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FÖRORD 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som läser ämneslärarprogrammet med inriktning 

på samhällskunskap. Detta är därför en samhällsvetenskaplig studie, men med en sociologisk 

utgångspunkt. För att ta ämneslärarexamen måste man skriva ett uppsatsarbete med en 

ämnesdidaktisk vinkel på arbetet. Eftersom att vi är blivande samhällskunskapslärare 

fokuserar vi på samhällskunskapsundervisningen och därför kommer stora delar av denna 

uppsats ha detta fokus. 

  

ABSTRACT 

Individualiseringen i den svenska skolan blir allt mer central i hur undervisningen ska 

utformas. Varje elev ska enligt dagens läroplaner (Gy11 och Lgr11) få anpassad undervisning 

utifrån sina egna förutsättningar och behov vilket ställer höga krav på lärarnas 

yrkeskompetens. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur samhällskunskapslärare 

upplever och reflekterar kring individualiseringen i skolundervisningen samt få en förståelse 

för hur de praktiskt går tillväga för att individualisera undervisningen. Detta studerades med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med samhällskunskapslärare från både högstadiet och 

gymnasiet. Utifrån intervjuerna och resultatet från studien kan man sammanfattningsvis se att 

samhällskunskapslärarna från denna studie är positivt inställda till individualiseringen av 

undervisningen och att de generellt sett använder sig av allmänna metoder för att 

individualisera undervisningen. Det verkar inte heller finnas en enskild universallösning för 

hur man individualiserar undervisningen efter olika elevers förutsättningar och behov vilket 

gör det intressant att analysera och jämföra de lärarnas olika tillvägagångssätt.  

  

NYCKELORD  

Individualisering, undervisning, samhällskunskapslärare. 
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1. INLEDNING 

Individualisering i undervisningen och individfokus har varit en viktig del i de svenska 

läroplanerna sedan 1962 års läroplan men har under de senare läroplanerna blivit allt mer 

central och omfattande. Men trots det är begreppet fortfarande omdiskuterat och svårtolkat, 

hur exakt lärarna ska göra föra att individualisera undervisningen är inte alls självklart (Boo, 

2014. s. 20). Åsa Larsson skriver i en artikel från hemsidan Skolvärlden.se (2014) att det 

finns en stor problematik kring individualiseringen i skolan och mer specifikt att det är 

“lärarens stora utmaning”. Vidare fortsätter Larsson med att även ifrågasätt om lärare faktiskt 

får de resurser och verktyg de behöver för att kunna individanpassa undervisningen. 

  

Individualiseringen av undervisningen är en stor utmaning för många lärare. I dagens 

läroplan står det bland annat att “...undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov” (Gy11. s. 6). Det innebär att varje lärare ska förstå varje enskild 

individs grundläggande behov och förutsättningar vilket i sig är en stor utmaning eftersom att 

det förutsätter att läraren har hög yrkeskompetens och bra sociala egenskaper samt att 

eleverna är villiga att öppna upp sig för läraren. När läraren väl har fått grepp om elevernas 

behov ska hen anpassa undervisningen till samtliga elevers olika behov och förutsättningar 

vilket ställer höga krav på lärarens didaktiska och pedagogiska kompetens. Skolinspektionens 

generaldirektör, Ann-Marie Begle, säger i artikeln från Skolvärlden.se (2014) att “...en 

skicklig lärare klarar av att ge utmanande uppgifter till alla elever, men sen finns det lärare 

som inte klarar det och då blir det stökigt i klassrummen”. Begle menar även att 

“...läroplanen ställer tydliga krav på att läraren ska ta hänsyn till varje enskild elevs 

förutsättningar och behov”. Skolinspektionen påstår alltså att det finns tydliga krav på hur 

lärare ska individualisera undervisningen men de menar också att alla lärare inte klarar av att 

individualisera undervisningen. Detta gör oss som blivande lärare fundersamma och nyfikna 

på om skolor och lärare får tillräckligt med resurser, verktyg och utbildning för att lyckas nå 

upp till dessa individualiseringskrav. 

1.1 Syfte och frågeställning 

1.1.1 Problemformulering 

Med dagens läroplaner (Gy11 och Lgr11) ställs det höga krav på att lärare ska individualisera 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. I läroplanerna finns det tydliga 
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beskrivningar om att lärarna ska individualisera men inte hur detta ska göras. Detta resulterar 

i att lärare får ett stort ansvar eftersom att de ska lyckas lösa denna uppgift på egen hand. 

Som tidigare nämnt finns det även en uppfattning om att alla lärare inte klarar av att nå upp 

till dessa krav vilket bör ses som problematiskt eftersom att individualiseringen är så pass 

central i dagens undervisning.  

1.1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för hur samhällskunskapslärare 

reflekterar kring och upplever individualiseringen av undervisningen. Eftersom att denna 

studie ämnesdidaktisk kommer studiens fokus endast ligga på samhällskunskapslärare. I och 

med de tydliga kraven på att lärarna ska individualisera undervisningen men inte hur detta 

ska uppnås är det även intressant att undersöka hur samhällskunskapslärarna pedagogiskt och 

didaktiskt anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov.   

  

För att uppfylla studiens syfte, underlätta analysen av det empiriska materialet och 

presentationen av resultatet har denna studie två frågeställningar.  

1. Hur upplever och reflekterar samhällskunskapslärare kring individualisering av 

samhällskunskapsundervisningen? 

2. Hur gör samhällskunskapslärare för att individualisera undervisningen och anpassa 

den till varje enskild elevs behov och förutsättningar? 

1.2 Avgränsning 

Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för hur samhällskunskapslärare ser på 

individualiseringen av undervisningen i skolan och hur de hanterar detta rent praktiskt. 

Uppsatsens fokus kommer därför att ligga på lärare som undervisar i samhällskunskap på 

högstadiet eller gymnasiet. Eftersom att vi som blivande ämneslärare blir behöriga till att 

undervisa på både högstadiet och gymnasiet anser vi att det är relevant att få en förståelse för 

hur båda dessa lärargrupper upplever fenomenet. Hela studien kommer ha en övergripande 

inramning av ett individualiseringstema. Detta innebär att intervjuguiden och valet av 

material och tidigare forskning kommer att formas utifrån detta tema men själva analysen av 

det empiriska materialet kommer att ske induktivt. 
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Studien kommer inte att undersöka hur elever upplever individualiseringen i skolan. Att 

studera detta ämne utifrån ett elevperspektiv vore intressant och skulle tillföra flera nyanser 

till studiens resultat. Men med tanke på att detta är en C-uppsats och de tillhörande ramarna 

för ett sådant arbete, bland annat den etiska aspekten, kommer detta arbete att avgränsas till 

att endast fokusera på lärarnas upplevelser av och reflektioner kring fenomenet. 

1.3 Disposition  

I det inledande kapitlet ges en överblick av hur tidigare läroplaner har lyft individualisering 

och individanpassning. Efter inledningen ska läsaren ha en övergripande förståelse för 

studien ämne och förstår uppsatsens syfte. 

I följande teoretiska kapitel beskrivs det hur man kan se på individualisering och vad ett 

individualiserat samhälle resulterar i utifrån tre olika teoretikers perspektiv. Efter det följer en 

beskrivning av värderingsmålen i Gy11 och Lgr11. Genom att jämföra dessa teoretiska 

perspektiv på hur ett individualiserat samhälle ser ut och dess medföljande värderingar med 

värderingsmålen från läroplanerna kan man se en tydlig koppling mellan läroplanerna och 

samhällets värderingar. Efter det följer ett kapitel om tidigare forskning där forskningsläget 

kring hur lärare hanterar individualiseringen och vad det finns för strategier för att 

individualisera undervisningen presenteras. Dessutom ges även en överblick av hur 

forskningsläget ser ut kring individualiseringen i skolan. 

  

Efter detta följer ett kapitel med en mer djupgående förklaring och redogörelse av studiens 

metod och tillvägagångssätt. För att beskriva detta kapitel kortfattat kommer studien samla in 

empiriskt material genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer där analysen av materialet 

sker induktivt. 

  

Den avslutande och även mest väsentlig delen av uppsatsen är en presentation och jämförelse 

av det empiriska materialet med en tillhörande analys. Utifrån denna jämförelse och analys 

besvaras frågeställningen med efterföljande kritisk diskussion av arbetet som helhet och 

därefter en sammanfattning. 
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Samtliga delar av denna uppsats kommer som tidigare nämnt ha en inramning som präglas av 

individualisering. Detta på grund av studiens fokus och syfte samt för att få studiens alla delar 

att gå i en och samma riktning. 

1.4 Begreppsdefinition 

Begreppen individualisering och individualism är två breda och komplexa begrepp som går 

att tolka på flera olika sätt och går att applicera på många olika områden. Dessa begrepp har 

studerats och diskuterats i många år av olika teoretiker och sociologer vilket gör dem ännu 

mer omfattande. Individualism beskrivs enligt Nationalencyklopedin som en “...uppfattning 

som ser individens frihet och oberoende som ett högsta värde” (Liedman, 2018). 

Individualism går alltså att se som en ideologi till skillnad från individualisering som är mer 

lik en process där individens uppfattningar och individen själv blir allt viktigare.  

