbetssätt och 
former. Teorier om olika 
intelligens ryms också inom 
behovet av 
metodindividualisering. 

 

Elever arbetar enskilt eller i 
grupp och redovisar muntligt 
eller skriftligt.  Det är inte 
enbart elevers val vilka 
metoder de använder utan 
läraren ska också uppmana 
eleven till variation för att 
utveckla alla färdigheter. 
 

Hastighetsindividualisering Arbetstakten är ett annat sätt att 
förklara denna 
individualiseringsform. 

Arbetstakten bestäms till ett 
tempo som passar majoriteten 
i klassen och detta kan skilja sig 
från klass till klass, eller inom 
klassens ram där den enskilde 
eleven får arbeta i ”egen takt” 
och även själv axla ansvaret för 
att tidsplanera ett 
arbetsområde. 
 

Miljöindividualisering Anpassning av undervisningens 
miljö efter elevers behov 

Eleverna delas upp 
geografiskt efter behov, 
exempelvis kan vissa elever 
sätta sig i biblioteket om de 
behöver läsa i en tyst miljö.  
Ett annat exempel är att 
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läraren undervisar klassen 
utomhus om vädret är fint.  
Anpassning av 
klassrumsmiljön i form av lugn 
musik eller ommöblering efter 
elevers behov innefattas 
också i miljöindividualisering. 
 

Materialindividualisering Anpassning av material efter 
elevers behov eller intressen. 

Läraren använder olika 
material eller uppgifter till 
olika elever eller till hela 
gruppen, eller att läroboken 
används endast som basbok.  
Ett annat sätt att 
materialindividualisera är att 
uppmana elever att själva 
hitta material på ett område 
där de vill fördjupa sin 
kunskap. 
 

Värderingindividualisering Elever sätter sina egna mål och 
sedan värderas deras prestationer 
i förhållande till dessa mål. 

Värdering enligt gemensamma 
mål, betygskriterier eller 
jämförelser med andra elever 
ryms inte inom 
värderingsindividualisering. 

Ansvarsindividualisering Denna form av individualisering är 
enligt Vinterek den mest 
framträdande idag och innebär att 
ansvaret för det egna lärandet 
individualiseras hos den enskilde 
eleven. 

Individuellt arbete eller eget 
arbete i egen takt och ansvar 
för egen planering. 

 

5 Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt redovisas metodologiska överväganden och insamlingstekniker. Därefter 

beskrivs urval och etiska utgångspunkter samt genomförandet av datainsamlingen.  Slutligen 

ges en förklaring till hur data har bearbetats.  

5.1 Motiv för vald metodansats 

För att skapa förståelse för hur individualisering fungerar i den svenska skolan idag och för 

att kunna svara på frågeställningarna måste dels individualiseringens uttryck i verkligheten 

i klassrummet utredas och dels elevperspektivet på individualisering kommas åt på något 

sätt.  Genom att integrera kvantitativa och kvalitativa data samt omformulera dessa från den 

ena typen till den andra kan en mer nyanserad och utförlig belysning ges av komplexiteten i 

ett fenomen (Bazeley i Cohen et al, 2011, s.24).  Onwuegbuzie och Leech (2005, i Cohen et 

al, 2011, s.21) förklarar att all kvalitativ forskning inte tillhör den hermeneutiska traditionen 

och att all kvantitativ forskning inte tillhör den positivistiska, utan att en viss metodologisk 

pragmatism behövs inom forskning.  I denna studie samlas både kvalitativa och kvantitativa 

data och de kvalitativa data kategoriseras delvis genom en analys för att svara på 
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forskningsfrågorna.  Denna studie tillhör den positivistiska traditionen eftersom den innebär 

en observation av en social verklighet och konstruerar en tolkning av fenomenet genom 

analys (Cohen et al 2011, s.7). 

Det finns olika möjliga sätt att utreda svar på den första frågeställning hur tar 

individualisering form i klassrummet?  Diskreta datainsamlingsmetoder som baseras på 

dokument av olika slag, exempelvis undervisningsplanering, kan användas och analyseras 

efter fall av individualisering (Cohen et al, 2011, s.235).  Alternativt kan läraren intervjuas 

eller lärarens beskrivning av individualiseringens olika former i undervisningen inhämtas 

genom enkäter.  Nackdelen med sådana metodval är att människor kan handla annorlunda 

än vad de uppger och risken för utebliven/felaktig information är stor (Cohen et al, 2011, 

s.456).Naturalistiska metoder, som innebär att beteenden observeras i sin naturliga 

omgivning och inte störs eller manipuleras av själva forskningen, kan ge mer giltiga data 

som bättre beskriver verkligheten (Cohen et al, 2001, s.226) och direkta observationer av 

undervisning användes därför som forskningsmetodik för att ta reda på hur individualisering 

tar form i klassrummet.  Observationerna kvantifieras och kategoriseras sedan med hjälp av 

Vintereks typologi. 

För att komma åt den komplexa individuella upplevelsen och för att besvara de två sista 

frågeställningarna (Hur upplever eleverna individualisering och sitt lärande? Hur upplever 

eleverna ansvarstagandet i skolan?) krävs ännu en undersökning i vilken individerna som 

upplever den sociala verkligheten, eleverna, är utgångspunkten (Cohen et al, 2011, s.15).  

För att komma åt elevperspektivet av den sociala händelsen (individualiseringen) inom den 

sociala kontexten (undervisningen i klassrummet) måste eleverna själva få möjlighet att 

berätta om sina upplevelser.  Detta kan uppnås genom enkäter men för att skapa en förståelse 

och kunna tolka elevers upplevelser är interaktionen mellan forskaren och eleven under 

datainsamling viktig.  Viktiga fördelar med interaktionen är att utrymme ges för att 

säkerställa att respondenterna har uppfattat frågorna rätt samt att svaren blir mer spontana, 

mer utvecklade genom uppföljningsfrågor och möjligtvis att de ger mer kontext för att 

möjliggöra en korrekt tolkning av svaren (Cohen, 2009, s.412).  Interaktionen kan göra att 

respondenterna känner sig mer avslappnade och därför ger mer naturliga svar (Cohen et al, 

2011, s.409), särskilt eftersom eleverna kunde vänja sig vid intervjuaren under veckan, även 

om förutsättningarna för detta beror på respondenternas personligheter och preferenser.  

Därför valdes den halvstrukturerade forskningsintervjun som lämplig metod för att få svar 

på de två sista frågeställningarna och informationen som samlades under intervjuerna 

kategoriseras därefter delvis för att ge en bättre överblick över utskrifterna. 

5.2 Tekniker för insamling 
Eftersom data samlades in i två steg, observationer och intervjuer, redovisas teknikerna här 

var för sig. 

5.2.1 Observationer 

För att svara på den första frågan Hur tar individualisering form i klassrummet? användes 

observationer som metodik och anteckningar togs under observationen och kompletterades 

efteråt genom en reflektion av händelserna i klassrummet. Observationer innebär att 

”levande” data kan samlas från en verklig kontext och gör därför att data blir mer genuina 

och fångar verklighet bättre än andrahandsdata  samtidigt som de ger forskaren tillfälle att 

titta med nya ögon på ett beteende som annars tas för givet (Cohen et all, 2011, s.456).  

Kvalitativa observationer syftar till att fånga upp en händelsedynamik och efteråt söka efter 

mönster i fenomenet (Cohen et al, 2001, s.458). 
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Enligt Cooper och Schindler (i Cohen et al 2011, s.458) kan observationer karakteriseras av 

tre dimensioner.  Den första dimensionen innebär att observationer kan vara direkta där 

forskaren är närvarande under datainsamlingen, såsom i denna studie, eller indirekta där 

observationerna spelas in av till exempel en videokamera. Den andra dimensionen handlar 

om forskarens synlighet och om deltagare är medvetna om forskarens närvaro under 

forskningen, vilket var fallet i denna studie, eller om forskaren är dold på något sätt. Den 

tredje dimensionen handlar om relationen mellan forskaren och deltagarna; forskaren kan 

vara en av gruppens medlemmar och dennes roll som forskare okänd, en gruppmedlem som 

avslöjar sin identitet som forskare eller en utomstående med tydlig forskarroll som i denna 

studie. 

Ytterligare en dimension som bland annat Flick (i Cohen et al 2011, s.458) beskriver är 

graden av strukturering. Observationer kan vara väldigt strukturerade och följa ett schema 

som tas fram på förhand och används under datainsamlingen eller vara väldigt öppna så att 

fältanteckningar tas under observationerna och forskaren låter situationen i sig definiera 

vilka data som samlas in. Det första tillvägagångssättet används oftast för att kvantifiera 

resultat eller testa en hypotes medan det andra används för att utveckla en djup beskrivning 

av ett fenomen.  I föreliggande studie användes observationer på två kvantitativa sätt; först 

för att samla information om hur mycket tid som tillbringades i helklass, grupp respektive 

individuellt, och sedan för att kunna ge en mer generell beskrivning av lektionernas upplägg. 

Det andra sättet använder Vintereks typologi som underlag för hur individualiseringen tog 

form i klassrummet i syfte att kodifiera och bidra till att förklara och beskriva komplexiteten 

i individualisering. Risk finns för reaktivitet, det vill säga att undervisningen som 

observerades inte är representativ eftersom den kan ha påverkats av forskarens närvaro 

(Cohen et al, 2009, s. 473).  Men denna effekt minskades möjligen genom att lärarna i 

gymnasieskolan inte kände till studien förrän observationerna började. 

5.2.2 Halvstrukturerad forskningsintervju 

Kvale definierar en intervju som ”ett samtal som har en struktur och ett syfte” (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.19).  Det finns olika dimensioner som karakteriserar intervjuformer från 

mer kvantitativa till mer kvalitativa i sitt väsen.  Graden av struktur i intervjun har enligt 

Cohen et al. (2011) möjligen störst påverkan.  När jämförbara data prioriteras är en hög grad 

av struktur i intervjun viktig och frågorna är mer stängda, ställs i en särskild ordning och 

syftar till att fånga upp kvantifierbara fakta.  Sådana intervjuer är ofta mer formella och syftar 

till att testa en hypotes och eftersträvar att kunna generalisera i resultat.  I den kvalitativa 

intervjun däremot sätts individens unika och subjektiva upplevelser av omvärlden i fokus. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är mindre formell, karakteriseras av öppna frågor som 

syftar till att fånga komplexitet och respondenten utmanas att svara med egna ord och ge 

egna motivationer.  Data som samlas in under den kvalitativa intervjun bearbetas och tolkas 

efteråt för att hitta mönster och betydelse (Cohen et al, 2011, s.413-414).  Den 

halvstrukturerade kvalitativa intervjun värderar individens egna uppfattningar av ett socialt 

fenomen men syftar till att förstå ett specifikt tema hos individen.  Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar att ”den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett 

slutet frågeformulär.  Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och 

som kan innehålla förslag till frågor” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.43).  Med anledning 

av fokus på den individuella upplevelsen av ett specifikt fenomen valdes den 

halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun för att samla in data med avseende på de 

två sista frågeställningarna i denna studie; Hur upplever eleverna undervisningen och sitt 

lärande? Hur upplever eleverna ansvarstagandet i skolan?  Elevens svar bearbetas sedan 

för att delvis kategorisera data och den tillhör därför den positivistiska traditionen. 
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5.3 Urval 
En gymnasieskola valdes som plats för studien eftersom elever på gymnasienivå med längre 

skolerfarenhet torde kunna reflektera och jämföra arbetssätt lättare än yngre elever. Lärarna 

och ledningen på gymnasiet verkade positiva till projektet och studierektorn valde ut en klass 

som han bedömde skulle vara positiv till att delta i studien.  Gymnasiet ligger i en stor stad 

i Sverige och klassen går första året på en humanistisk linje.  Det finns 32 elever i klassen 

varav sju elever identifierades slumpmässigt genom att var femte elev på klasslistan valdes 

ut; sedan fick de sju eleverna bestämma själva om de ville delta i en intervju.  Sex av de sju 

eleverna, fem flickor och en pojke, ställde frivilligt upp för en intervju.  

5.4 Forskningsetiska riktlinjer  
Vetenskapsrådet har identifierat fyra krav för forskning; informationskrav, samtyckskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  I detta avsnitt redogörs för hur denna studie har 

följt dessa krav. 

5.4.1 Informationskrav 

Detta krav innebär att deltagare ska informeras om forskningens syfte samt deras roll i 

projektet.  Eleverna i klassen som observerades var inte medvetna om studien innan 

datainsamlingens första dag.   Under de första fem minuterna av första lektionen på veckan 

(v 47, 2012) introducerade jag mig själv för eleverna och berättade om syftet med 

undersökningen; jag förklarade att jag studerar till lärare och att jag ville följa eleverna under 

en vecka till deras lektioner och notera hur lektionerna gick till.  Jag förklarade att jag inte 

var intresserad av var och ens individuella prestationer eller hur de betedde sig utan endast 

av lektionernas struktur, typer av uppgifter som de gjorde och andelen av lektioner som lades 

på olika uppgifter.  Eleverna gavs möjlighet att ställa frågor.  

Eleverna som deltog i intervjuerna fick ytterligare information om sin uppgift i projektet.  

Innan intervjuerna påbörjades förklarade jag syftet med intervjun; att jag ville höra deras 

uppfattningar om och erfarenheter av undervisning.  Jag försökte skapa en avspänd stämning 

genom att betona att alla svar var tillåtna och att det inte fanns några svar som var fel 

eftersom jag ville höra just deras uppfattningar. Eleverna fick möjlighet att ställa frågor 

innan intervjun började. 