 

Individualisering och individualism har studerats av många sociologer, på olika nivåer och 

utifrån olika perspektiv. Zygmunt Bauman, Thorleif Pettersson och Gina Pettersson är tre 

teoretiker som kommer diskuteras mer i denna studie för att förklara sambandet mellan 

individualisering och läroplanernas individualistiska värderingsmål. Anthony Giddens och 

Ulrich Beck har även studerat individualism och individualisering.  

 

Sociologerna Anthony Giddens och Philip W. Sutton förklarar i boken Sociologi (2014) att 

globaliseringsvågen har gett upphov till en ny form av individualism. De menar att tidigare 

styrde sociala normer människors val och aktiviteter till en större utsträckning än vad de gör 

idag. Den nya individualismen menar de tvingar människor att leva ett mer öppet och 

reflexivt liv vilket synliggörs även i de små valen som människor gör i vardagen. Klädval, 

fritidsintressen, hur vi sköter vår hälsa och kropp etc. är tecken på den process som indikerar 

att samhället betonar att skapa och omskapa vår självidentitet. Kort sagt menar Giddens och 

& Sutton att i dagens samhälle har känslan av tillhörighet förlorats och gett plats till en större 

valfrihet, vilket de menar är en del av den nya formen av individualism (Giddens & Sutton, 

2014. s.105). Giddens & Sutton menar med andra ord att de grupptillhörigheter (kyrkan, 

etniska tillhörigheter etc.) har förlorat sin betydelse för den den moderna människan som allt 

mer fokuserar mer på sig själv. 
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Sociologiprofessorn Ulrich Beck skriver i boken Risksamhället (2000) om sina tankar och 

idéer om individualisering och dess konsekvenser. Beck menar att den moderna 

individualiseringen bestäms av två faktorer; 1) att människor har brutit sig loss från den 

enformiga livsform som producerats av det tidigare industrisamhälle och 2) att individer 

själva skapar och formar om sina livsformer. I det moderna samhället grupperas man inte i 

sociala klasser i samma utsträckning som tidigare vilket resulterar i att människor måste 

skapa sitt liv i sin egen sociala värld. Det ger inte endast utrymme till att selektivt få en större 

valfrihet utan individen blir tvingad in i det vilket leder till att det moderna individualiserade 

samhället betonar självreflektion i större grad (Beck, 2000. s.122-123, 218). Detta betyder att 

individen per automatik tvingas till att vara mer självreflekterande och i och med det bär ett 

större ansvar gentemot sina handlingar. Guiddens, Sutton och Beck menar alltså att 

individualismen på samhällsnivå har förändrats och att individen i och med fokuserar allt mer 

på sig själv och sina egna val.  

 

Begreppet individualisering har även i många år varit aktuellt i skolsammanhang men dess 

omfattning och betydelse har förändrats, framförallt med de senaste läroplanerna. Tidigare 

var uppfattningen och tolkningen av individualisering av undervisningen i skolan att eleverna 

skulle utföra eget arbete. Detta innebar att eleverna fick mer ansvar och varje elev arbetade 

för sig. Denna tolkning påstår Sofia Boo härstammar från Lpo 94 (1994 års läroplan för det 

oligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) eftersom att denna läroplan 

“...var starkt individinriktad och lyfte fram att en av skolans uppgifter är att utveckla 

självständiga och kritiskt tänkande individer som tar eget ansvar för sitt lärande”. Vilket 

resulterade i att elever fick arbeta på egen hand, även kallat eget arbete (Boo, 2014. s. 17). 

  

Individualisering av undervisningen har i och med de senaste läroplanerna, Lgr11 och Gy11 

(2011 års läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet och 2011 års läroplan 

för gymnasieskola), fått en ny innebörd. Begreppet innebär idag att läraren tar mer ansvar för 

elevens lärande och anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov 

(Gy11). Tidigare fick alltså eleven mer ansvar för sina egna studier vilket gjorde att lärare 

inte riktigt hade kontroll över vad och om eleven lärde sig. Med den senare tolkningen av 

begreppet är det mer kopplat till individanpassning än för individuellt ansvar. 

Individanpassning innebär att läraren är aktiv och tar mer ansvar. Läraren anpassar alltså 

innehållet och undervisningens utformning efter elevernas behov och förutsättningar (Boo, 

2014; Forslund Frykedal, 2017). 
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I och med att utgångspunkten i denna studie ämnar till att undersöka individualisering i 

skolmiljö kommer termen individualisering av undervisningen att användas synonymt med 

individuell anpassning av undervisningen eftersom att det är den aktuella tolkningen av 

begreppet utifrån dagens läroplaner. Begreppet individualism kommer också att förekomma i 

studien men endast i sammanhang då samhällets och individens värderingar diskuteras. Då 

kommer begreppet utgå från i ovanstående sociologers perspektiv men framför allt baseras på 

Bauman, Pettersson och Gustavssons tankar och teorier (se 2. Teori).  

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Läroplaner 1962-2011 

Läroplanerna har som tidigare nämnt utvecklats, förändrats och rört sig mot att 

individualisering blir allt mer centralt. Tittar man på Sofia Boos (2014) tillsammans med 

Joanna Goitas (2013)  jämförelser av läroplanerna från 1962 års läroplan fram till dagens års 

läroplaner (Lgr11 och Gy11) får man en tydlig överblick av hur de har gått från att skolan ska 

erbjuda elever att utvecklas på egen hand till att läraren ska se till att anpassa undervisningen 

efter varje elevs förutsättningar och behov. Det har alltså hela tiden funnits en grundtanke om 

att undervisningen ska vara individualiserad men omfattningen har förändrats under åren. 

  

Från och med läroplanen Lgr 80 började detaljstyrningen av skolan och lärarna minska i 

jämförelse med de tidigare Lgr 62 och Lgr 69 eftersom att lärarna i och med denna läroplan 

skulle bli mer aktiva och därmed få eleverna mer aktiva, dessutom fick eleverna mer 

inflytande över undervisningen (Giota, 2013. s. 52). 

  

I Lgr 94 blev det ett ännu tydligare krav på att undervisningen skulle anpassas efter elevens 

förutsättningar, behov och erfarenheter. Nu såg man eleven som en ansvarsfull individ som 

kunde ta ansvar för sina egna studier och fatta egna beslut. Detta innebar att 

“...undervisningen var till för eleven och elevens rätt att på sina villkor få utbyte av skolan 

och vad den erbjöd”. Sofia Boo menar att detta resulterade i att en “förskjutning av ansvar 

från lärare till elev” eftersom att eleven fick mer eget arbete än lärarledd undervisning. 

Begreppet individualisering fanns inte med i Lgr 94 och direktiven för hur undervisningen 

skulle individualiseras var borta (Boo, 2014. s. 17; Giota, 2013. s. 53). 
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2011 kom dagens läroplaner (Lgr11 och Gy11), man gjorde två läroplaner, en för 

grundskolan och en för gymnasiet, för att förtydliga respektives uppdrag. Värdegrunderna i 

dessa två läroplaner är rent innehållsmässigt i stort sett identiska, det mesta som skiljer dem 

åt är de ämnesspecifika målen. I och med dessa läroplaner återgick i stort sätt allt ansvar till 

läraren eftersom att man gick från en undervisning som färgades av eget arbete till 

individanpassning. I Lgr11 och Gy11 är det även ett större fokus på inkludering vilket 

innebär att elever med särskilda behov inte ska skiljas från övriga klassen utan inkluderas i 

den övriga klassundervisningen (Boo, 2014. s. 22). Läraren ska enligt Lgr11 och Gy11 ”utgå 

från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, [samt] stärka 

varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära” (Gy11. s. 10). I dessa två 

läroplaner finns det likt Lgr 94 inga direktiv eller beskrivningar hur dessa mål ska uppnås. 

Begreppet individualisering nämns inte heller men beskrivningen och innebörden av 

begreppet genomsyrar båda läroplanerna (Gy11 & Lgr11) . 

 

Som samhällskunskapslärare har man som uppgift enligt dagens läroplaner att lära ut hur 

samhället fungerar på olika nivåer. Målen i samhällskunskap är att eleven bland annat ska ha 

en förståelse för om och hur demokrati fungerar, vad mänskliga rättigheter är, förstå 

människors livsvillkor i samhället samt förstå samhällsfrågor och strukturer (Lgr11. s. 218-

219; Gy11. s. 143-144). Oavsett om eleven ska förstå detta på en mer grundläggande nivå 

eller en mer avancerad är dessa ämnen komplexa och kräver att läraren anpassar nivån efter 

elevens behov, förutsättningar, intressen och tidigare kunskaper. För att lyckas med detta i en 

normalstor klass på cirka 30 elever kräver det att läraren är skicklig och kreativ samt har hög 

pedagogisk och didaktisk kompetens. Eftersom att betygssättningen och bedömningen sker 

individuellt i skolan behöver läraren se till att varje elev uppnår kursmålen. För att en elev 

ska kunna visa upp sina ämneskunskaper används ofta diskussioner, muntliga presentationer 

och/eller skriftliga som examinationer. 

1.5.2 Från detaljstyrning till frihet under ansvar 

Med dagens läroplaner blir det tydligt att ett större ansvar för elevernas skolgång hamnar på 

lärarna. Eftersom att undervisningen ska individualiseras, alltså anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov innebär det även att lärarens yrkesroll blir mer individualiserad och 

flexibel vilket ställer högre krav på lärarens yrkeskompetens. Det är å andra sidan viktigt att 
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kunna se att med det ansvar som individualiseringen ger lärarna dessutom bidrar till en 

utökad frihet. Lärarna ges, i och med Lgr11 och Gy11, möjligheten att utnyttja, testa och 

utveckla sina yrkeskompetenser varje dag. Det är lätt att endast se individualiseringen som ett 

problem för lärarna och skolan men faktum är att det ger en frihet som inte funnits tidigare. 

Med läroplanerna på 60-talet styrdes undervisningen mer på detaljnivå av människor som inte 

befann sig i klassrummet. Detta kan ha gett lärarna en trygghet men samtidigt en begränsning 

eftersom att de inte fick möjligheten att utnyttja och ta till vara på sina didaktiska och 

pedagogiska kompetenser. 

1.5.3 Skolans värderingsmål  

Utifrån läroplanerna Gy11 och Lgr11 kan man förstå hur skolverket vill att en nyexaminerad 

skolelev ska vara som individ och vad hen ska ha för kunskaper och egenskaper. (Följande är 

inte en sammanfattning av hela läroplanen utan endast det som relaterar till hur eleven ska 

vara som individ. Det är därför viktigt att tydliggöra att det även finns andra värden och 

kunskaper som värdesätts i läroplanerna än de som lyfts i denna uppsats). 

  

Eftersom att bedömningen sker individuellt i skolan är det naturligtvis fokus på att varje elev 

ska klara betygskriterierna, men det som gör undervisningen och värderingsmålen med 

skolan extra individualiserade är att varje elev ska ha möjligheten att hitta sitt eget 

förhållningssätt och tillvägagångssätt till olika ämnen. Läroplanen lyfter inte fram några rätt 

eller fel utan målet med skolan är att lära ut fakta och kunskap som vilar på vetenskaplig 

grund och eleven ska utifrån sina personliga värderingar och förutsättningar förhålla sig till 

detta. Utbildningen ska alltså vara likvärdig men det betyder inte att den ska vara likadan för 

alla (Gy 11. s. 6). 

  

Enligt Gy11 ska man som gymnasieelev lära sig att respektera de mänskliga rättigheterna och 

människors lika värde, förstå sina rättigheter i samhället och förhålla sig kritiskt mot sin 

omvärld men bemöta den med respekt. Skolan ska hjälpa varje elev att bli ansvarstagande, 

utveckla egna intressen och skapa en identitet. Skolan ska även främja elevers driv, vilja att 

prestera och elevens förmågor som gör att hen kan utvecklas på egen hand (Gy11. s. 5-12). I 

Lgr11 är det i stort sett en identisk målbild som målas upp av hur en grundskoleelev ska vara 

och vad hen ska kunna (Lgr 11. s. 7-17). 
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Enligt Gy11 är samhällskunskapsämnets uppdrag att se till att elever får kunskaper om hur 

samhället fungerar och hur man som individ ska bemöta och förhålla sig till det. Även hur 

man som individ förhåller sig till samhället och hur man samspelar med andra sociala 

grupper. Eleven ska dessutom lära sig att söka information, argumentera och motivera olika 

ställningstaganden (Gy 11. s. 49). I Lgr 11 betonas det ännu mer att samhällskunskapsämnet 

ska ge eleverna verktyg för att orientera sig i samhället och hitta sin plats i det (Lgr 11. s. 

215). 

  

Som man kan se har skolan som uppgift att fokusera på egenskaper som gör att eleven blir en 

stark individ som kan argumentera för sin sak, ta ställning i olika frågor och forma sin egen 

identitet. Skolan ska även främja att elevers driv och ansvarstagande vilket lär elever att om 

man presterar ökar chansen att lyckas. Dessutom ska eleven förstå och respektera att 

människor har olika förutsättningar, behov, intressen och åsikter. Sammanfattat kan man säga 

att skolan vill få fram individen i varje elev och lära eleven att respektera och acceptera 

olikheter. 

 

2. TEORI 

I detta avsnitt presenteras Thorleif Petterssons (1988), Zygmunt Baumans (2001) och Gina 

Gustavssons (2008) tre olika perspektiv av hur de beskriver individualisering, individualism 

och ett individualiserat samhälle samt vad ett sådant samhälle resulterar i för värderingar. 

Dessutom kommer skolans värderingsmål utifrån Gy11 och Lgr11 att beskrivas. Genom att 

beskriva hur ett individualiserat samhälle ser ut och dess värderingar, utifrån dessa teoretiker, 

och koppla denna bild till läroplanernas värderingsmål ges en förklaring till hur läroplanerna 

har sin grund i det svenska individualiserade samhälles värderingar. 

 

Det finns många teorier om individualisering och individualism men ingen av dem kan ses 

som fakta utan endast som olika pusselbitar som bidrar till att få en förståelse för 

omfattningen och komplexiteten i begreppet. Teoretiker, sociologer och forskare har i många 

år studerat individualisering och individualism i många olika omständigheter. De teoretikers 

idéer om individualisering/individualism som presenterats tidigare (se 1.4) har ämnat till att 

tydliggöra bredden av begreppet samt att göra ämnet mer greppbart.  I denna studie kommer 

Pettersson, Bauman och Gustavsson teorier och perspektiv användas som en teoretisk 
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utgångspunkt för  att ge en övergripande bild av hur man kan se på individualisering i 

samhället samtidigt som de kan ge en förklaring till att dagens läroplaner är så pass 

individualistiska som de är. Dessa teorier har olika fokusområden som kontextualiserar 

individualiseringen och individualismen och samtidigt kan kopplas till och ge en förklaring 

till de individualistiska värderingsmålen som finns i dagens läroplaner.   

2.1 Individualistiska värderingar - Thorleif Pettersson 

Thorleif Pettersson skriver i boken Bakom dubbla lås (1988) om värderingsförändringarna 

som svept över Europa. Pettersson menar att det har skett en övergång från vad han kallar 

materialistiska värderingar till post-materialistiska värderingar där de post-materialistiska 

värderingarna är framtidens värderingar. Post-materialistiska värderingar kännetecknas av att 

t.ex. 1) mänskliga tankar och idéer är viktigare än pengar och 2) samhället ska vara mer 

personligt och mänskligt (Pettersson, 1988. s. 72). Pettersson skriver att den moderna 

människans livsåskådning kännetecknas av att vara mer privatiserad. Det i sin tur betyder att 

människors livsåskådningar bestäms av människan själv (till skillnad från till exempel 

kyrkan) vilket kommer leda till att värderingarna i samhället och livsåskådningarnas 

egenskaper kännetecknas av mångfald, variation och individualism (Pettersson, 1988. s. 30–

31). I och med att boken är 30 år gammal och Petterson menar att det post-materialistiska 

värderingssystemet som presenteras kommer återkomma mer i framtiden är det rimligt att 

anta dagens värderingssystem återspeglar de idéerna. 

  

För att tydliggöra denna värderingsförändring hänvisar Petterson till en undersökning där 

svarspersoner fick ta ställning till vilka typer av egenskaper man bör lära barn, två av dessa 

kategorier är följande: 

1.  Stil – Gäller sådant som behandlar väluppfostrat beteende, artighet och ordentlighet. 

2.  Uthållighet – Gäller sådant som behandlar tålamod, självbehärskning och lydnad. 

  

Att anamma dessa typer av egenskaper enligt Petterson (och i enlighet med EVSSG-studien) 

innebar att man betonade den sociala ordningen framför den enskilde individen. Den post-

materialistiska gruppen var de som mest nedprioriterade dessa typer av egenskaper som ingår 

i stil och uthållighet. Alltså betyder det att fokus på den enskilda individen kommer få ett 

större utrymme i samhället i samma takt som de post-materialistiska värderingarna blir en 

större del av samhället. Pettersson menar att utifrån detta resultat kan man se att utvecklingen 
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går mot en ökad individualism där egenskaper som autonomi, självständighet och att vara fri 

kommer vara mer åtråvärda. Att samhället blir mer individualiserat konstateras alltså av 

Pettersson, men utfallet av den processen är inte självklar. Narcissismen har vuxit större i 

samhället vilket kan anses vara en form av individualism. Pettersson menar också att utfallet 

kan bli tvärtom, att individualismen kan innebära ett närmande till varandra i och med 

medkänslan i att alla ska få vara sig själva skapar en gemenskap. Alltså kan den ökade 

individualiseringen i samhället enligt Pettersson innebära en fara eller en möjlighet 

(Pettersson, 1988. s. 141–145). 

2.2 Det individualiserade samhället - Zygmunt Bauman 

Zygmunt Bauman beskriver i boken Det individualiserade samhället individualism som “att 

individen frigörs från den tillskrivna, nedärvda och medfödda bestämningen av hennes 

sociala karaktär [och] att förvandla den mänskliga ’identiteten’ från något ’givet’ till en 

’uppgift’ – och ge aktörerna ansvaret för att utföra denna uppgift och för konsekvenserna 

(inklusive biverkningarna) av sitt utförande” (Bauman, 2001. s. 176). Detta kan kortfattat 

beskrivas som frihet under ansvar. Varje individ har med hjälp av individualismens 

ovanstående grundtanke möjligheten att välja sin identitet och sina vägval i livet men 

personen måste även stå ansvarig för dess konsekvenser. 