5.4.2 Samtyckeskrav 

Detta krav innebär att deltagarens samtycke måste inhämtas.  Efter det att eleverna hade 

informerats om sin uppgift i studien ombads de att skriva under en enkel blankett för att ge 

tillstånd till mina observationer.  Alla elever skrev under tillståndet.  Eftersom alla elever 

var över femton år behövdes inte något tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare.  Samma 

procedur upprepades för eleverna som intervjuades med tillägget att dessa elever godkände 

att intervjuerna skulle spelas in.  
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5.4.3 Konfidentialitetskrav 

Även om elevernas sekretess inte kan garanteras helt, eftersom svensk lag om kraven på 

offentlighet, öppenhet och insyn ”väger tyngre än denna internationella deklaration” om kravet 

på skydd för forskningspersoners uppgift (Vetenskapsrådet, 2011, s.65) röjs varken skolans 

eller enskilda elevers namn i denna studie vid publiceringen och därtill gallras all information 

om respondenterna efter publiceringen så att den inte är identifierbar.  Dessutom skyddades 

intervjudeltagarnas anonymitet genom att intervjuerna skedde i privata rum och ingen annan 

lyssnade på intervjun.5.4.4 Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att uppgifter och data som inhämtades under denna studie inte ska 

användas kommersiellt eller för andra icke-vetenskapliga syften.  Detta förklarades för 

skolans ledning och lärarna och eleverna som deltog i studien.  

5.5 Genomförandet 
Eftersom data samlades in i två steg, observationer och intervjuer, redovisas tillvägagångssätt 

var för sig. 

5.5.1 Observationer 

När eleverna hade informerats och godkänt sin uppgift i projektet under första delen av den 

första lektionen påbörjades observationerna.  Jag följde eleverna till varje lektion under 

veckan och då eleverna delade upp sig, till exempel efter språkval, valde jag ut en lektion 

som jag följde.  Under lektionerna antecknades detaljerna om lektionens struktur och det 

som skedde under lektionen.  Andelen av tid som tillbringades i helklass-, grupp- och 

individuellt arbete antecknades och lektionens olika moment och arbetssätt noterades.  När 

eleverna arbetade på en uppgift i par eller grupp noterades exempelvis hur länge eleverna 

arbetat på uppgiften, uppgiftens karaktär och lärarens instruktioner. 

5.5.2 Intervjuerna 

Intervjuerna skedde under elevernas fritid och de fick välja en tid som skulle passa dem.  

Sedan bokades ett tomt klassrum så att intervjuerna kunde ske utan avbrott.  Eftersom 

intervjuerna spelades in var det viktigt att miljön var lugn och tyst.  Gymnasiet hade en 

engelsk profil och eleverna fick därför bestämma vilket språk, engelska eller svenska, de 

ville prata under intervjun. De fick också blanda språk under intervjun om de ville.  

Intervjuerna var halvstrukturerade för att kunna kontrollera att de höll sig inom ramen för 

studien samtidigt som öppenhet och utrymme skapades för uppföljningsfrågor.  

Individualisering användes inte som princip för eleverna, istället valdes sex väldigt öppna 

frågor ut (se bilaga A) i syfte att ge eleverna möjlighet att diskutera sina erfarenheter och 

uppfattningar och detta kunde sedan relateras till individualiseringsprincipen i analysen.   

Den första frågan, ”berätta hur du tycker det är att gå i skolan”, var en uppvärmningsfråga 

för att hjälpa eleverna att spontant beskriva ämnet. Några av intervjuerna fungerade mer som 

ett samtal där inte alla frågor ställdes till eleven eftersom de svarade spontant på vissa frågor 

i samband med andra frågor.  Andra elevers svar var mindre omfattande och mer 

uppföljningsfrågor krävdes.  Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter vardera.  För att 

skapa en avslappnad miljö antecknades inte någonting under intervjuerna, istället 

eftersträvades att lyssna aktivt och följa elevernas svar.  

5.6 Bearbetning och analys 
De strategier som användes för att analysera de data som samlades in under observationerna 

och intervjuer presenteras här var för sig. 
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5.6.1 Observationer 

Under observationerna antecknades undervisningen i så hög detaljeringsgrad som möjligt 

och efteråt bearbetades anteckningarna för analys och kategorisering.  Vintereks typologi 

användes som analysredskap i struktureringen av data till olika individualiseringsformer, 

men denna kategorisering skedde i efterhand för att undvika att viktig information missades.  

Simpson och Tuson (2003) och Miles och Huberman (1984) (i Cohen et al, 2001, s.468) har 

identifierat olika strategier för analys av fältanteckningar.  Att tidigt granska, analysera och 

kodifiera data innan för mycket data samlades in var viktigt för denna studie.  Efter varje 

dags observationer bearbetades anteckningarna och kodifieringsprocessen påbörjades. 

Identifieringen av tema och mönster i data var också relevant och frekvensen av olika 

enskilda individualiseringsfall samt mönster där klungor av olika individualiseringstyper 

sammanträffade.  I analysen var det viktigt att inte bara leta efter frekvens utan också bevara 

narrativa beskrivningar av kontext och aktiviteter som Kawulich diskuterar (2005, i Cohen 

et al, 2011, s.469).  Detta medförde en djupare förståelse av komplexiteten av fenomenet 

individualisering och hur den tar form i klassrummet och maximerade rikligheten av de data 

som insamlades.   Dessutom fanns en annan dimension till data från observationerna; tiden 

som tillbringades i olika gruppkonstellationer noterades och beräknades sedan under 

analysen.   

5.6.2 Intervjuerna 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att analys inte är ett isolerat stadium utan börjar redan 

under intervjun. De identifierar sex vanliga steg i en intervjuanalys.  Det första steget sker 

när intervjupersonen berättar spontant om sin uppfattning av fenomenet.  Det andra steget 

gäller när intervjupersonen själv börjar tolka eller ha insikter i sina beskrivningar av sina 

upplevelser av fenomenet.  Det tredje steget tar vid när intervjuaren börjar tolka det 

intervjupersonen berättar och söker direkta bekräftelser av sina uppfattningar under själva 

intervjun.  Det fjärde steget sker när intervjuaren tolkar och bearbetar transkriberade 

intervjuer i efterhand. Detta arbete kan göras med hjälp av en rad olika verktyg och processer 

som presenteras nedan.  Det femte möjliga steget är att göra en ny intervju där intervjuaren 

presenterar sina tolkningar till intervjupersonen och ger dem en chans att kommentera och 

utveckla sina tankar om fenomenet. Det sista steget i denna process är när forskaren 

utvecklar sina tolkningar för att inkludera dem i den andra intervjun.  I denna studie följdes 

de första fyra stegen då det inte fanns tid och möjlighet att diskutera tolkningarna med 

eleverna som intervjuades efteråt. 

Huvudsyftet med analys är att göra de stora mängderna data som karakteriserar kvalitativ 

data mer hanterbara genom att granska och kategorisera dem.  Denna process innebär en 

sållning och kallas av Parlett and Hamilton (1976, i Cohen et al, 20011, s.539) för 

”progressive focussing”.  I analysen som tog vid efter intervjuerna följdes en cirkulära 

tolkningsprocess där första steget var att transkribera intervjuerna. Detta gjordes för att träda 

in i deltagarens värld och bort från intervjuarens egna intressen.  Under många upprepade 

läsningar av varje intervjus helhet påbörjades sedan en identifiering av olika enheter i syfte 

att kategorisera och sammanställa dem.  I strävan efter att hitta en rättvis bild av elevernas 

perspektiv relaterades deltolkningarna tillbaka till varje intervju för att testa möjliga 

tolkningars trovärdighet.  Sedan samlades deltolkningarna från olika intervjuer och 

identifierades där det fanns likheter och därför mer generella förhållanden som kunde stärka 

resultatens giltighet. 
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5.7 Tillförlitlighet 
Rikligheten i kvalitativa data från intervjuerna och observationerna är en fördel men innebär 

också några utmaningar.  Tolkningsprocessen i analysen av kvalitativa data karakteriseras 

av en interaktion mellan data och forskare.  Giddens (1976, i Cohen et al, 2011, s.540) 

framhåller att analys av kvalitativa data innebär två tolkningsprocesser där fenomenet av 

respondenterna i studien tolkas först och sedan deras berättelse av forskaren.  Detta kallas 

för en dubbel hermeneutisk process och gör att fakta och tolkning är svåra att separera.  

Under kodifiering och kategorisering av data kan dessutom forskarens bakgrund, intresse, 

bias eller agenda inverka och forskningen riskerar att bli för subjektiv (Cohen et al, 2011, 

s.554).  Walford förklarar att ”all research is researching yourself” (Walford, 2011, i Cohen 

et al, 2011, s.554).  Därför är det viktigt att analysen av kvalitativa data är försiktig och tar 

hänsyn till subjektivitetsfrågan.  Hycners riktlinjer för en fenomenologisk intervjuanalys 

understryker vikten av att forskaren i möjligaste mån lägger sin egen mening åt sidan och 

dyker ner i intervjupersonens värld för att se det som sägs och inte det som forskaren 

förväntar sig se (Hycner 1985, i Cohen et al, 2011, s.556).  Försiktighet iakttogs därför under 

analysen av data i denna studie.  Kvale och Brinkmann förklarar att strävan efter objektivitet 

i kvalitativ forskning snarare är moralisk än metodologisk eftersom total frihet från bias är 

omöjlig.  Under tolkningsprocessen i denna studie eftersträvades reflexiv objektivitetför att 

” vara objektiv i förhållande till subjektiviteten” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.260) för att 

förstärka trovärdigheten.  För att försöka behålla intervjupersonens egentliga mening under 

analysen av intervjudata och bevara en smak av originaldatans riklighet och autenticitet 

användes citat för att belysa olika aspekter av fenomenet (Cohen et al, 2001, s.539). 

6 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten från observationerna och intervjuerna i förhållande till 

studiens olika frågeställningar. Observationerna relaterar till första frågan, hur tar 

individualisering form i klassrummet?  De data som samlades in under intervjuerna redovisas 

i form av de teman som uppstod i förhållande till de två sista frågeställningarna; hur upplever 

eleverna undervisningen och sitt lärande? och hur upplever eleverna ansvarstagande i skolan? 

6.1 Individualisering och hur den kan ta form i klassrummet 
Redovisningen av resultaten för den första frågeställningen organiseras i två delar.  Först 

presenteras data från observationer av olika arbetsformer, sedan resultaten av 

individualiseringens olika former, i enlighet med Vintereks typologi, med beskrivningar av de 

fall av individualisering som observerades. 

6.1.1 Arbetsform 

Under de lektioner som observerades antecknades hur många minuter som tillbringades i olika 

arbetsformer; i helklass, grupp och individuellt.  Exempel på observerad undervisning som 

klassificerades som helklassundervisning är när läraren eller eleverna ledde diskussioner i 

helklass, när läraren eller eleverna redovisade någonting inför klassen och när återkoppling och 

genomgång av svar eller arbete skedde i helklass. Exempel på undervisning som klassificerades 

som grupparbete är uppgifter som genomfördes i par eller grupp av olika slag, exempelvis när 

elever i par skrev dialog eller diskuterade en kort film som de hade tittat på.  Individuellt arbete 

innefattar all tid som tillbringades med uppgifter då elever jobbade ensamma, till exempel när 

de skrev en tidslinje eller löste matematiska frågor.  Sedan beräknades den totala uppdelningen 

av tid under alla sammanlagda lektioner som observerades under veckan.  Totalt observerades 

15 klocktimmar undervisning uppdelat på 14 lektioner av olika längd.  Resultaten visas i 

diagram 1. 
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Diagram 1: Uppdelning av lektionerna i olika arbetsformer 

 
 

Diagram 1 visar att mest tid (60%) tillbringades i helklass, och tillsammans med tiden i 

grupparbete, vilken svarade för 30%, blir andelen av observerade lektioner under veckan där 

lärande skedde tillsammans med andra 90% av tiden.   

6.1.2 Resultat av individualiseringsfall 

Under observationerna och i efterhand identifierades olika moment där individualisering 

skedde med hjälp av anteckningar som togs under observationerna och de kallas här för 

individualiseringsfall.  Resultaten från observationerna om individualiseringsfall visar att 

undervisningen innehöll en stor variation av individualisering men den vanligast 

förekommande formen var, enligt Vintereks typologi, nivåindividualisering och 

metodindividualisering.  Detta förklaras mer utförligt nedan.  Observationerna visade att 

samma uppgift eller undervisningsmoment kan innebära fler än en sorts individualisering.  När 

eleverna fick hemläxa har detta inkluderats i resultaten eftersom eleverna oftast påbörjade 

läxarbetet under lektionerna.  

De flesta fall som observerades motsvarade individualisering på individnivå där hänsyn tas till 

den enskilda elevens förutsättningar, behov eller intressen men det fanns också sex fall som 

observerades där helklass- eller gruppindividualisering skedde.  Exempelvis bestämde en lärare 

att vissa klasser i årskursen behövde repetera ett ämnesområde efter att han hade läst resultaten 

från en tidigare uppgift och därför individualiserade han sin undervisning efter hela klassens 

behov (Vinterek, 2006, s.48). 

Först presenteras resultaten i Tabell 2 för att ge en översikt av de individualiseringsfall som 

observerades.  Individualiseringsformerna ordnas efter deras förekommande frekvens där 

första formen i tabellen, nivåindividualisering, är den form som observerades oftast.  Sedan 

följer en mer utförlig textbeskrivning av fall som observerades i varje individualiseringsform. 