  

I boken skriver Bauman om ett antal av individualismens konsekvenser. Till skillnad från 

Pettersson som lyfter individualismens mer positiva effekter (mångfald, variation och 

möjligheter) fokuserar Bauman istället på dess mer dystra konsekvenser. Bauman lyfter i Det 

individualiserade samhället att individen måste prestera för att passa in i samhället och välja 

en identitet som är aktuell för det samhället (Bauman, 2001. s. 177). Han menar även att ett 

samhälle som är individualiserat är i konstant rörelse vilket försvårar identitetsskapandet och 

detta leder till oro, svaga band och otrygghet (Bauman, 2001. s. 109-110). Detta resulterar i 

den slutsats som Bauman drar, att en individ i ett individualiserat samhället lätt blir egoistisk 

och ensam. Eftersom att varje individ måste klara sig själv och ta ett eget ansvar för alla sina 

handlingar blir denna slutsats ett möjligt utfall (Bauman, 2001. s. 63). 
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2.3 Individuell frihet enligt Gina Gustavsson 

I artikeln “What Individualism Is and Is not” (2008) beskriver Gina Gustavsson sin syn på 

begreppet individualism och användningen av det. Hon har tittat på tidigare tänkares syn på 

individualism och tidigare studier och analyserat hur man använder begreppet. Gustavsson 

menar att individualism ofta är sammankopplat med hedonism, entreprenörsanda och egoism 

(Gustavsson, 2008. s. 5-6). Dessa paralleller kritiserar hon och anser att dessa paralleller inte 

alltid är fallet. När Gustavsson definierar begreppet fokuserar hon på den individuella 

friheten eftersom att den individuella friheten enligt henne är en grundläggande 

individualistiskt värdering. Gustavsson delar upp den individuella friheten i två olika 

kategorier som är inspirerade av två populärkulturella karaktärer; Pippi Långstrump-

kategorin och Lisa Simpsons-kategorin. Pippi Långstrump-kategorin (handlingsfrihet) menar 

Gustavsson bygger på att man likt Pippi inte bryr sig om vad omgivningen tycker och tänker 

om vad man gör. Individens handlingar är alltså inte begränsade av omgivningens regler eller 

förväntningar vilket innebär att man kan göra det man vill (Gustavsson, 2008. s. 20-21). Lisa 

Simpson-kategorin (åsiktsfrihet) fokuserar mer på den individuella friheten i att tänka vad och 

hur man vill, vilket Lisa Simpson gör med ex. sin envishet i att alltid stå för sina originella 

åsikter. Detta liknar Gustavsson med historiska tänkare likt John Stuart Mill och Jean-Jacques 

Rousseau som ansåg att det centrala i individuell frihet var att få bilda sin egen åsikt och 

uppfattning utan att den nödvändigtvis skulle formas efter omgivningen (Gustavsson, 2008. s. 

21-22). Skillnaden mellan dessa är alltså friheten i handling och friheten i tanke. Gustavsson 

presenterar alltså ett förhållningssätt till begreppet individualism och definierar det utifrån två 

alternativa sätt man kan se individuell frihet som. 

2.4 Individualiserade värderingar i undervisningen 

Som man kan se i ovanstående definitioner och tolkningar av begreppen individualism och 

individualisering förstår man att dessa begrepp är omfattande och går att beskrivas utifrån 

olika infallsvinklar därför kan dessa teorier inte fastställas som fakta utan endast som teorier. 

Pettersson fokuserar på hur samhällets värderingsförändringar rör sig mot mer 

individualistiska drag vilket bidrar till individuell variation och mångfald eftersom att den 

mänskliga och personliga utvecklingen blir allt viktigare i ett individualiserat samhälle. 

Bauman å andra sidan lägger mer fokus på individualiseringens mer dystra konsekvenser som 

ensamhet och egoism. Han menar att individualiseringen resulterar i detta eftersom att 
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samhället hela tiden är i rörelse samt att varje individ får klara sig själv och man måste 

därmed tänka på sig själv för att kunna lyckas i samhället. Man kan sammanfatta Baumans 

perspektiv på individualiseringen och individualism som frihet under ansvar. Gustavsson har 

ett annat förhållningssätt och fokus när hon beskriver begreppen. Hon avgränsar begreppen 

och tittar mer på hur individualisering kan bidra till individuell frihet där hon menar att det 

finns handlingsfrihet (Pippi Långstrump) och åsiktsfrihet (Lisa Simpson). Dessa tre nyanser 

och perspektiv på individualisering och individualism ger en grundläggande uppfattning om 

hur ett individualiserat samhälle ser ut och vad som värderas i ett sådant samhälle. 

  

Läroplanerna (Gy11 och Lgr11) beskriver (se avsnitt 1.5), till skillnad från ovanstående 

teorier, hur en elev ska vara och vad hen ska ha för egenskaper för att passa in demokratiskt 

individualiserat samhälle. Sammanfattningsvis beskriver läroplanerna att en elev ska 

utvecklas till en ansvarsfull individ som respekterar människors olikheter men som också kan 

bilda sina egna uppfattningar och åsikter för att finna sin plats i samhället. Läroplanerna 

återspeglar alltså de värderingar som det svenska samhället vill att eleverna ska ha när de tar 

steget ut i vuxenlivet. Eftersom att läroplanerna är grunden för undervisningen i skolan blir 

alltså dessa värderingsmål centrala i all skolundervisning. 

  

Det är etablerad fakta att Sverige är ett av världens mest individualiserade länder, World 

Value Survey visar en tydlig bild av detta (WVS, 2015). Detta innebär att Petterssons, 

Baumans och Gustavssons teorier och perspektiv på hur ett individualiserat samhälle ser ut, 

med stor sannolikhet, även är så det svenska samhället ser ut idag. Eftersom att läroplanerna 

återspeglar samhällets värderingar bör man kunna se tydliga kopplingar mellan dessa tre 

teorier och värderingsmålen i Gy11 och Lgr11. Följande tre punkter beskriver kopplingarna 

mellan läroplanerna och ett individualiserat samhälles värderingar. 

●    Lära eleverna att respektera och acceptera olikheter och mångfald vilket är 

nödvändiga egenskaper i ett individualiserat samhälle utifrån Petterssons 

perspektiv. 

●    Se till att eleverna får de verktyg som krävs för att kunna orientera sig i samhället 

och finna en identitet vilket är viktigt förmågor utifrån Baumans 

samhällsbeskrivning. 

●    Lära eleverna att förstå att de har rätt till att ta sin egen väg i samhället och att det 

inte finns ett rätt sätt samt lära eleven bilda sin egen uppfattning utifrån ett kritiskt 

och vetenskapligt perspektiv. Detta blir väsentliga delar för den individuella 
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friheten vilket Gustavsson fokuserar på i sin beskrivning av det individualiserade 

samhället. 

  

Man kan alltså se en tydlig koppling mellan det individualiserade samhället och de svenska 

läroplanerna. Det blir därmed lättare att förstå varför skolan har dessa individualistiska 

värderingsmål för eleverna eftersom att skolan ska se till att eleverna skolas in i ett och 

anpassas efter ett individualiserat samhälle med individualistiska värderingar. Eftersom att 

ovanstående punkter är en del av lärarnas uppdrag och ett av skolans mest centrala mål 

behöver lärarna förhålla sig till detta genom att individualisera undervisningens innehåll och 

upplägg. Med detta som utgångspunkt blir det intressant att undersöka och få en förståelse för 

vilka attityder lärare har till individualiseringen i skolan och de krav som ställs på dem samt 

se hur de rent praktiskt gör för att individualisera undervisningen. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

I det ovanstående teoretiska kapitlet presenteras kopplingen mellan läroplanen värderingsmål 

och ett individualiserat samhällets värderingar samt en utförlig redogörelse av vilka krav som 

ställs på lärare. I detta avsnitt kompletteras det med att ge en överblick av hur forskningsläget 

ser ut idag kring individualisering i skolan samt ge en överblick av den forskning som finns 

på hur lärare individualiserar skolundervisningen. 

3.1 Allmän individualisering i skolan 

Individualisering förekommer som tidigare nämnt i många olika sammanhang vilket innebär 

att den uppenbarar sig i olika former. Utifrån den senaste läroplanen är individualisering 

synonymt med individuell anpassning. Monica Vintereks rapport Individualisering i ett 

skolsammanhang (2006) ger en generell överblick över individualisering i skolan som 

presenteras utifrån svenska skolan där utgångspunkten i hennes resonemangen är från 

läroplanerna genom åren. Vinterek skriver att individualiseringen har blivit ett mantra i 

skolan men att syftet och metodvalen med individualiseringen är diffust. Vinterek menar att 

vikten av för- och nackdelar för olika elevgrupper blir ännu viktigare (Vinterek, 2016, s.7)  

Individualiseringens betoning är en utveckling av antingen elevernas personlighetsutveckling 

eller elevens kunskapsutveckling och kan vara olika beroende på vad som eftersträvas där 

individualiserade anpassningar kan ske utifrån sådant som innehåll, omfång, nivå, material, 
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arbetstempo, metod eller hur eleverna värderas (Vinterek, 2006, s.10). Vidare i rapporten 

pekar Vinterek mer precist på olika skepnader som individualisering gestaltar sig på. De olika 

individualiseringstyper som förekommer i Vintereks rapport är: Hastighetsindividualisering, 

Nivåindividualisering, Värderingsindividualisering, Innehållsindividualisering, 

Omfångesindividualisering, Metodindividualisering, Miljöindividualisering, och 

Materialindividualisering. Med dessa typer av individualisering menar Vinterek att 

undervisningen kan individualiseras på flera olika sätt beroende på vad som efterfrågas. 

  

Hastighetsindividualisering är ett hur-perspektiv och innebär att eleven stegvis rör sig framåt 

i kursen i sin egna takt. Detta kan lärarna modifiera genom att variera skoltiden, t.ex. extra tid 

eller andra metoder för att utöka elevens tid att lära sig. Nivåindividualisering ses istället som 

ett sätt att möta de olika nivåerna av färdighet och skicklighet inom det som avses för ett 

ämne och kan anpassas av lärarna genom att man ändrar både i omfattning av det som krävs 

av eleven samt svårighetsgraden. Värderingsindividualisering inkluderar både värdering och 

betygsättning.  I det avseendet sker individualiseringsanpassningen av lärarna genom att 

värderingen/betygsättningen bestäms utifrån elevens prestation själv och inte i förhållande till 

andra elever eller gemensamma mål som redan är etablerade. Innehållsindividualisering 

uppstår i de situationer där man anpassar innehåll till att lära ut det som man finner är mest 

essentiellt för eleven eller att elevens intressen reflekteras i innehållet. Innehållet kan också 

omfångsindividualiseras. Individualisering ur ett hur-perspektiv kan också ske genom en 

metodindividualisering. Miljö- och materialindividualisering är också förekommande typer 

av individualisering i skolan (Vinterek, 2006. s. 44–46). 

  

Denna ovanstående forskning möjliggör för uppsatsen att få en mer konkret uppfattning om 

varför individualisering spelar en viktig roll i skolvärlden samtidigt visar den med hjälp av 

Vintereks olika individualiseringstyper hur den realiseras och praktiseras. 

3.2 Individualisering av skolundervisningen och elevens motivation  

Om de tidigare nämnda källorna ger en generell överblick över individualiseringen i skolan 

ämnar detta stycke att ge en överblick av vad individualiseringens utveckling i skolan skapar 

för eventuella problemområden. Utifrån en överblick av forskningen ser man att det finns en 

generellt sett positiv syn på individualisering av undervisningen i skolan men när det gäller 

att individanpassa undervisningen uppstår dilemman menar Sofia Boo (2014). De dilemman 
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som lärare står inför är 1) elevens funderingar/intressen kontra kunskapsmålen, 2) den bästa 

möjliga återkoppling i relation till tids- och arbetsmässiga insatser, 3) den önskade kvaliteten 

på en individs prestationer i relation till faktiska kapaciteten eleven kan prestera i stunden 

(Boo, 2014. s.121-22). 

  

Att individualisera undervisningen kräver också ambition från elevens sida. Förutsättningen 

för att kunna göra en individuell anpassning till elever grundar sig i motivationen till lärandet, 

det skriver Joanna Giotas i sin forskningsöversikt Individualiserad undervisning i skolan. Det 

finns olika typer av motivationer som antingen är utgången från ett inre mål/lärandemål eller 

ytter mål/prestationsmål. Det betyder att antingen lär sig eleverna för att de vill lära sig och 

finner det intressant samt vill utveckla sina kunskaper medan för andra elever känns det som 

ett måste. Den typen av motivation kommer antingen från föräldrar eller lärare menar Giota 

(2013. s. 124).  Det är en stor uppförsbacke att individualisera undervisningen för en elev om 

eleven inte är motiverad till att faktiskt använda sig av den hjälpen som erbjuds. Att 

individualisera undervisningen betyder i många fall att en elev får mycket självständigt 

arbete. Självständigt arbete för elever tenderar att leder till minskad motivation, det menar i 

alla fall Monika Vinterek (2006. s. 123). Eva Österlind menar att en förklaring till hur elever 

förhåller sig till hanteringen av ökat ansvar är direkt kopplat till elevens habitus, eller med 

andra ord elevens erfarenheter (Österlind, 1998, s. 49). Guadalupe Francia (2011) ställer sig 

även bakom denna argumentation och tillägger att den pedagogiska ideologi som den svenska 

läroplanen grundar sig på, att eleven är naturlig driven och att eleven ska ta ansvar, gör att 

eleven väljer skola utifrån habitus och social klass (Francia, 2011. s. 109). 

  

Det finns många frågetecken kring individualiseringen i skolan. Det finns problemområden 

som uppmärksammas ovan och som problematiserar fenomenet för lärarna. Ovanstående 

forskning ämnar till att nyansera individualiseringen av undervisningen i skolan mot en 

riktning som visar på situationer/förutsättningar som gör implementeringen av 

individualisering i undervisningen problematisk. 

3.3 Samhällskunskap och inkludering 

Denna del ämnar till att förstå särdragen för en samhällskunskapslärare och vilken roll det 

spelar i inkluderingsprocessen som också är ett förhållningssätt som vuxit sig större. I 

Undervisa i samhällskunskap (2015) skriver Ingegerd Ekendahl m.fl. om särdragen för 
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samhällskunskapslärare gällande anpassning i klassrummen och hur kunskapen ska 

förmedlas. Hur man lär ut i samhällskunskap menar de är en knepig fråga, i synnerhet i 

koppling med individualisering och samhällskunskapens karaktär som kännetecknas av olika 

former av samtal och diskussioner. Det som är väsentligt i samhällskunskap är att främja 

elevernas tankar, erfarenheter och åsikter. Därför ska samhällskunskap på olika sätt främja 

utveckling av elevens personliga ställningstagande. I och med att skolan ska vara en 

mötesplats för olikheter genom t.ex. erfarenheter, uppfattningar, värderingar och perspektiv 

är lärarens hantering av klassrummet väsentlig för att ge bäst förutsättningar för eleverna att 

just utveckla det som nämnts innan. Som lärare ska man betona vikten av att våga delta och 

våga ”göra fel” för att kunna utveckla sig själv i ämnet. Praktiska strategier som diskutera i 

helklass/grupper/en och en bör varieras i syfte av att det hjälper eleverna bäst, vilket alltid 

måste vara lärarens utgångspunkt i sitt lärande (Ekedahl et al, 2015. s. 117–119). En del i att 

våga diskutera i helklass och prata öppet i ett klassrum bygger på förutsättningen att man 

känner sig trygg i klassrummet. Ett vanligt förekommande begrepp i undervisningen är 

inkludering. Det finns fem kriterier för att en skola ska kunna jobba inkluderande enligt Claes 

Nilholm och Kerstin Göransson som de beskriver i boken Inkluderande undervisning (2014). 

Dessa fem kriterier är: 

• gemenskap på olika nivåer 

• ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd) 

• en demokratisk gemenskap 

• delaktighet från eleverna 

• att olikhet ses som en tillgång (Nilholm & Göransson, 2014. s. 30-35). 

  

I en annan studie, genomförd av Claes Nilholm och Barbro Alm (2010) undersöker de vad 

svenska lärare använder för strategier för att inkludera samtliga elever i undervisningen. De 

fokuserar alltså på hur lärare ser till att även elever med olika former av svårigheter bli 

inkluderade i den vanliga undervisningen, dessutom tittade de på hur elever upplever dessa 

strategier. Strategierna som lärarna använde sig av för att inkludera samtliga elever i 

klassrummet var att (1) respektera eleverna, (2) se till att ha bra relation med elevernas 

föräldrar, (3) anpassa innehållet efter elevernas behov samt (4) ha tydliga regler (Nilholm & 

Alm, 2010. s. 246-247). Att anpassa undervisningen efter elevernas behov är ur ett historiskt 

perspektiv relativt nytt och som är väsentligt i ett inkluderande klassrum. Att jobba 

inkluderande, i synnerhet med elever med svårigheter, kräver anpassningar i klassrummet. 

Birgitta Andersson & Lena Thorsson poängterar att elever fortfarande kan riskera att 
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exkluderas även om de befinner sig i ett klassrum. För att undvika detta måste 

undervisningen vara planerad och bemöta eleven utifrån hens förutsättningar och behov men 

samtidigt inom en ram som ser till att det finns en gemenskap (Andersson & Thorsson, 2007, 

s.18-19). 