  

Uppdelning av lektionerna mellan olika 
arbetsformer

Helklass

Grupparbete

Individuelltarbete
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Tabell 2 Resultat av individualiseringsfall 

Individualiseringsform 
 

Frekvens Beskrivning 

Nivåindividualisering 15 13 gånger genom ”differentiation through 
outcome” 
2 gånger genom eget arbete i egen takt 
 

Metodindividualisering 14 14 lektioner med hög grad av omväxling av 
arbetsformer och arbetssätt 
 

Hastighetsindividualisering 12 10 gånger där elever fick arbeta klart hemma i egen 
takt 
2 gånger genom eget arbete i egen takt 
 

Innehållsindividualisering 5 5 gånger i form av infärgning där innehåll anpassas 
efter elevers intressen 
 

Materialindividualisering 5 5 gånger i samband med innehållsindividualisering 
där eleverna hittar egna material till uppgifter 
 

Miljöindividualisering 3 2 gånger där elever fick välja om de ville lyssna på 
musik under individuellt arbete 
1 gång under grupparbete fick gruppen bestämma 
var i skolan de ville arbeta 
 

Värderingsindividualisering 2 2 gånger där elever fick värdera sina prestationer 
 

Ansvarsindividualisering 2 2 gånger där elever ansvarade för eget arbete i egen 
takt 
 

Omfångsindividualisering 1 1 gång där läraren anpassade till hela klassens 
behov och vissa klasser i en årskurs slapp hela 
moment om de inte var i behov av en genomgång 
 

 

Nivåindividualisering 

Nivåindividualiseringen var den mest återkommande formen av individualisering som 

observerades under veckan.  Tretton gånger, inklusive hemläxa som delades ut och samlades 

in, skedde nivåindividualisering i form av att eleverna fick en uppgift som var lika för alla men 

där nivån som olika elever presterade på skiljde sig åt, så kallad ”differentiation through 

outcome” (Dimenäs, 2006, s.86).  Ett exempel på denna typ av nivåindividualisering var då 

eleverna ombads att skriva en dialog under en språklektion; de fick några utgångspunkter för 

dialogen och sedan skrev de dialogen i par.  Läraren gick runt, kontrollerade och hjälpte till 

under tiden men eleverna ansvarade för att prestera så gott de kunde.  Uppgiften 

individualiserades genom att eleverna utmanades att finna sina egna nivåer i ämneskunskaper 

och visa det i dialogen.  
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Metodindividualisering 

Metodindividualiseringen registrerades delvis genom uppdelningen av lektioner i olika 

gruppkonstellationer, se diagram 1, men också genom att det fanns en variation i arbetssätt och 

arbetsformer under en och samma lektion.  Alla lektioner som observerades hade omväxlande 

arbetsformer och gruppkonstellationer men flera hade en mycket hög grad omväxling under en 

och samma lektion.  Som exempel kan nämnas en lektion om 65 minuter där eleverna jobbade 

sammanlagt 50% av tiden i helklass uppdelat på olika moment. Eleverna lyssnade i helklass på 

en novell som lästes upp av läraren och med hjälp av en rubrik på tavlan samlades deras 

kunskap om en novells struktur och funktion samt diskuterades svarsbud på bilder som hade 

visats.  30% av lektionen tillbringades i par eller smågrupper där eleverna utmanades att 

diskutera och lösa uppgifter både skriftligt och muntligt i olika moment.  Resterande 20% av 

lektionen tillbringades individuellt där eleven skrev sina egna svar till uppgiften och läraren 

gick runt och kontrollerade och hjälpte eleverna med deras svar, och även detta skedde i olika 

moment. 

En sådan lektion visar på mycket metodindividualisering eftersom att eleverna uppmanades att 

vara mycket aktiva och synliggöra sin kunskap på olika sätt och i olika form, samtidigt som de 

stimulerades av visuell, skriftlig och ljudbaserad information vilket fångade upp deras olika 

lärostilar.  Därför kan den metodindividualisering som observerades beskrivas mer som 

metodvariation där omväxling av arbetsform och arbetssätt var frekvent. 

Hastighetsindividualisering 

En annan vanligt återkommande form av individualisering var hastighetsindividualisering som 

observerades tolv gånger under veckan. Denna skedde genom att uppgifter som påbörjades 

under lektionstid skulle avslutas hemma och innebär att eleven kan göra färdigt en uppgift i 

egen takt.  Däremot krävdes att uppgiften sedan skulle lämnas in och kontrolleras av läraren 

på en bestämd dag vilket medförde att ”egen takt” i de fall som observerades hade åtminstone 

vissa begränsningar.  Fall av hastighetsindividualisering och nivåindividualisering 

sammanträffade ofta när uppgifterna var öppet formulerade och eleverna utmanades att 

prestera på egen nivå samt när tiden för uppgiften var åtminstone lite flexibel eftersom eleverna 

då kunde arbeta klart hemma.  Denna relation mellan hastighets- och nivåindividualisering 

liknar det som finns i eget arbete i egen takt men ägde rum under mer specifika och begränsade 

fall och skedde till största del i hemmet. 

Innehållsindividualisering 

Innehållsindividualisering observerades fem gånger i form av infärgning där innehåll 

anpassades till elevernas intressen.  Fall observerades där exempelvis historieläraren vävde in 

mode och nöjesformer i sin undervisning av romarriket och utmanade eleverna att jämföra med 

dagens former, eftersom eleverna hade identifierat ett intresse av att fördjupa sina kunskaper 

om det vardagliga livet som levdes under olika historiska epoker. Observationerna visade också 

att eleverna fick inflytande över att välja efter eget intresse, till exempel då eleverna gavs i 

uppgift att hålla ett tal på engelska men själva fick välja ämnet för talet. 

Materialindividualisering 

Materialindividualisering observerades också fem gånger och oftast i samband med 

innehållsindividualisering där eleverna ansvarade för att hitta egna material till uppgifter för 

vilka det krävde att de själva valde ämne.   
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Miljöindividualisering  

Miljöindividualisering observerades totalt tre gånger varav eleverna två gånger fick välja om 

de ville lyssna på musik under individuellt arbete och en gång fick bestämma i grupp var i 

skolan de ville jobba med en uppgift (i biblioteket, datasalen eller klassrummet).  

Värderingsindividualisering  

Eleverna inbjöds att reflektera över och värdera sina prestationer i relation till sina egna mål 

eller prestationer i grupparbete två gånger under observationerna. 

Ansvarsindividualisering 

Fördelningen av ansvaret för lärandet mellan läraren och eleverna under observerade lektioner 

antecknades.  Som regel ansvarade läraren för lektionens struktur, för den ordning i vilken 

arbetet skulle genomföras samt för uppgifternas innehåll och struktur.  Eleverna ansvarade för 

att vara aktiva under lektionerna, att komma med egna reflektioner och ge egna exempel för 

olika fenomen, att lösa uppgifterna och delta i diskussionerna och så vidare.  De uppgifter som 

erbjöds eleverna varierade mycket och eleverna stötte på många utmaningar under 

observationerna som krävde att de tog ansvar för sitt lärande.  Exempelvis utmanade NO-

läraren eleverna att designa ett experiment till följande lektion utifrån ett fenomen som läraren 

ville att eleverna skulle undersöka.  Sedan genomförde eleverna experimentet, vilket krävde 

att de var subjekten i experimentet, och därefter skrev de ner resultaten.  I denna uppgift fanns 

det mycket utrymme för eleverna att ha inflytande och ta ansvar och vara aktiva i 

konstruktionen av sitt lärande men utifrån de ramar som läraren hade bestämt. 

Två fall av det som kan beskrivas som eget arbete i egen takt observerades då eleverna fick 

bestämma vilka sidor i matematikboken de skulle jobba med och gjorde det i egen takt under 

lektionen. Detta svarade för sammanlagt 45 minuter av totalt 900 minuter av undervisningen 

som observerades.  Även då var individualiseringen begränsad i omfattning eftersom läraren 

först gjorde en genomgång av materialet i helklass och sedan lade över ansvaret på eleverna 

att själva bedöma om de skulle fortsätta att jobba med det eller välja något annat moment. 

Omfångsindividualisering 

Omfångsindividualiseringen observerades en gång där läraren anpassade undervisningen efter 

helklassbehov.  Med hjälp av en tidigare uppgift som diagnos identifierade läraren att vissa 

klasser i årskursen behövde repetera ett moment medan andra klasser kunde hoppa över det. 

6.1.3 Sammanfattning av resultaten för hur individualisering tar form i klassrummet  

Observationerna visar på en stor variation i individualiseringen där alla av Vintereks 

individualiseringsformer förekom, framförallt på individnivå men också på grupp- eller 

helklassnivå. De individualiseringsformer som var vanligast förkommande var nivå-, metod- 

och hastighetsindividualisering för vilka 15, 14 respektive 12 fall observerades (av totalt 59).  

Lärarna ansvarade för att lägga upp undervisningen men krävde ett mycket aktivt lärande från 

eleverna.  Fall av eget arbete i egen takt i bemärkelsen att eleverna själva ansvarade för att 

planera var mycket begränsade.  Hastighets- och nivåindividualisering sammanträffade ofta 

när eleverna fick arbeta själva med uppgifter som läraren presenterade.  Sådana uppgifter 

karakteriserades av att de åtminstone delvis utfördes hemma och var öppna så att eleverna 

själva kunde hitta sin prestationsnivå.  En stor variation i metodik observerades och dessutom 

var omväxling i olika gruppkonstellationer under lektionerna vanligt förekommande. 
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6.2 Elevernas upplevelser av undervisningen och sitt lärande 
Elevernas svar på denna frågeställning redovisas nedan under relevanta teman som uppkom 

under intervjuerna.  Några elever svarade på intervjufrågorna på engelska och de citat som 

används här har i dessa fall översatts från engelska till svenska.  

6.2.1 Variation i metodik 

Alla elever nämnde vikten av variation i undervisningen.  Elev A gjorde en del jämförelser 

mellan sin högstadieskola, där eget arbete i egen takt ägde rum i stor utsträckning, och den 

nuvarande gymnasieskolan.  Elev A tyckte att variationen i undervisningen var mycket viktig; 

”jag gillar bäst hur vi har det här, att man blandar saker som diskussioner och 

powerpointpresentationer och grupparbeten och uppsatser”.  Elev B tyckte att eleverna var 

mer engagerade när läraren pratade under lektionen och ”när läraren bara står vid tavlan och 

skriver är det svårt”, men att någon form av balans behövs; ”Det bästa är någonstans mellan 

att ha allting i luften och allting på tavlan” förklarade han.  Elev C betonade vikten av 

variationen i lärandet och beskrev vad hon tycker är bra med att lära sig kinesiska på följande 

sätt: ”vi gör inte samma sak hela tiden, utan mycket olika saker, ibland så övar vi på uttal, 

ibland övar vi på hörförståelse, ibland på olika tecken, så det blir mycket av olika saker”.  Elev 

D jämförde gymnasiet med sin högstadieskola och förklarade att hon lär sig bäst när läraren 

använder varierande metoder; ”på min gamla skola hade de inte powerpointpresentationer och 

skrev inte saker på tavlan, de bara pratade och att bara prata hjälper normalt sett inte mig för 

det blir tråkigt och det är svårt att lyssna och skriva ner samtidigt”.  Elev E använde uttrycket 

”en lektion-lektion” vilket, förklarade hon, är en typisk lektion där läraren pratar mycket, och 

ibland skriver någonting på tavlan, och sedan fortsätter att prata.  Hon ansåg att en ”lektion-

lektion” är tråkig och även om läraren upprepar samma poäng gång på gång tycker hon att det 

svårt att lära sig; ”Jag tror inte att det fastnar i våra huvuden”, sade hon.  Elev F tyckte att hon 

lär sig bäst när metodik varieras i undervisningen. Hon förklarade att ”Om läraren bara pratar 

då tappar jag tråden så småningom.”  Elev F förklarade att hon föredrar visuell stimulans i 

undervisningen och lär sig bäst ”genom att lyssna och titta och kanske när jag skriver också”.   

6.2.2 Gemensamma lärandeprocesser 

En annan faktor som nästan alla elever diskuterade under sina intervjuer var att de tyckte att 

de lär sig bäst när de diskuterar med andra elever.  Tre elever beskrev samma lektion som ett 

exempel av en bra lektion.  Lektionen var en klassdiskussion där läraren ställde frågor som 

eleverna skulle ta ställning till.  Läraren bad eleverna ställa sig i olika delar av rummet beroende 

på hur de svarade på en fråga.  Ett exempel på frågeställning är: ”om du tycker att det är okej 

att säga ’negerbollar’, stå på den sidan av klassrummet, annars stå på den andra sidan, och om 

du inte vet vad du tycker eller är osäker, stå i mitten.   Elev A förklarade att diskussionen som 

läraren skapade med denna lektion var mycket intressant och krävde att eleverna reflekterade 

över sina egna åsikter samt relaterade till sina kunskaper och olika sociologiska begrepp som 

de hade lärt sig.  Hon beskrev utmaningen att reflektera själv och diskutera tillsammans med 

andra som väldigt positiv i kontrast till exempelvis att bara läsa själv i boken; ”vi sitter inte på 

en lektion och läser utan vi liksom lär oss”.  Hon utvecklade sedan denna beskrivning av hur 

aktivt lärande leder till meningsfullt lärande; ”jag lär mig … jag får in saker i huvudet på riktigt 

så att jag kommer ihåg saker”. Hon ställde detta i kontrast till att memorera när hon beskrev 

hur hon upplever matematik; ”Jag tycker inte att man lär sig, utan att man memorerar saker”. 

Elev B beskrev samma lektion som elev A där klassen diskuterade sin inställning till olika 

frågor som en bra lektion där han lärde sig mycket.  Såhär beskrev han hur han lär sig bäst: 

”jag tycker bäst om diskussioner för tillsammans med andra kan man lära sig mer än man kan 

ensam”.   
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Elev C förklarade att diskussion är viktigt för hennes lärande och hjälper förståelsen mer än 

om hon bara antecknar; ”jag tycker inte att det blir lättare om man skriver ned, man kan skriva 

ned utan att förstå, så jag gillar när man får lyssna och sedan får man diskutera det man har 

hört”.  ansåg att ”det funkar bättre när man får göra någonting med det som man har lärt sig”.   

Även elev E nämnde samma lektion som elev A och B som ett exempel på en lektion där hon 

lärde sig bra och sade att hon tycker bäst om att diskutera i helklass.  Elev D nämnde inte 

samma lektion, utan en väldig variationsrik lektion, men uppskattade det pedagogiska samtalet 

som positivt för lärandet; “jag föredrar interaktionen med lärare framför att enbart läsa i min 

bok hela tiden.”  Elev F uppskattade att lärare lägger fokus på hur man tänker och resonerar; 

”det är mycket uppsatser, och där redogör man för sina åsikter.  De vill veta vad man tycker.”  

6.2.3 Lärarens betydelse för studiemotivation  

Fyra av eleverna diskuterade lärarens positiva inverkan på studiemotivationen och därför 

lärandet.  Elev A förklarade hur stor roll en entusiastisk lärare spelar för hennes 

studiemotivation och lärande; ”[j]ag har alltid känt att om en lärare är entusiastisk, och säger 

’det här är roligt’, då blir det roligt och om det är roligt då vill man lära sig, och då lär man 

ju sig”.  Elev D tyckte att hon presterar bättre när lärare har höga förväntningar och att det finns 

en nivå av stress som är positiv för prestationen; ”här arbetsschema är tuffare och det tycker 

jag är bra för att det hjälper mig att arbeta.  De förväntas något av mig”.  Elev D tyckte också 

att lärarens roll i lärandet är stort och sade att ”de motiverar dig och förklarar saker och gör 

att man kan saker och gör att det är roligt.”  En lärare som har varit mycket positiv för elev F 

var en matematiklärare som hon hade på sin högstadieskola och som upptäckte hennes 

dyskalkyli.  Det som elev F uppskattade mest av denna lärare var att hon inte tyckte synd om 

henne utan behandlade henne lika i sin undervisning; ”Jag var jämställd med de andra eleverna 

och det behövde jag.  Hon behandlade mig precis som hon behandlade de andra.  Hon var inte 

snällare.  Hon var sträng.”  Höga förväntningar spelade en viktig roll för elev F och hon 

förklarade att det som fungerar för henne är då läraren säger “Du måste göra samma arbete 

som de andra men jag kan hjälpa dig mer.”   

Elev B beskrev hur vissa elever, elever som inte får stödet hemifrån till exempel, behöver mer 

stöd från lärare än andra. Han förklarade att han tycker att vissa elever har lätt för skolan och 

andra inte och de elever som kan ha svårt för skolan är beroende av läraren för motivation; 

”Jag tycker att det finns några elever som bara passar in i systemet, som har det i sina gener, 

i blodet, och de pluggar hårt bara för att de gör det och de tycker om att lära sig, men för de 

elever som inte tycker att det är kul, de behöver stöd och att lärare kan övertyga dem om att 

skolan är viktig för att när man är 12 eller 13 förstår man inte alltid det.  Nu förstår jag det.”   

Elev A identifierade en nackdel med tilliten till läraren som hon har på gymnasiet i jämförelse 

med eget arbete på högstadiet; ”[d]et hänger mycket mer på om läraren är bra nu än förut.  

För nu handlar det om vad läraren levererar till mig.  Ifall att det är bra, kommer jag 

antagligen att göra bättre ifrån mig.  Ifall att läraren inte gör ett bra jobb då kan inte jag göra 

ett bra jobb.”  Även om elev A sade att hon är nöjd med sina lärare nu och tycker att lärandet 

går bra lyfte hon en intressant poäng som även Elev B diskuterade.  Om eleverna litar mycket 

på en lärare och läraren inte levererar så kan det vara mycket negativt.  Elev B berättade om 

sin erfarenhet av extra matematik på högstadiet där det kallade för ”sär-matte” bland elever 

vilket påverkade hans självbild negativt.  Han önskade att hans lärare i extra-matematik hade 

diskuterat stämpeln och berättat för honom att han var ”ganska vanlig” som upplever 

svårigheter med matematik och att ”sär-matte” inte finns.   
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6.2.4 Sammanfattning av resultat för elevernas upplevelser av undervisningen och sitt 

lärande 

Elevernas svar under intervjuerna kring undervisningen och sitt lärande visade på 

återkommande teman.  Alla elever diskuterade vikten av omväxling i metodik under 

lektionerna.  Svaren visade att det var variationen i sig som eleverna uppskattade.  Samtidigt 

upplevdes samtal i lärandet som positiv.  Uppskattande kommentarer om gemensamma 

lärandemoment och att eleverna aktivt fick motivera sina åsikter uppstod spontant under alla 

intervjuer.  Lärarens betydelse var ett annat återkommande tema.  Vissa elever uppskattade 

lärarens höga förväntningar, andra nämnde lärarens entusiasm som motiverande och en elev 

beskrev att lärarens roll är särskilt viktig för elever från resurssvaga hem. 

6.3 Elevernas upplevelser av ansvarstagandet i skolan 
Elevernas kommentarer om ansvarstagande i skolan redovisas här temavis efter hur eleverna 

svarade att de upplever eget ansvar.  Många elever jämförde situationen på sina högstadieskolor 

med nuvarande gymnasieskola och dessa kommentarer har inkluderats.  

6.3.1 Elever som upplever en bra balans i ansvarstagandet 

Eleverna A och F tyckte att ansvarstagandet ska fördelas jämnt mellan lärare och elever för att 

upplevas som positivt.  Elev A diskuterade sin erfarenhet av eget arbete i egen takt på sitt 

högstadium som hon beskrev som att hon ”hade inte lektioner på det sättet utan […] gjorde 

det mesta själv” och jämförde det med undervisningen på sin gymnasieskola som hon beskriver 

som ”mer traditionell”.  Som svar på frågan hur mycket hon får bestämma på gymnasiet 

svarade hon att ”läraren bestämmer ju vad vi ska göra på lektionen men… Ja, inte så mycket 

men det känns ok”.  Detta står i kontrast till hennes högstadieskola; ”där fick man bestämma 

allt” förklarar hon.  Elev A tyckte att en bra balans i ansvarsfördelningen för lärandet mellan 

eleverna och läraren är viktig; ”Det borde vara något slags samarbete mellan elever och lärare 

… läraren ska inte behöva stå över dig för att se att du gör läxan.  Men eleven ska inte bara 

lämnas heller till att göra det.” 

Elev F tyckte också att läraren och eleverna måste dela på ansvaret för lärandet; “Jag tycker 

att det är 50-50, det beror på sig själv hur mycket man vill ta in.”  Hon förklarade att eleverna 

inte ska skylla på ”dåliga” lärare och beskrev ansvarstagandet för sin egen inlärning som 

befriande; ”Jag är som alla andra, om jag tycker att en lärare är en dålig lärare kan jag ändå 

tvinga mig att koncentrera mig och förstå.  Man har kontroll över sin egen hjärna.”  Elev F 

diskuterade också vikten av att elever självständigt kan sätta mål och planera sina studier för 

ett framgångsrik lärande;  

”ibland kan det vara svårt att hinna med allting.  Vi har så många ämnen och 

många projekt inom varje ämne men till slut så klarar man alltid det om man 

bara planerar, om man har ett schema och vet vad man ska göra.  Ibland har 

jag gjort misstag där jag inte har satt upp mål i början av ett projekt och så 

kanske gör jag för mycket.”   

Elev D tyckte att skolrådet var ett mycket positivt sätt för eleverna att får bestämma i skolan.  

Att leda rådet, tyckte elev D, var ett mycket bra sätt att utveckla ledarskapsfärdigheter inför 

framtiden ”Jag tycker att det är till hjälp för framtiden.” 
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6.3.2 Elever som upplever för mycket ansvar 

Eleverna A och B beskrev balansen i ansvarstagandet på sina högstadieskolor och reflekterade 

över att elever fick för mycket ansvar och lärare för lite.  Trots att Elev B var mycket aktiv i 

klassrådet på sitt högstadium tyckte han att eleverna hade för stort utrymme att bestämma där; 

”Jag tycker att det är bra att vi inte ska bestämma allt, speciellt inte på högstadiet för att då 

är vi för unga och vi vill bara äta pannkakor och pizza och hamburgare varje dag, så om jag 

ska vara ärlig tycker jag inte att det är alltid bra att behöva bestämma hur skolan ska fungera.”   

Eleverna B och E tyckte att elever förväntas vara mer självständiga i planeringen och i att söka 

hjälp på gymnasiet än förut och detta upplevde de som svårt ibland.  Här jämförde elev B nivån 

av stöd som han upplever på gymnasiet och högstadiet; ”stödet finns här, vi har extra matte 

vilket är bra.  Nu på gymnasiet måste man ta mer ansvar, lärarna berättar inte vad man ska 

göra på samma sätt, så man får inte samma hjälp.”  Elev E pratade mycket om skillnaderna 

mellan gymnasiet och högstadiet med avseende på hur mycket stöd eleverna får i övrigt; 

”lärarna frågade jämt vad det var vi ville göra och hur vi skulle planera för framtiden och här 

måste vi veta själva och sedan fråga folk.”  Även om hon förstod att syftet med det är att fostra 

självständighet och visste hur man ska ta kontakt med läraren om det behövs saknade hon 

stödet som fanns på högstadiet.  Elev E förklarade att elever hjälper varandra mycket via en 

facebook-sida som klassen har och det tyckte hon är mycket positivt. 

Elev A diskuterade sin erfarenhet av eget arbete i egen takt på sin högstadieskola och hon 

tyckte att det fungerar för några elever; ”[det] funkar bra om man har självdisciplin”.  Men 

för elever som saknar självdisciplin tyckte elev A att eget arbete misslyckas.  Hon förklarade 

att hon tycker att lärare ”kan låta eleven komma undan väldigt mycket” så att alltför mycket 

ansvar ligger hos eleven; ”många gånger slutar det med att antingen är det eleven som pushar 

sig själv för att den själv vill något eller så blir det ingenting”.  Själv tyckte elev A att hon hade 

självdisciplin och hon tyckte att systemet fungerar bra för henne men ändå såg hon en nackdel 

med för mycket val och inflytande i planeringen.  Om en uppgift är frivillig, till exempel att 

redovisa inför klassen, kan man lätt undvika det, tyckte elev A, om man tycker att det är 

obehagligt, vilket kan vara problematiskt i framtiden; ”det blir svårare sedan för man övar 

inte”, förklarade elev A. 

6.3.3 Elever som upplever för lite ansvar  

Elev C diskuterade eget arbete och jämförde med erfarenheter på sin högstadieskola där hon 

hade mycket mer utrymme under matematiklektionerna att bestämma och hon önskade att detta 

fanns på gymnasieskolan i samma utsträckning; ”det är bra om man får bestämma själv om 

var man ska börja” förklarar hon.  Dessutom tyckte elev C att det var positivt att hon själv fick 

bestämma rätt nivå i matematik på sitt högstadium; ”om man förstod så kunde man prata med 

läraren och så kunde man få lite svårare saker från läraren så då fick man reda på hur man 

skulle göra det och hur det skulle fungera”.  Trots att detta fungerade bra i matematik tyckte 

hon inte att det skulle fungera under andra lektioner; ”jag kan inte riktigt tro att det är på 

samma sätt.”  Elev C menade att problemet med att kunna bestämma nivån själv och då jobba 

på en annan nivå än andra i klassen, är att läraren inte alltid hinner hjälpa en, speciellt om man 

ligger på en mer avancerad nivå; ”det kan vara lite svårt när man ligger på en annan nivå det 

är svårare att få hjälp då.  Det känns som läraren hellre vill hjälpa de som ligger på en lägre 

nivå först.” 

6.3.4 Sammanfattning av elevers upplevelser av ansvarstagande i skolan 

En elev av de sex som intervjuades upplevde för lite ansvar och inflytande, men bara i ett ämne.  

Två elever upplevde att eleverna förväntas ta för mycket ansvar i skolan och saknade stödet för 
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det dagliga organisation som fanns på högstadiet.  En av de tyckte att elever får för mycket 

inflytande i skolrådet, speciellt på högstadium. Två elever upplevde att andelen av 

ansvarstagandet var på rätt nivå varav två uppskattade en jämnfördelning mellan lärare och 

elev.  En av de eleverna betonade att eget ansvar bygger på att elever har självdisciplin och att 

för mycket inflytande på egna studier kan leda till att man inte tränar på sina svagheter. 

7. Teoriresultat 

I detta avsnitt analyseras resultaten från gjorda observationer och intervjuer med utgångspunkt 

i det teoretiska underlaget för studien.  Frågeställningarna används därför som rubrik och 

analysen av empiri och teori belyser och ger svar på frågorna.  Därefter sammanfattas 

slutsatserna med avseende på forskningsfrågorna.  

7.1 Teoriresultat av hur individualisering tar form i klassrummet 
I detta avsnitt används empiri och teori för att svara på forskningsfrågan hur tar 

individualisering form i klassrummet?  Liksom i presentationen av resultaten analyseras 

studiens observationer utifrån de tre områden som är relevanta för individualisering; 

arbetsform, individualiseringsform och slutligen elevens ansvar och inflytande. 

7.1.1 Arbetsform 

Trots att tidigare forskning visar att individualisering genom valperspektivet och det egna 

arbetets metodik är mest framträdande i den svenska skolan idag visar empirin i denna studie 

att perspektivet inte tar mycket plats just på detta gymnasium.  Eget arbete i egen takt är den 

arbetsform som karaktäriserar valperspektivet eftersom det kräver att eleven själv identifierar 

sina behov och planerar sitt individuella arbete efter behoven, men observationerna visar att 

andelen klasstid som ägnas åt individuellt arbete var mycket begränsad, bara 11 % jämfört med 

43% som Granströms forskning visade 2003 (Hensvold, 2006, s.56).  Fall av eget arbete i egen 

takt där elever ansvarade för egen planering och hade fritt val med avseende på innehåll, 

ordning och arbetstakt var ännu mer begränsade; totalt observerades bara två korta moment, 

båda under de matematiklektioner, som kan beskrivas som eget arbete i egen takt.  

Observationerna av arbetsform visar att den sammanhållna undervisningen tar mycket stort 

utrymme på det studerade gymnasiet; 60 % av den observerade undervisningen skedde i 

helklass.  Detta är samma andel av helklassundervisning som forskningen visar att det fanns 

under 60-talet och skiljer sig från trenden där helklassundervisning successivt har minskats 

sedan dess till 45 % på 2000-talet (Hensvold, 2006, s.41).  Innehållet i helklassundervisningen 

som observerades bröt också mot dagens trender då det karaktäriserades av kunskapsförmedling 

av någon typ, till exempel genomgångar och kollektiva diskussioner och en fortlöpande 

pedagogisk dialog mellan lärare och elever.  Detta står i kontrast med en lärarroll som är främst 

arbetsledande och domineras av administrativa och organisatoriska innehåll, som forskning 

visar är vanligt i eget arbete i egen takt (Hensvold, 2006, s.14).  Det skiljer sig också från 

traditionell undervisning eller katederundervisning där helklassundervisning domineras av 

envägskommunikation från läraren till elever eftersom den informationsförmedling under 

helklassundervisning som observerades innebar en hög grad av interaktion och dialogiska 

samspel mellan lärare och elever.  