  

I och med den ämnesdidaktiska infallsvinkeln av denna uppsats blir det viktigt med betoning 

av samhällskunskap som ämne och förstå karaktären i ämnet. Det som har lyfts har ämnat till 

att ge en förståelse över typiska situationer och tankemönster som är ständigt förekommande 

för en lärare som undervisar i samhällskunskap. Det öppna klassrumsklimatet som krävs i 

ämnet måste ge incitament till att låta varje elev känna sig trygga i klassrummet och för att 

skapa bäst förutsättningar för att elever ska känna sig trygga öppnar upp att utforska 

fenomenet inkludering. Man kan se att det finns gedigen forskning i hur man kan jobba 

inkluderande under undervisnings momenten med hjälp av olika metoder. Kruxet uppstår när 

inkluderande klassrum ska kombineras med individualiserad undervisning. Det finns 

forskning kring hur lärare ska individualisera undervisningen och samtidigt finns det metoder 

för att ha ett inkluderande samtal men kombinationen av de två förhållningssätten kan orsaka 

eventuella problem. 

3.4 Kunskapsluckan 

Utifrån forskningsläget kan det konstateras att individualiseringen av undervisningen i skolan 

både är ett omfattande och komplext fenomen. Skolvärlden är rent generellt positivt inställd 

till den individualiseringsprocess som berör skolan, det kan tydas utifrån forskningsläget. Det 

som försvårar för att individualisera undervisningen är otydligheten kring vad det faktiskt 

innebär. I och med att många olika fenomen och företeelser inom skolan har en koppling till 

just individualiseringen och individualiserad undervisning blir det omfattande vilket ger 

incitament till denna otydlighet. Det finns en teoretisk överblick av individualiserad 

undervisning i dagens aktuella forskningsläge vilket belyser omfattningen av begreppet men 

det som saknas är det denna studie ämnar till att undersöka. Genom att intervjua högstadie- 

och gymnasielärare och få en förståelse för deras upplevelser och reflektioner kring 

individualiseringen av undervisningen i skolan kompletteras dagens forskningsläge eftersom 

att det inte finns någon väletablerad forskning angående detta. Eftersom att denna studie har 

ett fokus på samhällskunskap blir resultatet av denna studie än mer specifikt och därmed 

bidrar denna uppsats med tydligare avgränsad forskning. 



23 

4. METOD 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Uppsatsens syfte är, som tidigare nämnt, att studera samhällskunskapslärares upplevelser och 

reflektioner kring individualisering av samhällskunskapsundervisningen och därför är det 

naturligt att ha ett fenomenologisk forskningsstrategi som utgångspunkt för studien. I Martyn 

Denscombe bok Forskningshandboken skriver han “[f]enomenologi är inte primärt 

intresserad av orsaksförklaringar, utan försöker istället ge en beskrivning av de involverades 

förstahandsupplevelse av saker och ting” (Denscombe, 2016. s. 144). Denscombe lyfter även 

att det är viktigt att vara troget originalet, vilket även blir naturligt för denna studie eftersom 

att syftet med studien förstå samhällskunskapslärares personliga upplevelser och erfarenheter 

(Denscombe, 2016. s. 145).  

I och med en fenomenologisk ansats som utgångspunkt blir är intervjuer en passande metod 

för att samla in empiriskt material. Mer specifikt kommer intervjuerna att vara 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Med kvalitativa intervjuer öppnades möjligheten upp 

för att ha ett fast frågeformulär som utgångspunkt till att sedan ge mer utrymme till att ställa 

följdfrågor eller hitta nya angreppssätt under intervjun. Detta möjliggör chansen till att få fler 

nyanser och dimensioner än vad det skulle göra med ett standardiserat frågeformulär. Ett 

standardiserat frågeformulär skulle innebära att intervjun blir mindre levande och mer statisk, 

det skulle med andra ord inte finnas utrymme för följdfrågor vilket skulle begränsa 

intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2015. s. 38). 

För denna uppsats var det nödvändigt att använda ett tillvägagångssätt som möjliggjorde 

utrymme för följdfrågor för att kunna förstå fenomenet ur lärarens synvinkel. Under 

intervjuerna användes ett konstruktivist tillvägagångssätt för att ge möjligheten att låta 

intervjupersonen skapa mening i intervjun. Genom att utgå från en konstruktivistisk 

ståndpunkt innebär det att man som intervjuare lyssnar efter hur intervjupersonerna förstår sig 

på det fenomen som diskuteras och hur de tillskriver mening till det utifrån sina erfarenheter 

(Ahrne & Svensson, 2015. s. 38). Den kombinationen öppnade upp för att både ge utrymme 

för intervjupersonen att få tala fritt och måla upp en bild av hur de ser på individualisering i 

undervisningen men resulterade även i att det gavs möjligheter att ställa följdfrågor på deras 

svar för att få en tydligare och mer djupgående förståelse för lärarnas upplevelser och 

reflektioner. Eftersom att denna uppsats ämnar till att ge en förståelse för 
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samhällskunskapslärares erfarenheter, upplevelser och reflektioner blir det också ännu 

viktigare att kunna ställa följdfrågor för att förstå hur deras erfarenheter motiverar olika 

metodval i sina yrken. Våra personliga upplevelser och reflektioner av fenomenet är inte 

relevant för studien och därför ska inte ledande frågor ställas eller på något sätt försökt föra 

en diskussion med intervjupersonen. Det var med andra ord viktigt att förhålla sig neutral till 

samtalet men samtidigt närvarande för att kunna ställa relevanta följdfrågor och inte att 

vinkla intervjupersonernas svar. Detta tankesätt låg därmed som grund för den intervjuguide 

som intervjuerna skulle följa. I och med det avgränsade fokuset på samhällskunskapslärare 

var därmed många frågor också vinklade på ett sätt för att passa just denna kategori av lärare. 

4.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner för en studie, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne, är beroende 

av forskningsfrågan och man bör naturligt därmed också begränsa urvalet till individer som 

är relevanta för studien. När man gjort den avgränsningen bör man också hitta de personer 

inom avgränsningen som är mest relevanta, med andra ord bör man begränsa avgränsning för 

att ge studieresultat mer trovärdighet (Zetterquist-Eriksson & Ahrne, 2015. s. 39–40). 

För denna uppsats innebar detta att först avgränsa urvalet till lärare och i och med den 

ämnesdidaktiska aspekten blev det mer specifikt samhällskunskapslärare som blev 

populationen för denna studie. För att få ytterligare nyanser och för att få en bredare kontext 

kontaktades både gymnasielärare och högstadielärare. Dessa intervjupersoner fick själva 

bestämma förutsättningarna för intervjun, de fick alltså välja plats och tid för att det skulle 

passa deras schema och det var även upp till dem om de godkände att samtalen spelades in. 

Samtliga intervjuer spelades in vilket underlättade transkriberingen. Målbilden var att alla 

förutsättningar inför intervjun skulle passa dem för att få en så avslappnad och givande 

intervju som möjligt. Målet var att ha tio intervjuer med olika samhällskunskapslärare från 

gymnasiet eller högstadiet, med detta antal intervjuer uppskattade vi att studien skulle uppnå 

en mättnad, alltså att ytterligare en intervju inte skulle bidra med så mycket mer eller nya 

relevant information. 

För att få tag på dessa tio intervjupersoner kontaktades samhällskunskapslärarna inom vårt 

personliga nätverk med ett personligt mail och ett bifogat informationsbrev (se Bilaga 2). 

Eftersom att detta nätverk är begränsat fanns det förhoppningar om att bekvämlighetsurvalet 

skulle kunna kompletteras med en snöbollseffekt. Snöbollseffekten innebär att man utgår från 
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en person som man fått möjlighet att intervjua och genom den får man kontakt med andra 

individer som kan ha erfarenheter av det fenomenet man gör sin studie kring och får hålla 

intervjuer även med dem (Eriksson & Ahrne, 2015. s. 41). Genom kontakterna inom vårt 

personliga nätverket ställde fem personer upp och med hjälp av snöbollseffekten tillkom 

ytterligare tre vilket resulterade i totalt åtta intervjuer, intervjuerna var mellan 45-60 minuter 

långa. Trots att det saknades två intervjuer för att nå upp till målet (tio intervjuer) bidrog ändå 

dessa åtta intervjuer till en stor mängd relevant empiriskt material som vi ändå ansåg vara 

tillräckligt för att besvara frågeställningen och uppnå syftet med studien.  

4.3 Analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberades dem enligt ett transkriberingsguide som vi arbetade fram 

innan intervjuerna för att lättare kunna analysera varandras intervjuer eftersom att vi 

transkriberade fyra intervjuer var. Transkriberingen gjordes tätt inpå en avslutad intervju för 

att ha så mycket som möjligt av intervjun färskt i minnet. Det var viktigt under 

transkriberingen att i första hand inte tolka eller på något sätt analysera intervjupersonernas 

upplevelser utan istället ska deras erfarenheter presenteras så troget originalet som möjligt 

(Denscombe, 2014. s. 145). Det innebar att det endast var ljudinspelningen som 

transkriberades till en början och efter det kompletterades de med fältanteckningar. 

Anledningen till detta beslut var för att fältanteckningar är sådant som vi plockat upp som vi 

kan tänka oss vara intressanta i ett senare sammanhang, dessa anteckningar är alltså 

subjektiva för vad som kan vara intressant. Det var viktigt att vi själva transkriberade 

materialet för att lära känna materialet tidigt och redan under transkriberingen börja kunna 

finna mönster och teman (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015. s. 51). 