Observationerna av grupparbete visade också en skillnad mot nutidens trender där 29% av all 

klassrumsaktivitet som observerades skedde i grupp eller par.  Detta är en mycket hög andel i 

jämförelse med forskning som visar att genomsnittet under 2000-talet endast var 10%, och även 
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under 80-talet då kollektivt arbete fick sitt största genomslag och genomsnittet bara var 24% av 

den totala undervisningstiden.  Observationerna av gruppkonstellationer visar därför på att en 

mycket högre andel av undervisningstiden tillbringades i kollektivt lärande än vad som är fallet 

vid individualisering utifrån det individuella valperspektivet. Observationerna av innehållet i 

grupparbete och arbete i par visar att det krävs att elever arbetar aktivt för att lösa uppgifterna.  

7.1.2 Individualiseringens olika former 

Vinterek menar att i den individualiserade undervisningen som tar sin utgångspunkt i elevens 

individuella val är det hastigheten, det vill säga att elever ska arbeta i ”egen takt”, som är den 

dominerande individualiseringsformen (Vinterek, 2006, s.120).  Detta tycks ha vuxit fram som 

en lösning för att möta individualiseringskraven bland lärare som ”anser sig ha begränsade 

resurser i form av lärartid, speciella metoder eller andra hjälpmedel” eftersom metoden syftar 

till att alla elever ska nå samma mål med samma resurser om tempot är individualiserat 

(Vinterek, 2006, s.121).  Dessutom menar Vinterek att en prioritering av 

hastighetsindividualisering gör att undervisningen blir låst i individuellt arbete, och minskar 

praktiska möjligheter för andra former av individualisering att ta plats i klassrummet (Ibid).  

Observationerna visar dock på en bred variation i form av individualisering enligt Vintereks 

typologi och indikerar därför att individualiseringen på detta gymnasium inte liknar 

individualisering genom valperspektivet. 

De flesta fall (10 av 12) där hastighetsindividualisering observerades var då elever fick påbörja 

en uppgift i klassrummet som skulle avslutas hemma och därför i ”egen takt”.  Att börja med 

hemläxan i klassrummet var ett återkommande tema som observerades under veckan med olika 

lärare och i olika ämnen.  Fallen där hastighetsindividualisering sker hemma inkluderades i 

studiens empiri trots att fokus på forskningsfrågan var hur individualiseringen tar form i 

klassrummet eftersom det kan förklara varför ett relativt lågt antal fall observerades i 

klassrummet.  Det kan vara så att läraren delade upp och planerade uppgifterna som kräver 

hastighetsindividualisering så att de utfördes hemma och därför medvetet fokuserade 

lektionstiden på uppgifter som utförs gemensamt med andra, men denna förklaring har inte 

verifierats med läraren. 

Observationerna tyder på att variationen i metodik tog betydande plats i klassrummet, då mer 

fall av detta observerades än fall av hastighetsindividualisering. Vinterek identifierar variation 

i metodik som offer i valperspektivet där hon skriver att metodarsenalen ”snarare [har] krympt 

än vidgats” under framväxten av det individuella valperspektivet (Vinterek, 2006, s.7).  Denna 

minskning motverkar retoriken om individualiseringens syfte vilken ”tar fasta på att elever lär 

på olika sätt och är betjänta av olika undervisningsstrategier” (Vinterek, 2006, s.120) och detta 

är bland Vintereks främsta kritik mot eget arbete i egen takt.  Observationerna i denna studie 

tyder däremot på en metodrik pedagogik vilket kan tyckas likna en individualiserad 

undervisning baserad på individuell anpassning efter elevens olika behov och förutsättningar.  

Denna studies omfattning och fokus på elevperspektivet gör det svårt att dra slutsatser om 

lärarens intentioner om planering efter varje enskild elevs behov eftersom det inte var ett direkt 

forskningsmål att undersöka denna aspekt.  Men det är till synes rimligt att dra slutsatser om att 

lärare satsar på en undervisning som innebär en stor variation i metodik för att nå varje individ 

och maximera kunskapsutvecklingen för alla.  

Observationerna av nivåindividualisering tyder också på en individualiserad undervisning på 

detta gymnasium som utgår från individuell anpassning snarare än det individuella 

valperspektivet.  Nivåindividualisering var den mest frekventa individualiseringsformen men 

de flesta fall som observerades liknar det som Dimenäs kallar för ”differentiation through 
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outcome” där eleverna får ”inklusiva” uppgifter och utmanas att prestera så gott de kan vilket 

resulterar i elever som hittar sina egna nivåer i uppgifterna.  (Dimenäs, 2006, s.86).  Enligt det 

individuella valperspektivet sker nivåindividualisering oftast genom att elever väljer bland 

material och uppgifter motsvarande olika ambitionsnivåer (Vinterek, 2006) 

Intresseindividualisering och materialindividualisering där eleven hade utrymme för att lösa 

uppgifter genom val av ämne efter intresse samt att hitta eget material för att lösa samtliga 

uppgifter observerades på det studerade gymnasiet.  Detta är starkt kopplat till områden där 

elever hade inflytande över sina studier och analyseras djupare i nästa avsnitt tillsammans med 

ansvarsindividualisering. 

Till följd av betoningen på kollektivt lärande framför individuellt arbete tog inte 

miljöindividualisering någon större plats.  I en individualiserad undervisning genom 

individuella val, där elever oftast arbetar med eget innehåll i egen takt, kan 

miljöindividualisering vara lätt att implementera då elever får välja var de arbetar geografiskt i 

skolan och om de vill lyssna på musik och så vidare.  Då arbetet sker i helklass är det oftast 

praktiskt med samma miljö för alla men när elever arbetade i par eller små grupper observerades 

ett fall där eleverna fick utrymme att välja miljö efter gruppens önskemål. 

7.1.3 Elevens ansvar och inflytande 

Observationerna av hur elevansvar och inflytande tog form i klassrummet tyder inte heller på 

att det individuella valperspektivet är den tolkning av individualisering som framträder på detta 

gymnasium.  I en individualiserad undervisning med utgångspunkt i det individuella 

valperspektivet står elevens egna val i centrum och själva friheten och inflytandet blir mycket 

viktigt (Vinterek, 2006, s.50).  Forskning visar att detta perspektiv innebär ett stort skifte i 

fördelningen av ansvaret för elevens kunskapsutveckling från läraren till den enskilde eleven 

(Skolverket, 2009, s.30, Hensvold, 2006, s.115, Klette, 2010, s.138).  Eget arbete i egen takt 

kräver att elever ansvarar för planering och egen studiemotivation i högre utsträckning.  Men 

som Österlind varnar är det inte alla elever som klarar av detta ansvar; hon förklarar att ”en 

ökad rörlighet och frihet på det yttre planet motsvaras inte automatiskt av en ökad inre frihet, 

ibland kan det vara tvärtom” (Österlind, 1998, s.49).  Effekten av den stora betoningen på frihet 

i det individuella valperspektivet tas också upp av Hensvold som konstaterar att det inte innebär 

frihet för alla utan att det ”för andra kan innebära en ökad kontroll” (Hensvold, 2006, s.69) och, 

som forskning påpekar, är det resurssvaga elever som drabbas (Vinterek, 2006, s.126, 

Hensvold, 2006, s.115, Klette, 2010, s.137).  På så sätt visar forskning att eget arbete i egen 

takt spelar en signifikant roll i förskjutningen från mål till procedur, där fokus ligger alltmer på 

arbetssätt och innehållet blir alltmer privat och osynligt (Vinterek, 2006, s.125). 

Observationerna i denna studie visar (tvärtom) att elevinflytandet inte var knutet till planering 

av egna scheman och inte till de olika uppgifternas ordning och takt, utan oftast inkluderades 

genom innehålls- och materialindividualisering där eleverna får utrymme att välja ämne eller 

stoff inom vissa uppgifter.  Elevansvaret tycks handla om att vara aktiv under lektionen och 

synliggöra sitt lärande i diskussioner och olika uppgifter.  Eftersom lärarna i de observerade 

fallen strukturerade lektioner så att lärandet till största del skedde gemensamt och uppgifterna 

löstes mer eller mindre i samma takt fanns det utrymme för ett djupt pedagogisk samtal om 

ämnesinnehåll både under uppgifternas lösning vilket på detta gymnasium oftast sker kollektivt 

och emellan uppgifterna genom att eleverna delar på svaren och får direkt återkoppling både 

från varandra och från läraren och får dela kunskap med varandra.  Eleverna och deras 

prestationer blir mer synliga under detta perspektiv och därför tycks det som att eleverna 
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ansvarar för att vara aktiva i varje uppgift.  Därför visar observationerna av elevinflytande och 

ansvarstagande att den individualiserade undervisningen på detta gymnasium skedde genom 

individuell anpassning där lärare strukturerar undervisning som innebär interaktion och en nära 

kontakt mellan läraren och elever.  

7.1.4 Sammanfattning av hur individualisering tar form i klassrummet 

Vinterek förklarar att ingen form av individualisering finns i någon ren isolering men att fokus 

kan ligga på ett visst perspektiv (Vinterek, 2006, s.125).  Observationerna i denna studie visar 

på en stor variation i individualiseringsformen där hastighetsindividualisering inte dominerar 

och metodvariation tar stor plats i undervisningen.  Väldigt höga andelar av lektionstiden 

observerades i kollektivt lärande medan tiden i lärande som kan beskrivas som eget arbete i 

egen takt under klasstid var mycket begränsad. Lärarna verkade istället utnyttja hemläxor för 

uppgifter där en större del av hastighetsindividualisering krävs.  Det observerade 

elevinflytandet som fokuserade på intresse och val av material samt att eleverna ansvarade för 

tidsanpassning och för att vara aktiva i gruppen bryter också med forskning om det individuella 

valperspektivet där elever ansvarar för planering och organisation av uppgifter.  Alla gjorda 

observationer passar in i det individuella anpassningsperspektivet eftersom det prioriterar en 

”nära relation mellan lärare och elev” där läraren organiserar undervisningen efter elevens 

behov och förutsättningar så att alla elevers lärande gynnas (Skolverket, 2009, s.30).  Som svar 

på den första forskningsfrågan hur tar individualiseringen form i klassrummet visar 

observationerna därför att individualiseringsform och arbetssätt i klassrummet och mönster för 

hur elevinflytandet tar form liknar det som karaktäriserar individualisering genom individuell 

anpassning.  Eftersom denna studie är begränsad i omfattning och fokuserar på elevperspektivet 

och därför inte intervjuer med lärare eller insamling av information om lärarnas planering är 

det svårt att avgöra i vilken utsträckning lärarna på detta gymnasium formar undervisningen 

efter kunskap om varje individ eller medvetet följer ett individualiseringsperspektiv.  Analysen 

är begränsad till den undervisning som observerades. 

7.2 Teoriresultat  av hur eleverna upplever undervisningen och sitt lärande 
Analysen av elevens perspektiv på undervisningen och lärande kan hänföras till två 

huvudområden; interaktion och variation.  Eleverna förväntades inte diskutera individualisering 

som princip under intervjuerna utan deras upplevelser och resonemang tolkas och relateras till 

forskning om individualisering.  Enligt Håkansson och Sundbergs (2012) översikt av dagens 

forskning om vad kvalitativ god undervisning består av står interaktionen i fokus (s.76).  Det 

”sociala samspelet” bland elever och mellan lärare och elever tycks vara viktigare än ”mängden 

förmedlat stoff eller ens sättet att förmedla ett innehåll i undervisningen”.  Interaktionens 

betydelse i lärandet var också ett återkommande tema bland elever under intervjuerna och 

analysen av interaktionens betydelse bryts ner till två typer; interaktionen mellan elever och 

interaktionen mellan elever och läraren. 

7.2.1 Interaktionen mellan elever  

Elevperspektivet i denna studie tycks passa väl in med tidigare forskning om elevperspektiv på 

arbetsform och dess påverkan på lärandet där Granströms (2003) forskning om vilka 

lärandesituationer elever tycker är mest berikande visade att elever upplever att de får bäst 

utbyte av ”grupparbete, gruppdiskussioner eller övningar i par” (Hensvold, 2006, s.47).  

Elevperspektivet på positiva lärandesituationer i denna studie visade att den sociala aspekten 

av lärandet som observerades tar stor plats i undervisningen och uppskattades av eleverna.  Fem 

av sex elever beskrev lektioner som innebär diskussioner som önskvärda  
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Den gemensamma handlingsprocessen 

”Jag tycker bäst om diskussioner för tillsammans med andra kan man lära sig mer än man kan 

ensam”.   

Totalt visar observationerna att klasstiden som tillbringades i kollektiv under veckan var 89% 

vilket tyder på att sociokulturell kunskapsteori har stor påverkan på pedagogiken under de 

lektioner som observerades i denna studie.  Sociokulturella teorier prioriterar lärandets sociala 

natur där läraren planerar gemensamma aktiviteter som tillåter gemensamt handlande i en 

stödjande miljö så att kunskap och mening bildas i grupp först och sedan individuellt (Hensvold, 

2006, s.39).  Eleverna i studien tyckte att inlärningsprocessen berikades av den gemensamma 

handlingsprocessen så som sociokulturell kunskapsteori beskriver eftersom intervjuerna visade 

på en tydlig preferens för lektioner med diskussioner.  Tre av sex elever beskrev spontant 

samma lektion där läraren genomförde en helklassdiskussion som ett bra exempel på lärande.  

Detta resultat skiljer sig från Granströms resultat vilket visade att elever tyckte minst om 

helklassaktiviteter eftersom det ”var svårt att hänga med” (Henvold, 2006, s.47), och visar att 

om läraren skapar en bra lärandesituation kan elever uppleva även helklassdynamik som positiv 

för kunskapsutveckling.  Detta kan förstås inom Alexanders (2010) fem dimensioner för 

kvalitativ god undervisning som identifierades i the Cambridge Primary Review och betonar 

samtalets potential för lärande (Alexander, 2010 i Håkansson och Sundberg, 2012).  Alexanders 

ömsesidiga dimension beskrivs av Håkansson och Sundberg som att ” lärare och elever 

interagerar och lyssnar på varandra, delar idéer och överväger olika synpunkter”, och hans 

kumulativa dimension som att den ”handlar om att lärare och elever bygger på sina egna och 

varandras idéer och länkar samman dem till sammanhängande tankelinjer och lärande” 

(Alexander i Håkansson och Sundberg, 2012, s.77).  