Individualisering och individualism kommer ligga som en slags ram för studien, däremot 

används inte individualisering och individualism som en utgående teori under 

kodningsprocessen vilket möjliggjorde att analysera materialet induktivt. Detta innebär att 

generella slutsatser dras och genom det bildas teorier utifrån datan och inte tvärtom (Ahrne & 

Svensson, 2015. s. 218). 

Under kodningen av det transkriberade materialet var det lättast att finna mönster, koder och 

kategorier genom att följa intervjuernas struktur. Vi hade strukturerat upp intervjuerna i tre 

olika ämnen Planera en lektion, Individualism och Reflektioner (se Bilaga 1). Eftersom att 

lärarna besvarade samma frågor, med en viss variation av följdfrågor, kunde man finna teman 



26 

utifrån intervjuernas uppbyggnad och frågornas karaktär men framförallt intervjupersonens 

svar. Utifrån svaren kunde man finna vissa övergripande teman som passade olika bra in 

under de två frågeställningarna. De teman som kategoriseras under första frågeställningen är: 

Syn på individualisering, Elevsyn, Eleverna får mer ansvar, Motivationsbrist och Upplevelser 

av läroplanen. De andra teman som används för att besvara andra frågeställningen är följande 

fyra kategorier: Planering för en individualiserad undervisning, Hur lärarna individualiserar 

undervisningen, Inkludering och Utbildning, resurser och hjälpmedel. Dessa teman kommer 

användas som underrubriker i kapitlet Resultat och analys för att tydliggöra essensen i vad 

intervjuerna resulterade samt svaren på frågeställningarna. 

4.4 Etiska överväganden  

I denna studie har det inte varit några särskilda etiska dilemman. Det var viktigt för studien 

att informanterna kände sig trygga under intervjuerna och vågade dela med sig av sina 

erfarenheter och reflektioner kring individualiseringen av undervisningen. Inför intervjun var 

vi därför tydliga med att intervjupersonernas identiteter inte skulle kunna avslöjas och att 

deras uttalanden endast skulle användas till denna studie (Svensson & Ahrne. 2015. s. 29). 

Eftersom att vi ville vara troget originalet och analysera det empiriska materialet spelade vi in 

intervjuerna vilket endast gjordes om intervjupersonen godkände det. För denna studie var 

det alltså inga svårare etiska överväganden, vilket grundar sig i studiens design, men trots det 

har de etiska aspekterna ändå hela tiden tagits i beaktning.  

4.5 Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten för denna studie tas studiens för- och nackdelar upp under olika 

delar av uppsatsen. Genom att vara transparent och visa vad som har gjorts bra och vad som 

skulle kunna förbättras med studien vi läsaren att vi är ärliga inte försöker dölja något 

(Svensson & Ahrne. 2015. 25-26). I redogörelsen av resultatet och analysen försöker vi hela 

tiden vara troget originalet och inte förvränga det empiriska materialet. Under intervjuerna 

var vi även noggranna med att inte försöka påverka eller dra förhastade slutsatser om 

intervjupersonernas uttalanden eftersom att det skulle kunna resultera i ledande frågor och att 

intervjupersonen inte svarade helt ärligt utan att hen försökte anpassa svaren efter vad hen 

trodde vi skulle vilja höra. 
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Eftersom att urvalet för studien utgick från bekvämlighetsurval är det möjligt att dessa 

personer har relativt lika uppfattningar om fenomenet som vi har och att personerna från 

snöbollsurvalet kanske hade liknande erfarenheter och åsikter som de personerna från vårt 

nätverk. Detta kan ha haft en påverkan på studiens resultat eftersom att det finns en risk att 

personerna har relativt lika erfarenheter och att vi som designat studien också har relativt lika 

uppfattningar som dem (Svensson & Ahrne. 2015. s. 41). Denna risk finns men den är inte 

särskilt stor.  

 

Studien syftar till att undersöka samhällskunskapslärares upplevelser och reflektioner kring 

individualiseringen av undervisningen samt hur dessa lärare gör för att både pedagogiskt och 

didaktiskt anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Genom de 

kvalitativa intervjuerna mäts det som studien efterfrågar, med andra ord är validiteten hög. 

Om man skulle göra samma studie igen är det inte givet att man får samma resultat som 

denna studie eftersom att resultatet baseras på samhällskunskapslärares personliga 

erfarenheter och åsikter. Dessutom arbetar samtliga lärarna i denna studie i Stockholm eller i 

någon av Stockholms förorter vilket kan ha en påverkan på resultatet eftersom att det finns en 

risk att de har relativt lika uppfattningar och erfarenheter. Resultatet för denna studie kan  i 

och med detta vara relativt unikt i vissa avseenden men å andra sidan skulle man nog kunna 

finna samma övergripande och allmänna slutsatser i en liknande studie. Med tanke på hur 

resultatet presenteras och den genomgående transparensen i studien är studiens 

trovärdigheten relativt hög (Svensson & Ahrne. 2015. 25-26).  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultatet från det insamlade empiriska materialet. Kapitlet inleds 

med en kort beskrivning av intervjupersonerna i studien. Efter det följer en analys och 

tolkning av studiens resultat som sedan kopplas till teori och tidigare forskning. Utifrån dessa 

redogörelser kommer även frågeställningen besvaras. Första delen av frågeställningen 

besvaras först med hjälp av teman från kodningen av intervjuerna och sedan besvaras den 

andra delen av frågeställningen på samma sätt. Avslutningsvis följer en sammanfattning som 

besvarar frågeställningen mer koncist.  
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5.1 Presentation av informanter  

Sammanlagt intervjuades åtta personer med olika yrkesbakgrunder. I och med att den senaste 

läroplanen trädde i kraft 2011 innebär det att de lärare som har arbetat i flera än åtta år har 

erfarenheter av både Lgr 94 och Gy 11 alternativt Lgr 11. För uppsatsens informanter innebär 

det att sex lärare har arbetat med båda läroplanerna. Gemensamt för lärarna i denna studie är 

att samtliga arbetar på skolor i Stockholm och dess tillhörande förorter. Namnen som 

presenteras i uppsatsen är påhittade för att säkerställa intervjupersonernas anonymitet. Det 

ska noteras att alla informanter inte citeras men alla lärares synpunkter vävdes in i 

analysprocessen eftersom att alla lärares erfarenheter på något sätt skulle återspeglas i 

resultatet. Följande är en kort beskrivning på de lärare som medverkade i studien: 

Anna: 48 år gammal, arbetat i 15 år som gymnasielärare. 

Eva: 41 år gammal, arbetat 18 år som högstadielärare. 

Hans: 35 år gammal, arbetat 5 år som gymnasielärare och som nu har rollen som biträdande 

rektor. 

Håkan: 50 år gammal, arbetat i 15 år som högstadielärare. 

Jens: 48 år gammal, arbetat i 20 år som högstadielärare. 

Maria: 39 år gammal, arbetat i 8 år som AST(Autismspektrum)-/gymnasielärare. 

Pierre: 47 år gammal, arbetat i 17 år som professor på universitet och gymnasielärare. 

Åsa: 32 år gammal, arbetat i 5 år som IM(Introduktionsprogrammet)-/gymnasielärare. Åsa 

har även en längre specialpedagogisk utbildning.  

5.2 Första frågeställningen 

Hur upplever och reflekterar samhällskunskapslärare kring individualisering av 

samhällskunskapsundervisningen? 

5.2.1 Syn på individualisering 

Utifrån analysen av det empiriska materialet kan man se att det finns en tydlig gemensam syn 

på individualiseringen av undervisningen i skolan. Samtliga lärare är i grunden positivt 

inställda till individualiseringen, alltså att varje elevs behov och förutsättningar ska 

uppmärksammas och varje elev ska ha möjligheten att lyckas i skolan. Eva, som är lärare på 

en skola i Stockholms län belös detta tydligt när hon sa: 
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Asså individualisering är ju… asså det är det enda rättvisa o göra tänker jag. 

Jag vet att någon hade skrivit “ja, men Eva hon behandlar dom här två olika än 

vad hon behandlar resten av gruppen” [förklarar texten]. Och det tycker jag ju 

är självklart asså jag behandlar alla olika, individualisering är superviktigt och 

att man försöker ge varje elev cred för det dom är bra på så att dom får känna 

att dom lyckas med någonting. 

  

Eva beskriver hur självklart hon tycker det är att anpassa undervisningen efter elevers olika 

förutsättningar och behov. Gemensamt för alla intervjuade lärare var även att de tyckte att 

individualiseringen i skolan var nödvändig och att de, likt Eva, ansåg att det var naturligt att 

ta hänsyn till alla elever. I och med individualiseringen av undervisningen hamnar mycket av 

ansvaret på läraren. Samtliga lärare verkar ha ett driv och en vilja att se till att alla elever 

lyckas i skolan. Men samtidigt finns det en risk att lärarna vill hjälpa eleven för mycket. Eva 

menar att:  

  

Det är ju viktigt när man individualiserar att det inte är jag som löser uppgiften 

åt dig om du behöver hjälp utan jag hjälper dig att hantera dig själv genom att 

jag handleder dig, typ så. Så att man inte blir helt hjälplös när man lämnar 

skolan. För då går det ju inte så bra för jag tror att man måste vara ganska stark 

i dagens samhälle på ett annat sätt än vad man kanske var van vid när jag 

slutade skolan, då löste sig det mesta för alla, idag är det lite tuffare. 