Elevaktiva arbetssätt och kooperativt lärande  

”[D]et funkar bättre när man får göra någonting med det som man har lärt sig” 

Elevaktiva arbetssätt är exempel på undervisning som prioriterar kooperativt lärande, eller 

lärande i samverkan med andra, där gruppen utmanas att lösa uppgifter eller problem 

tillsammans.  Det kooperativa lärandet har sin utgångspunkt i individualisering som bygger på 

samhörighet, solidaritet och ansvar för andra människor – krav som står i läroplanens 

värdegrund – eftersom elever och lärare kan ”praktisera grundläggande demokratiska 

värderingar där arbetet är beroende av allas ansträngningar” (Hensvold, 2006, s.138).  

Forskning om kooperativt lärande visar att en stödjande skolmiljö är väsentlig för att det ska 

fungera.  Tre elever i föreliggande studie nämnde att de tyckte att gymnasiet hade en sådan bra 

skolmiljö där en känsla av respekt och samhörighet finns. Även Alexander (2010) identifierar 

denna princip i en av sina fem dimensioner av kvalitativ god undervisning; han kallar den för 

den stödjande dimensionen, och det innebär att elever inte ska vara rädda för att svara fel och 

att elever ska kännetecknas av att de hjälper varandra i lärandet (Håkansson och Sundberg 2012, 

s.76). 

Eleverna som intervjuades i denna studie kommenterade inte specifikt den kooperativa 

lärandemodellen men observationer visar att den tog relativt stort plats.  Lärandesituationer där 

gruppuppgifter karakteriserades av problemlösning observerades exempelvis i form av att 

elever fick en gruppuppgift i början av en lektion, en kort film som läraren hade gjort i stil med 

mission impossible, och i grupp fick eleverna ett kuvert med ett uppdrag som de skulle lösa 

tillsammans (att skriva en liten handbok om hur man gör ett citat).  Ett annat exempel på en 

kooperativ lärandeuppgift var då eleverna fick en hypotes, att människor från norra Stockholm 
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var snabbare än människor från södra Stockholm, och skulle konstruera ett experiment i grupper 

att testa hypotesen och sedan genomföra experimentet i samma grupper. 

Även om eleverna inte uttalade sig om kooperativa arbetsmodeller som sådana, eftersom det är 

ett relativt specifikt och pedagogiskt begrepp, uttalade sig eleverna om klassdiskussioner och 

kritiskt tänkande samt om att arbeta aktivt med information, vilket kan tyckas svara mot 

innebörden av elevaktiva arbete.  Under beskrivningar av positiva lärandesituationer eller 

lektioner gav tre elever samma exempel av en klassdiskussion som utmanade eleverna att 

motivera sina åsikter med hjälp av sociologiska begrepp som de hade studerat. En elev sa ”Jag 

tycker att grupparbete är väsentligt i skolan eftersom i grupper utvecklar man också sin sociala 

förmåga och samtidigt lär man känna andra så det är bra”. En elev nämnde grupparbete som 

oönskat eftersom det tar så mycket energi men resultatet från intervjuerna visar en positiv 

inställning till kritiskt tänkande generellt där ytterligare två elever uppskattade att de 

förväntades motivera sina åsikter och visa förståelse för begrepp som de hade lärt sig.  

Intervjuerna visar att eleverna tyckte om att vara aktiva i lärandeprocessen.  

Eftersom fokus i denna empiri ligger på elevernas perspektiv på lärandet i skolan och lärarens 

perspektiv på pedagogiken inte utforskades kan inga större slutsatser dras om lärarens 

ambitioner att omfatta elevaktiva arbetssätt i sin undervisning. Det som kan konstateras här är 

att undervisningen som observerades bestod av en hög andel lärande i samverkan där eleverna 

var aktiva i kunskapsbyggandet och problemlösningen av uppgifter i olika grupper eller par. 

7.2.2 Interaktionen mellan läraren och elever 

Hatties forskning (2009) om synligt lärande, vilken analyserar 800 metaanalyser utifrån 50,000 

studier omfattande över 80 miljoner deltagare, visar att läraren är den faktor som spelar den 

största rollen för elevens lärande.  Lärare som lyckas vara ”instruktiva, omhändertagande och 

aktivt och passionerat engagerade i undervisningen och lärande” (Håkansson och Sundberg, 

2012, s.196) har enligt Hatties mycket omfattande analys en positiv effekt på elevers 

studieprestationer.  Eleverna i föreliggande studie använde inte samma ord som Hattie men de 

flesta av dem kommunicerade samma mening och speciellt verkade elevens uppskattning av 

kontakt med läraren fokusera på lärarens roll i tillskapandet av studiemotivation.  I detta avsnitt 

analyseras elevers perspektiv på interaktionen med läraren vad gäller elevens upplevelser; 

lärarens entusiasm som motivationsskapande, lärarens kompensatoriska förmåga och lärarens 

förväntningar som motivationsskapande. 

Lärarens entusiasm som motivationsskapande 

”[J]ag har alltid känt att om en lärare är entusiastisk, och säger ’det här är roligt’, då blir det 

roligt och om det är roligt då vill man lära sig, och då lär man ju sig”.   

Två elever diskuterade lärarens entusiasm som central i deras egen studiemotivation.  Detta 

synsätt att lärarens entusiasm spelar en central roll i den enskilde elevens motivation för lärande 

kan spegla både Hatties (2009) analys samt Dimenäs et als beskrivning av individualisering 

som en attityd och inte bara metoder som ska genomsyra en elevcentrerad utbildning (Dimenäs 

et al. 2006, s.196).  Jenner (2004) förklarar att motivation inte är en egenskap utan ett resultat 

av bemötande vi får och inom en pedagogisk kontext är motivationen hos eleven en avspegling 

av lärarens intresse och engagemang och lärarens strävan efter att se den individuella eleven 

(Jenner, 2004).  Detta tycks reflektera både elevers tänkande kring lärarens roll i deras 

studiemotivation samt individualiseringens grundläggande syfte.  
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En elev som hade erfarenhet av hög andel av eget arbete i egen takt på sitt högstadium föredrog 

undervisningen som den var på gymnasiet men betonade att det förutsätter att läraren är bra; 

utan en bra lärare tyckte hon att eget arbete i egen takt var bättre.  

Lärarens kompensatoriska förmåga 

”Jag tycker att det finns några elever som bara passar in i systemet, som har det i sina gener, 

i blodet, och de pluggar hårt bara för att de gör det och de tycker om att lära sig, men för de 

elever som inte tycker att det är kul, de behöver stöd och att lärare kan övertyga dem om att 

skolan är viktig.” 

En elev diskuterade lärarens roll i att kompensera för elever med lågt kulturellt kapital.  Han 

betonar lärarens roll för elevens studiemotivation där elever inte får någon högre grad av 

akademiskt stöd hemifrån.  Forskning visar att idag är en individs socioekonomiska bakgrund 

den tydligaste faktorn som förutsäger hur individens utbildningskarriär ska lyckas (Ahrne et al, 

2008, s.180).  Denna effekt verkar förklaras med föräldrarnas utbildningsnivå snarare än deras 

inkomst och är kopplad till en överföring av kulturellt kapital (Ahrne et al, 2008, s.183) och 

faktorer som hur högre utbildade föräldrar uppmuntrar läs- och skrivvanor hemma, vad man 

pratar om vid middagsbordet och så vidare, förbereder barn för skolmiljön och förväntningar 

från lärarna som ofta själva kommer från en högre utbildad bakgrund.  Eleven som lyfte fram 

lärarens kompensatoriska funktion speglar den kritik som Vinterek (2006) riktar mot en hög 

andel av eget arbete, nämligen att det är resurssvaga elever som drabbas.  

Lärarens förväntningar som motivationsskapande 

”Här är arbetsschemat tuffare och det tycker jag är bra för att det hjälper mig att arbeta.  Det 

förväntas något av mig”.   

Elevernas svar under intervjuerna visade att det inte bara var en entusiastisk lärare som hade 

positiv inverkan på elevers motivation utan också att läraren hade höga förväntningar.  Två 

elever lyfte fram lärarens höga förväntningar som positiva för elevernas studiemotivation varav 

en tydligt förklarade att hon tyckte att hon presterar bättre under lite mer press: ”det tycker jag 

är bra för att det hjälper mig att arbeta.  Det förväntas något av mig”.  En annan elev som hade 

dyskalkyli uppskattade mest den läraren som hade höga förväntningar av henne trots hennes 

svårigheter.  Lärare som tyckte synd om henne eller förväntade mindre av henne än hennes 

klasskamrater tyckte hon inte var motiverande.  Detta tyder på att elevernas medvetenhet om 

Pygmalioneffekten, vilken innebär att lärarens förväntningar fungerar som självuppfyllande 

profetior, har en avgörande betydelse för elevens prestationer (Jenner, 2004, s.19).  Samtidigt 

visar forskning av Perry, Turner och Meyer om motivation i klassrummet (2006, i Håkansson 

och Sundberg, 2012, s.146) att motivation är komplex och ”integrerad i en större helhet” och 

tyder på starka kopplingar mellan motivation och tydliga kommunicerade förväntningar. 

Däremot diskuterade två elever stressens negativa effekt då för mycket förväntas av elever och 

det är svårt att hinna med allting, så eleverna var medvetna om att en balans behövs. 

7.2.3 Variationen  

”Jag gillar bäst hur vi har det här, att man blandar saker som diskussioner och 

powerpointpresentationer och grupparbeten och uppsatser” 

Observationerna i denna studie tyder på en variationsrik undervisning där många olika metoder 

framträder.  Under lektionerna tycks inte bara en sorts metod prioriteras utan en blandning av 

strukturerat-, problembaserat- och samarbetslärande.  Forskning tyder på att detta ger bra 

resultat i elevprestationer (Skolverket, 2009).  Varje elev som intervjuades beskrev denna sorts 
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undervisning, med mycket variation, som önskad och som grunden för ett framgångsrikt 

lärande; eleverna beskrev detta som motiverande och som att det gör det lättare att koncentrera 

sig än under vanliga lektioner som en elev beskrev som ”en lektion-lektion”.  Från elevernas 

svar i intervjuerna visade det sig att det var variationen i sig som de upplevde som berikande 

eftersom de inte var eniga om just vilka arbetsformer som passade bäst eller sämst. 

Därför pekar observationerna och intervjuerna i denna studie på två viktiga principer. För det 

första att elever är eniga om hur positivt för lärandet de upplever att variationen i 

undervisningen är.  För det andra att undervisningen på detta gymnasium tycks lyckas med en 

relativt variationsrik undervisningsstrategi vilket inte speglar forskningsresultat i övrigt. 

Exempelvis drar Vintereks slutsatsen att ”skolans metodarsenal snarare krympt än vidgats” 

(Vinterek, 2006, s.8) under senare år.  Hon påpekar vidare att variationen i undervisningen har 

minskat under framväxten av det individuella valperspektivet (Vinterek, 2006, s.70).  

Variationsteoretisk forskning visar att ”undervisningspraktiker som varieras systematiskt och 

medvetet” är basen för kvalitativ god undervisning och hjälper speciellt elever som annars har 

störst svårigheter.  Forskning om variation tyder därför på att individualiseringsmålet, att varje 

elevs behov och förutsättningar ska mötas, kan nås effektivt genom en variationsrik 

undervisning (Håkansson och Sundberg 2012, s.87?).  Observationerna i denna studie tyder på 

en variationsrik undervisning och att elever var eniga om att detta gynnar deras lärande. 

7.2.4 Sammanfattning av hur eleverna upplever undervisning och sitt lärande 

Analysen av elevernas perspektiv om undervisningen och deras lärande tycks passa in i 

forskningen om effektiv god undervisning där eleverna föredrar variationsrik undervisning som 

i hög grad innehåller interaktion mellan elever och elevaktiva arbetssätt samt konstruktivt 

motiverande interaktion med lärare.  Det finns naturligtvis inget enkelt svar på frågan hur man 

bäst individualiserar men forskningen visar att sådana metoder är bra för att gynna allas lärande, 

speciellt elever som annars riskerar att prestera lågt.  Syftet med att låta eleverna komma till 

tals i denna studie om individualisering var att höra direkt från elever hur de upplever bra 

undervisning som gynnar deras lärande och maximerar deras utveckling, vilket ju är syftet med 

individualisering.  Det är intressant att de faktorerna som eleverna har identifierat i denna studie 

inte svarar mot de faktorer som karakteriserar individuellt arbete – lärarkontakt, interaktion med 

andra elever och variationsrik undervisning – utan svarar närmare mot individualisering genom 

ett individuellt anpassningsperspektiv. Individualisering genom individuell anpassning tycks 

vara svår att realisera genom att läraren skaffar kunskap om varje enskild elevs behov och 

anpassar undervisningen efter deras behov eftersom många gymnasielärare träffar över 100 

elever varje vecka.  Men de undervisningsstrategier som eleverna identifierade i intervjuerna 

karaktäriseras av en nära relation mellan lärare och elev och är enligt forskning effektiva för 

alla elevers utveckling. 

7.3 Teoriresultat av hur eleverna upplever ansvarstagandet i skolan 
I detta avsnitt analyseras elevperspektivet på elevers ansvar och inflytande i skolan. Analysen 

av elevernas upplevelser delas upp i två områden, dels hur elevernas upplevelser svarar mot 

retoriken och dels självdisciplinens roll i ansvarstagandet.   

7.3.1 Elevens upplevelser i relation till retoriken om ökat ansvar och inflytande 

Enligt Österlind (1998) upplever eleverna retoriken om ett ökat ansvar och inflytande på 

planering som motivationsskapande och att detta leder indirekt till förbättrade prestationer 

(Österlind, 1998, s.19).  Österlind förklarar: 
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Den retoriska innebörden av elevplanering kan ur ett lärar- och 

läroplansperspektiv sammanfattas som att det handlar om att via individualisering 

och valmöjligheter öka elevernas motivation, så att de tar ökat ansvar för sin 

inlärning och även lär sig att arbeta självständigt och utnyttja tiden effektivt. 

(Österlind, 1998, s.20) 

Elevperspektivet i denna studie visar att eleverna inte alltid upplever ökat ansvar som positivt 

och motiverande, tvärtom uppgav två elever att det är en källa för stress och oro.  Skolverket 

har dragit tentativa kopplingar mellan ”lägre välbefinnande och ökad stress”, framförallt bland 

flickor hos vilka detta har stigit sedan mitten av 90-talet, och en ökande 

ansvarsindividualisering (Skolverket, 2009, s.29).  Under intervjuerna diskuterade två elever en 

jämn fördelning av ansvaret mellan elever och lärare som optimal och beskrev i detta 

sammanhang situationer som liknar ansvarstagande under den individuella 

anpassningsmodellen där läraren ansvarar för strukturering av undervisningen och eleverna för 

att arbeta aktivt för att nå målen.  Men även om observationerna indikerar att ansvarstagandet 

hos eleverna i föreliggande studie är mindre omfattande än vad som är fallet under 

valperspektivet upplevde två elever ändå att för mycket ansvarstagande förväntades av dem på 

gymnasiet och att detta var negativt; de saknade stödet som de hade i den dagliga planeringen 

på högstadiet.  Deras upplevelser verkade gälla planeringen av hemläxor i alla ämnen, att hinna 

ikapp om de hade varit sjuka och att söka extra hjälp om det behövdes.  Deras upplevelser 

verkar därför inte spegla ansvarstagandet under enskilda lektioner utan mer övergripande i 

skolarbetet.  Dock visar deras upplevelser på möjliga negativa aspekter som star i motsats till 

retoriken om ett ökat ansvar för planering. 

Ytterligare en elev diskuterade elevens ansvar inom skolrådet och tyckte att eleverna kunde få 

för mycket inflytande.  Han ansåg att elever på högstadiet inte är tillräckligt mogna för det 

ansvar de får.  Han gav ett exempel på hur han hade varit aktiv i skolrådet som hade ett stort 

inflytande över vilken mat som serverades i matsalen.  Han konstaterade att elever på högstadiet 

bara vill äta pizza och hamburgare och att det inte alltid är det bästa.  Om målet med inflytande 

är en ökad motivation och att elever ska känna sig mer delaktiga i skolan kan sådana initiativ 

ifrågasättas om eleverna själva undrar om resultatet är önskvärt.  Däremot uppskattade en elev 

skolrådet och den demokratiska processen av elevinflytande och delaktighet på gymnasiet.  Hon 

tyckte att det ar bra ledarskapsträning att bli skolrådsordförande och bra träning inför livet efter 

gymnasiet.  Mogenhet är därför möjligtvis en relevant faktor för att bestämma den grad av 

inflytande som är effektiv för elever i olika åldrar, precis som det står i styrdokumenten; 

”Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och 

mognad”(Lgr11, s15). 

En elev tyckte att ”eget arbete i egen takt” fungerade bra under matematiklektionerna och 

önskade att hon kunde arbeta oftare under denna form av individualisering.  Hon tyckte däremot 

inte att den metodiken passade andra ämnen och trots hennes positiva synsätt på metodiken 

tyckte hon att nackdelen med ”eget arbete i egen takt” är att läraren koncentrerar sig på svaga 

elever och om man är högre presterande får man mindre stöd, en slutsats som Dimenäs et al. 

också drog (Dimenäs et al, 2006).  Ett av syftena med eget arbete är att ”göra det möjligt att 

utnyttja lärarens tid mer effektivt” (Österlind, 2005, s.15) och befria läraren för att ge 

individuellt stöd till dem som behöver (Carlgren, 2006, s.306) men den retoriken tycks inte 

alltid hålla i praktiken. 

7.3.2 ”Försvagad yttre kontroll uppvägs av ökad självdisciplin” (Österlind, 1998, s.48) 

Den elev som hade varit på ett högstadium där eget arbete i egen takt var framträdande jämförde 

de två olika perspektiven på ansvarstagande och inflytande.  Hon tyckte att elever inte fick 
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bestämma lika mycket på gymnasiet men föredrog ändå detta framför högstadiet eftersom hon 

kände sig nöjd med sina lärare.  Hon identifierade självdisciplin som väsentlig för att lyckas 

under det individuella valperspektivet och även om hon själv tyckte att hon hade 

självdisciplinen som krävdes insåg hon att inte alla elever hade det.  Detta speglar forskningen 

om hur den yttre friheten som är i fokus under det individuella valperspektivet där elever 

ansvarar för planering och takt, kräver en inre kontroll i form av självdisciplin och att detta inte 

är automatiskt för alla elever (Österlind, 1998, s.49).  Enligt Eriksson et al. (2010) uppstår det 

största problemet med eget arbete i egen takt för elever som ”har tendens att skjuta upp saker” 

eftersom ”systemet tillåter det” (Eriksson et al, 2010, s.186).  Samma elev diskuterade detta 

problem när hon beskrev hur systemet tillåter elever att inte tränar på sina svagheter om de inte 

vill.  Hon tyckte det ibland är bättre att inte kunna välja utan vara tvungen att göra någonting 

annars blir man aldrig bättre på det, speciellt om läraren är känslig för elevens svagheter och 

ger stöd och tips om hur man kan förbättra sig. 

7.3.3 Sammanfattning av hur elever upplever ansvarstagandet i skolan 

Observationerna indikerar att ansvarsfördelningen på detta gymnasium innebär att eleverna 

ansvarar för att vara aktiva under lektionerna och ibland får inflytande över material och intresse 

medan lärare ansvarar för undervisningens struktur.  Detta mönster av ansvarsfördelning och 

elevinflytande är inte det som generellt framträder i Sverige under det individuella 

valperspektivet som kräver mycket mer ansvarsindividualisering av elever.  Elevperspektivet i 

denna studie visar på lite blandade upplevelser av det mönster av den ansvarsindividualisering 

som finns på gymnasiet, men de flesta eleverna tyckte att uppdelningen av ansvar, som tycks 

likna den individuella anpassningsmodellen, utgör en bra balans eller till och med innebär för 

mycket ansvar.   

Det individuella valperspektivet, däremot, sätter elevens valfrihet i centrum vilket leder till en 

förflyttning av ansvar för planering och takt från lärare till elev.  En av eleverna gjorde en 

implicit jämförelse av de två perspektiven och hennes upplevelser speglar kritiken mot det 

individuella valperspektivet om att det bara fungerar om man har självdisciplin.  Forskning 

visar att det individuella valperspektivet har allvarliga konsekvenser för likvärdighet eftersom 

individuella elevers förmåga att planera och ansvara för lärande är starkt förankrad i habitus 

begreppet och elever från resurssvaga hem är utsatta (Vinterek, 2006, s.126). 

7.4 Slutsatser 

7.4.1 Individualisering och hur den tar form i klassrummet 

Observationerna i föreliggande studie visar på en stor variation i individualiseringens form, att 

hastighetsindividualisering inte dominerar och variationen i metodiken är betydande.  Stora 

andelar av lektionstiden tillbringades under gemensamma lärandesituationer och exempel på 

projekt som liknar elevaktiva och kollektiva lärandemodeller observerades såväl som att ”eget 

arbete i egen takt” och andra former av individuellt arbete inte tar stor plats i klassrummet.  

Elevinflytande observerades genom intresseindividualisering och materialindividualisering och 

ansvar för aktiva insatser under lektioner krävdes.  Helklassundervisningen tog mest tid och 

karakteriseras av en hög grad interaktion mellan lärare och elever.  Denna empiri tyder på att 

en individualiserad undervisning som tar sin utgångspunkt i individualisering genom 

individanpassning prioriteras och observerades med en nära lärarkontakt.  

7.4.2 Elevernas upplevelser av undervisningen och sitt lärande 

Analysen av elevernas perspektiv på undervisningen och deras lärande tycks passa in i den 

senaste forskningen om en effektiv god undervisning. I intervjuerna uppgav eleverna att de 
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föredrar en variationsrik undervisning som innehåller stora andelar interaktion mellan elever, 

elevaktiva arbetssätt samt konstruktivt motiverad interaktion med lärare.  Forskning visar att 

samma faktorer är bland de mest viktiga för elevers framgång, speciellt elever som annars 

riskerar att prestera lågt.  Syftet med individualisering är att möta varje enskild elevs behov och 

förutsättningar för att maximera var och ens utveckling och därför tycks undervisningen som 

eleverna i denna studie föredrar, och som tar sin utgångspunkt i en individuellt anpassad 

undervisning, utgöra en bra grund for en individualiserad undervisning.  Det är viktigt att notera 

att elever i denna studie var mycket medvetna (och specifika) om vilka metoder och 

undervisningsstrategier som bäst gynnar deras lärande. 

7.4.3 Elevernas upplevelser av ansvarstagandet i skolan? 

Elevernas upplevelser av ansvarstagandet på gymnasiet i denna studie är blandade men tyder 

på att eleverna uppskattar en jämn fördelning där lärare ansvarar för undervisningens upplägg 

och eleverna ansvarar för att arbeta aktivt, vilket karaktäriserar ansvarsindividualisering under 

den individuella anpassningsmodellen, eller tycker att ännu mer stöd vore önskvärt.  Möjliga 

implikationer av detta är intressanta då syftet med den ökade andelen av 

ansvarsindividualisering som framträder i Sverige generellt med dominans av det individuella 

valperspektivet som motiverande för elevers lärande.  Intervjuresultaten i föreliggande studie 

indikerar att elevers positiva upplevelser av en ökad andel av ansvarstagande kan vara mycket 

begränsade, exempelvis till arbetssätt i vissa ämnen.  En elev hade upplevelser av båda 

perspektiven och identifierade att självdisciplin krävs för att ansvarsindividualisering ska 

lyckas vilket speglar kritik i forskning som identifierar detta som en orsak till minskad 

likvärdighet i undervisningen. 

8 Diskussion  
Nedan förs en diskussion om studiens metod och resultat samt om förslag för vidare forskning, 

men först presenteras studiens didaktiska konsekvenser.  

8.1 Resultatens didaktiska konsekvenser 
Resultaten från denna studie visar på möjliga didaktiska konsekvenser för hur individualisering 

ska ta form i framtiden och hur framtidens forskning om individualisering kan se ut, även om 

möjligheten att generalisera resultaten naturligtvis är begränsad.  Eleverna identifierade samma 

innehåll i god undervisning som tidigare forskning (Håkansson och Sundberg, 2012) har visat 

är framgångsrik och faller inom ramen för individualisering genom individuell anpassning.  I 

det postmoderna samhället, där en av skolans största utmaning är att motverka en växande 

segregation (Skolverket, 2013), kan individualisering med denna utgångspunkt spela en viktig 

roll tillsammans med elevernas egna röster om hur den ska ta form och hur framtidens 

likvärdiga utbildning kan se ut.   

Individualisering genom det individuella valperspektivet med arbetssättet individuellt arbete 

dominerar synen på individualisering.  Genom dess framträdande roll har ”en ny form av 

gemenskap” vuxit fram som Hensvold förklarar är ”en gemenskap som bygger på individens 

eget ansvar för sitt liv och sina val”.  Men Hensvold menar att detta ”inte alls överensstämmer 

med hur skolans värdegrund och uppdrag beskrivs” (Hensvold, 2006, s.137).  I den offentliga 

debatten om skolan som råder finns en växande oro kring hur individualiseringen negativt har 

påverkat skolans resultat under senare år (Dagens Nyheter, 2011).   

Det är viktigt att detta komplexa område inte missuppfattas (bland annat av politiker) eller att 

vi vänder oss mot individualisering och tillbaka till exempelvis traditionell undervisning eller 
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katederundervisning.  Individualisering är grunden till den sammanhållna skolans värdegrund 

och det torde därför vara viktigt att värna om dess integritet.  Resultaten i föreliggande studie 

pekar i samma riktning som den forskning om individualisering som säger att ”individualisering 

inte är liktydigt med individuellt eller enskilt arbete. Utveckling och lärande sker till stor del i 

samspel och kommunikation med andra” (Skolverket 2008, s.5). 

8.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodologiska faktorer som kan ha påverkat resultaten i studien, i 

synnerhet studiens externa validitet och om möjliga metodval som kunde ha gett andra resultat. 

8.2.1 Urval och extern validitet 

Urvalen som skedde på olika nivåer i studien har stor inverkan på möjligheterna att generalisera 

dess resultat.  Urvalen gjordes på tre nivåer; först valdes utbildningsnivån (gymnasiet), sedan 

skolan som studien skulle utföras på och slutligen identifierades studiens deltagare.  Att fokus 

ligger på den individuella upplevelsen gör att möjligheterna till generalisering är begränsade.   

Urval av utbildningsnivå 

Ett gymnasium valdes ut som studieobjekt för att eleverna skulle ha mer erfarenhet av 

utbildning och därmed kunna föra diskussioner i intervjuerna.  Elevernas svar under 

intervjuerna var omfattande och eleverna förefaller ha uppfattat frågor och utvecklat sina svar 

på en avancerad nivå.  Dessutom jämförde många elever sina upplevelser av undervisning, 

lärande och ansvarstagande på gymnasiet med upplevelser på tidigare skolor vilket synes vara 

berikande för resultat och svarar mot studiens syfte att fånga komplexiteten i den individuella 

erfarenheten.  Forskningsfrågan är minst lika relevant för elever som går tidigare skolår och 

undersökningar som omfattar yngre elevens upplevelser skulle därför vara mycket berikande 

för kvaliteten samt omfattningen av de generaliseringar som kan göras i denna studie.  Med 

tillgängliga resurser var dock såväl valet av gymnasieskola som studieobjekt givande val.  

Urval av gymnasium 

Valet av just detta gymnasium tycks ha påverkat resultatet i mycket stor utsträckning.  Analysen 

tyder på att formen av individualiserad undervisning som förekommer på skolan bryter mot 

nationella trender och urvalet gör därför denna studie intressant.  Att detta gymnasium skulle 

ge sådana resultat var inte förväntat men att det har en engelsk profil, en stor andel lärare från 

olika delar av världen och fokuserar på samhörighet genom sitt ”house system” var känt i förväg 

och gjorde skolan till ett intressant objekt för studien, även om det inte kan sägas vara 

representativt.  Urvalet var också ett praktiskt val eftersom skolan verkade positiv till studien, 

vilket inte alla gymnasieskolor som kontaktades var, och därför var det lättare att få tillträde för 

utförandet av forskningen just där med den tid och de resurser som fanns att tillgå.  Eftersom 

resurserna var begränsade fanns inte möjlighet att genomföra samma forskning på ytterligare 

ett gymnasium vilket skulle ha varit mycket berikande och viktigt för att öka möjligheterna till 

generalisering.  En variation i urvalet av gymnasieskolor skulle dessutom minska inverkan av 

demografiska faktorer såsom elevers bakgrund. 

Urval av studiens deltagare 

Valet av klassen som observerades gjordes av gymnasieskolan utifrån vilken klass som ansågs 

ha en positiv inställning till forskningsprojekt medan urvalet av eleverna för intervjuerna var 

slumpmässigt.  Om resurserna hade räckt till skulle det ha varit intressant att observera flera 

klasser på samma gymnasium, något som sannolikt skulle ha ökat både möjligheterna för 
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generalisering och studiens validitet.  Klassen i studien gick första året på gymnasiet och detta 

kan ha påverkat resultaten eftersom de var relativt nya till såväl gymnasieutbildningen som just 

detta gymnasiums undervisningskultur.  Vidare kunde observationer av flera klasser ha ökat 

validiteten i studien eftersom några fall av individualisering kan har missats utan jämförelse 

med andra klasser.  Till exempel kan observerade naturvetenskapslektioner ha varit 

individualiserade i helklass efter tempo, nivå, omfång och intresse på ett sätt som var lämpligt 

för eleverna som studerar humanistisk linje medan det kan skilja sig från hur samma material 

skulle undervisas till elever som studerar naturvetenskaplig linje.  

8.2.2 Alternativa metodval 

I detta avsnitt diskuteras alternativa metoder och därefter motiveras föreliggande studies 

metodval.  

Alternativen till observationer 

Individualiseringens olika former undersöktes genom observationer men ett alternativ för att få 

svar på första forskningsfrågan hur individualisering tar form i klassrummet hade varit att 

använda enkäter.  I sådant fall skulle enkäter ha skickats till lärare för att undersöka vilka 

tillvägagångssätt de använde i syfte att individualisera undervisningen.  De huvudsakliga 

nackdelarna med denna metod är att enkäter är tidskrävande för respondenterna och risken för 

att man inte får svara på alla enkäter (Cohen et al, 2011), eller att frågorna misstolkas av 

respondenterna och att svaren därför inte blir användbara.  För denna studies ändamål drogs 

slutsatsen att kvaliteten såväl som kvantiteten av resultaten skulle bli säkrare med observationer 

än enkäter. 

Ett annat alternativ till observationer skulle ha varit att undersöka hur individualisering tar form 

i klassrummet genom analys av dokument, till exempel lärarens planering.  Nackdelar med 

denna metod innefattar bland annat att läraren inte alltid gör precis som det står i planeringen 

under lektionen eftersom det krävs att lärare spontant kan reagera på den lärandesituation som 

uppstår, samtidigt som risken finns att planeringen inte alltid omfattar alla aspekter av hur 

individualiseringen tar form och därför påverkar kvaliteten av resultaten negativt (Cohen et al, 

2011).  

I analysen av observationerna uppstod frågan om det hade varit bättre att analysera andelen tid 

som tillbringades under olika individualiseringsformer istället för bara antalet fall av de olika 

formerna för att få en mer omfattande bild av hur individualiseringen tog form på gymnasiet.  

Detta skulle vara en intressant uppföljning av studien, kanske med hjälp av inspelning av 

lektioner för att tillåta en djupare analys av individualiseringsformen i klassrummet. 

Alternativ till intervjuerna 

De två sista forskningsfrågorna omfattar elevperspektivet på undervisningen och 

ansvarstagandet.  Alternativet till intervjun som metod för att fånga den mänskliga upplevelsen 

är enkäter.  Fördelar med enkäter kan vara att validiteten kan säkerställas genom konsekvensen 

i de frågor som ställs såväl som dess följd.  Respondenterna kan ge mer genomtänkta och även 

ärliga svar eftersom känslan av anonymitet är högre än under en intervju samt att risken för bias 

och omedveten påverkan från intervjuaren saknas (Cohen et al, 2011).  Enkäter ökar också 

validiteten eftersom det är lättare att repetera forskningen.  Dessutom kan flera deltagare oftast 

inkluderas i studien eftersom enkäter inte är lika tidskrävande som intervjuer för forskaren, 

vilket förbättrar möjligheterna till att generalisera studiens resultat (Ibid). Men nackdelarna med 

enkäter är till exempel att deltagaren riskerar att missuppfatta frågorna eller den inte svarar lika 
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djupt och omfattande eller att signifikanta upplevelser inte fördjupas eftersom inga 

uppföljningsfrågor kan ställas. Dessa nackdelar ansågs medföra risker för en stor påverkan på 

hur den individuella upplevelsen fångas upp (Ibid) och därför valdes intervjun som metod för 

denna studie. 

Något som sannolikt skulle ha påverkat studiens validitet positivt vore om alla av Kvale och 

Brinkmanns sex steg för den halvstrukturerade forskningsintervjun hade följts (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  I denna studie fanns inte tid och resurser för att återkomma till eleverna 

efter den första analysen av intervjuerna hade gjorts.  Kvale och Brinkmann menar att en andra 

intervju är viktig för att verifiera forskarens tolkning som rättvis och det skulle ha varit 

berikande att göra så.  I analysen av intervjuerna uppstod några frågor som med fördel hade 

kunnat förtydligas med eleverna samt följts upp med ytterligare frågor; till exempel visade 

analysen av observationerna att en hög andel av klasstiden skedde i form av kollektivt arbete 

och att några elevaktiva arbetssätt användes i klassrummet, och elevernas upplevelser av sådan 

undervisning skulle ha varit intressant att undersöka djupare.  Många gånger under intervjuerna 

jämförde eleverna upplevelser på gymnasiet med sin tidigare utbildning och ibland hade det 

varit klargörande att belysa dessa erfarenheter och jämförelser ännu djupare. 

Alternativ till den halvstrukturerade forskningsintervjun 

Denna studie använder sig av den halvstrukturerade forskningsintervjun som karaktäriseras av 

en högre grad av flexibilitet genom att uppföljningsfrågor kan ställas för att skapa djupare och 

mer unika svar (Silverman, 1993, i Cohen et al, 2011).  Men ett alternativ hade kunnat vara den 

strukturerade intervjun.  En högstrukturerad intervju ger samma ökade validitet som enkäter 

ger, de är mycket lättare att repetera, samt ger ökad validitet eftersom ordningen och de exakta 

orden inte ändras.  Men nackdelar inkluderar en minskad flexibilitet och risken för att intervjun 

känns onaturlig och formell (Cohen et al, 2011, s.413) och därför föredrogs den 

halvstrukturerade intervjun. 

8.3 Resultatdiskussion  
Validiteten i forskningen bygger dels på dess sanningshalt och dels på hur mycket forskningen 

mäter det som den avses mäta (Cohen et al, 2011).  Den största begränsningen för validitet i 

forskning och därför i denna studie är bias och subjektivitet.  Här följer en diskussion av hur 

dessa faktorer kan ha påverkat studiens validitet samt försök att kontrollera och minska 

effekterna av dem.  Diskussionen delas upp i två avsnitt; validiteten i intervjuerna följs av 

validiteten i observationerna.  

8.3.1 Validitet i intervjuerna 

Det finns alltid en maktasymmetri mellan intervjuaren och undersökningspersonen vilket kan 

påverka intervjuns validitet.  Kvale och Brinkmann noterar att en intervju inte ”som en hel 

öppen och fri dialog mellan jämlika parter” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.48), utan det är 

intervjuaren som definierar situationen.  Risken finns alltid under intervjun att 

undersökningspersoner säger det som de upplever att forskaren vill höra.  Risken finns också 

att forskaren söker svar som den vill höra och genom en omedveten bekräftelse av vissa åsikter 

eller ledande uppföljningsfrågor under intervjun kan studiens validitet minskas.  En dålig 

relation (rapport) mellan forskaren och intervjupersonen kan också påverka resultatets validitet 

negativt (Cohen et al, 2011, s.205). 

Men det finns många sätt att minska bias under intervjun som kan motverka sådana 

begränsningar.  MacIntyre beskriver ett moraliskt strävande efter objektivitet genom att 
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använda en ”common sense-föreställning” samt att ”se andra som de är och inte tvinga på dem 

sina fördomar” (MacIntyre, 1978, s.37 i Kvale och Brinkmann, 2009, s.260) som han menar 

kan räcka långt i strävan att eliminera bias under intervjun.  Kvale och Brinkmann poängterar 

att makten i intervjun inte måste tas bort utan genom att använda en ”praktisk visdom” och 

reflektera över maktens roll kan forskaren minska maktens effekter (Kvale och Brinkmann, 

2009, s.93).  Dessutom menar de att den halvstrukturerade  intervjun kan bli objektiv genom 

”hänsyn till flera centrala innebörder av objektivitet” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.262).   

I denna studie har några steg tagits för att försöka minska bias förutom att använda en ”common 

sense-föreställning”.  Eftersom observationerna av eleverna skedde under deras lektioner och 

intervjuerna mellan lektionerna gjordes försök att bygga tilltro och tillit samt att under själva 

intervjun hålla stämningen informell.  Innan intervjun började betonades för varje elev att det 

inte fanns något fel eller rätt svar utan att just deras åsikter var viktiga.  Att hela utgångspunkten 

för studien var vad eleverna tyckte betonades också.  Intervjufrågorna var väl genomtänkta i 

förväg för att hitta rätt nivå och generella uppvärmningsfrågor valdes ut för att intervjun skulle 

inledas på rätt spår.  Alla dessa strategier rekommenderas i Cohen et al. (2009, s.207).  Kvale 

har ytterligare förslag som inkluderar att låta eleverna ta sin tid, att lyssna aktivt, visa empati 

och vara beredd att följa upp signifikanta upplevelser om de är relevanta (Kvale, 1996, s.148-

9).  En ansats att tillämpa alla dessa förslag gjordes under intervjuerna för att minska 

maktrelationen under själva intervjun och öka validiteten.   

Validiteten kan också minskas genom bias i tolkningen.  Kvale och Brinkmann förklarar att en 

intervju alltid innehåller en viss nivå av subjektivitet eftersom ”intervjun är ett samtal och en 

förhandling om mening mellan forskaren och hans undersökningspersoner” (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s.261).  Tolkningen sker under själva intervjun samt efteråt i analysen av 

intervjuns innehåll.  En stor fördel med den halvstrukturerade intervjun är utrymmet att följa 

upp undersökningspersonens svar.  Under intervjun eftersträvades att bekräfta att tolkningen av 

vad eleverna sade var rätt och ibland gjordes omformuleringar av deras svar för att förtydliga 

och fördjupa dess mening.  Under tolkningsprocessen tillämpades ”reflexiv objektivitet” som 

innebär att man är objektiv i förhållande till sin egen subjektivitet för att alltid ”sträva efter 

känslighet i fråga om sina fördomar, sin subjektivitet” och hålla distans till analysen för att öka 

objektiviteten och minska bias. 

8.3.2 Validitet i observationerna 

Bias och makt begränsar validiteten också under observationerna.  Risken finns för 

”reaktivitet”, att närvaron av forskaren under observationer påverkar beteendet som observeras 

så att det inte är naturligt eller vad forskaren vill se.  För att försöka minska denna effekt och se 

den naturliga undervisningen informerades lärarna inte om min närvaro innan observationerna 

började.  För att minska bias i tolkningen användes reflexiv objektivitet under tolkningen samt 

fallbeskrivningar i resultaten för att behålla kopplingen till de verkliga lärandesituationerna och 

för att förtydliga gjorda uttolkningar.  Det är också möjligt att tidsfaktorer kan ha påverkat 

denna studies validitet eftersom den veckan då observationerna skedde kan ha varit icke-

representativ på något sätt.  Det är svårt att kontrollera detta utan att ha längre 

observationsperioder eller att återkomma och göra observationer upprepade gånger.  Med den 

tid och de resurser som fanns tillgängliga under denna studie var detta tyvärr inte möjligt. 
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8.4 Förslag på vidare forskning 
Med utgångspunkt i föreliggande studies genomförande och resultat identifieras i detta avsnitt 

två möjliga områden för vidare forskning. 

Hur upplever resurssvaga elever undervisningen och ansvarstagande 

Information om elevernas socioekonomiska bakgrund har inte studerats i denna studie men 

forskning visar att det kan påverka elevens utbildning i hög grad.  Österlind (1998) och Vinterek 

(1996) är bland de forskare som påstår att tillämpningen av individualisering i form av hög grad 

av ansvarsindividualisering har väsentligt negativa konsekvenser för elever från en resurssvag 

bakgrund.  Med mer resurser skulle det vara mycket intressant att undersöka hur elevers 

socioekonomiska bakgrund påverkar elevernas upplevelser av undervisning och 

ansvarstagande.   

En mer holistisk syn på individualisering i skolan 

Det finns en relativt stor del forskning om individualisering som tar sin utgångspunkt i lärarens 

perspektiv jämfört med den som tar sin utgångspunkt i elevperspektivet och därför valdes elever 

som fokus för denna studie.  I analysen av resultaten hade det dock varit berikande att ha båda 

perspektiven för en mer omfattande analys och helhetsgrepp på hur individualisering hanteras.  

Mer forskning kan därför behövas där båda sidor undersöks samtidigt.  På gymnasieskolan i 

denna studie fanns det ett ”house system” som bygger på solidaritet bland elever från alla 

årskurser och linjer.  Forskning kring betydelsen av det och liknade initiativ för att bygga upp 

en känsla av gemenskap och tillhörighet i skolan och deras effekt på hur skolor möter sitt 

individualiseringsuppdrag som skola skulle också vara berikande. 
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Bilaga A: intervjuguiden 
 

1. Berätta om hur du tycker att det är att gå i skolan.  (uppföljning: Hur upplever du det? 

Vad är bra och vad är dåligt?) 

2. Hur lär du bäst? (i helklass, grupp eller ensam) 

3. Berätta om en lektion du tyckte var bra (vad var bra?) 

4. Berätta om en lektion du tyckte inte var så bra (varför?) 

5. Tycker du att du får den hjälp du behöver i skolan? (är det någonting som saknas? vad 

uppskattar du mest?)  

6. Hur mycket får du bestämma i skolan? Hur upplever du det? Vad är bra/dåligt med att 

själva bestämma? 

 

 