  

Eva beskriver hur viktigt hon tycker att det är att inte hjälpa eleverna på fel sätt, utan att det 

viktiga är att ge dom rätt verktyg och förutsättningar för att kunna klara sig själva i samhället, 

detta trycker även andra lärare på. Som samhällskunskapslärare blir detta extra viktigt 

eftersom att ämnet är ämnat till att ge kunskaper om hur samhället fungerar. Trots att lärarna i 

denna studie har en grundläggande positiv inställning till individualiseringen av 

undervisningen menar de att det finns begränsningar med individualiseringen och att 

individualisering inte alltid behöver vara till en fördel (se 5.2.3 Eleverna får mer ansvar och 

5.4 Lärarnas dilemman).  

5.2.2 Elevsyn 

Utifrån det insamlade materialet förstår man hur lärarnas elevsyn är kopplad till 

individualisering. Den gemensamma nämnaren är att med en allt mer utbredd 
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individualisering som påverkar skolan, desto mer fokus hamnar på elever som enskilda 

individer. Lärarna menar att dagens elever är mer upplysta om att ses som enskilda individer 

och mer måna om sina rättigheter.  Lärarna menar också att individualiseringens framväxt lett 

till att det skett förändringar i klassrummen och att man ser på elever ur ett annat perspektiv 

idag vilket Jens beskriver: 

  

Ja men det tror jag. Jag har nog förändrat undervisning under åren till att 

försöka jobba mycket mer individuellt och ta hänsyn. Det är just det att man 

försöker på ett helt annat sätt försöker ta tid att möta individerna istället för att 

hela tiden ha överblicken att få en klass att funka att man också försöker få 

vissa individer och rent kunskaps- och förmåga-mässigt att komma vidare på 

ett annat sätt än i början. Då var man mer mån om att se att saker fungerade för 

klassen och gruppen. 

  

Detta lyfts genomgående och som Jens tydligt poängterar har lärarnas syn på eleverna blivit 

mer individfokuserad idag än vad det var tidigare. Lärarna menar att tidigare var det viktigare 

att se eleverna utifrån en helhet där de hade ett perspektiv som utgick från hela klassen och 

utifrån det bestämde man olika strategier som framförallt var ämnade för klassen som helhet. 

Idag är perspektivet mer inzoomat och fokuset ligger mer på att anpassa undervisningen efter 

varje enskild individ i klassrummet. Elevsynen har helt enkelt gått från fokus på hela klassen 

till individfokus. 

5.2.3 Eleverna får mer ansvar  

Samhällskunskapslärarna i denna studie hade en gemensam uppfattning om att 

individualiseringen har sina baksidor och att den största av dem är att eleverna lätt får för 

mycket ansvar över sina egna studier. Med tidigare läroplaner var det inte lika viktigt att 

läraren skulle bära ansvaret för elevernas studier och anpassa undervisningen efter varje elev 

men i och med Gy11 och Lgr11 blev detta ett tydligt uppdrag för lärarna. Detta blir med 

andra ord en paradox. I och med individualiseringen av undervisningen ska lärarna ta mer 

ansvar för elevernas studier men samtidigt får även eleverna mer ansvar för sina studier. Åsa  

understryker denna baksida med individualiseringen när hon sa: 

  

Baksidan blir ju kanske att ansvaret då hamnar på individen. Det stora 

bakslaget blir ” det blir ditt fel”. Om du ska hela tiden vara en elev och att 
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hävda din rätt och vara självständig blir det också ditt fel när det blir fel. Nu 

kopplar jag till min egen utbildning men när man beslutar om särskilda 

anpassningar och kartlägger det så läggs oftast ansvaret på individnivå. 

 

Åsa tydliggör hur individualiseringen bidrar till att individen får mer ansvar och att eleven 

står ansvarig för sina egna handlingar. Att elever får mer ansvar och måste stå på egna ben 

kan bidra till att de duktigare eleverna får chansen att blomma ut samtidigt som de svagare 

eleverna riskerar att hamna efter. Lärarna menar alltså att ansvar inte per definition är dåligt 

eftersom att detta individfokus även kan göra att individer blir mer drivna och vill nå någon 

form av självförverkligande. Däremot blir det är tydligt när lärarna pratar om elevens ökade 

ansvar för sina studier att de negativa konsekvenserna är övervägande.  

5.2.4 Motivationsbrist 

I och med den ökade individualiseringen i skolan och den förändrade elevsyn som 

individualiseringen medfört ställs även grundläggande krav på att eleverna ska vara 

motiverade i skolan. Lärarna menade att detta skapar problem eftersom att det finns en tydlig 

brist på motivation hos många elever. Genomgående i det empiriska materialet gör lärarna en 

koppling mellan elevernas brist på motivation och elevens kunskapsnivå. En annan poäng 

som ofta lyfts i samband med kunskapsnivå och motivation var att lärarna menade att de 

eleverna med lägst kunskapsnivå var de som var mest beroende av en individualiserad 

undervisning medan elever med högre kunskapsnivå mer ofta klarade sig själva. Många av 

lärarna är positivt inställda till att individualisera sin undervisning och menar att särskilda 

anpassningar är en nödvändig metod för att underlätta för sina elever. Problemet är dock att 

de elever som behöver en anpassad studiegång mest är också de som är minst benägna att 

söka den hjälpen. Anna, en av lärarna vi intervjuat beskriver det såhär: 

  

Jag har inte haft så många elever som har varit studiemotiverade och väldigt 

drivna och haft den problematiken. Ofta har det varit i kombination med att 

man inte är så intresserad av studierna heller. Så de gånger jag har haft elever 

som haft svårigheter av olika slag men varit väldigt drivna och ambitiösa så har 

det ju… då hittar man alltid vägar förbi dem svårigheterna som jag ser det. De 

eleverna är oftast väldigt duktiga på själva, de vet liksom själva vad de behöver 

göra, de lägger upp det utifrån det. Och det enda man behöver göra egentligen 

är att stötta dem i det och ge dem förutsättningarna för det. 
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Det Anna syftar på är att även om man försöker individualisera undervisningen för de elever 

som behöver det så finns det en risk att det rinner ut i sanden, och det är något de flesta lärare 

i denna studie håller med om. Detta skapar ett stort problem kring individualiserad 

undervisning. I och med att individualisering av undervisning idag är etablerad i skolvärlden 

behöver lärare också förhålla sig till det, men om eleverna som är mest beroende av dessa 

anpassningar inte är mottagliga till dem så blir det problematiskt. Det öppnar upp en annan 

typ av problematik, ansvarsområdet. Lärarna menade att de ofta tog på sig en stor del av 

ansvaret själva även om de erkänner att det inte är helt upp till dem utan att det finns andra 

som bär ansvar (skolan, föräldrarna och eleverna själva). Trots det kan man se att detta ofta 

leder till en otillräcklighetskänsla hos lärarna. Håkan, en av lärarna vi har intervjuat ger sina 

reflektioner över denna synpunkt: 

  

Sen vad ska jag göra? Jag räcker inte till, skolan räcker inte till, föräldrarna 

räcker inte till. Det kan vara allt från sådana som är ute och busar ute på 

nätterna till de som har jättesvårt att lära sig men bara sitter hemma. Och 

sådana som är helt ointresserad som typ ” vad ska jag ha betyg för? Jag är här 

för att hänga”. Så det finns så många olika typer. Och det spelar ingen roll vad 

jag gör, hur mycket jag individualiserar för de, vill de inte själva vad fan ska 

jag göra? 

  

Det Håkan konstaterar och som också lyfts i andra intervjuer är att särdragen för en typelev 

som behöver en mer individualiserad undervisning inte är enhetlig. Det finns många olika 

egenskaper för just dessa typer av elever, men typeleven som oftast klarar av att ta ett större 

ansvar för sin egen studiegång är desto klarare. Att ta ett större personligt ansvar för sina 

studier menade lärarna var synonymt med att vara motiverad. Lärarnas reflektioner kring 

detta fenomen är intressanta i och med att det tydligt pekar på en problematik som 

uppkommer med individualiserad undervisning. Detta är inte något som får något särskilt 

stort utrymme i läroplanerna eller i styrdokument vilket också ger en förklaring kring 

osäkerheten i området.  

 

Vinterek (2006) skriver uttryckligen att om skolan ska fortsätta att utöka det självständiga 

arbetet för elever bör man också förvänta sig att elevernas motivation kommer bli lägre. 

Således måste skolvärlden på något sätt hitta en metod som klarar att individualisera 
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undervisningen för elever men som inte sätter för mycket fokus på att ge den självständiga 

individen för mycket egna uppgifter. Det kan finnas en poäng i att utveckla läroplanen för att 

ta itu med problemen som är kopplat till elever med motivationsbrist. Det skulle leda till att 

lärare måste förhålla sig mer precist till läroplanen vilket å ena sidan skulle betyda att 

lärarens personliga förhållningssätt till att individualisera undervisningen får mindre utrymme 

men å andra sidan skulle det kunna lösa detta ständigt förekommande problem. 

5.2.5 Upplevelse av läroplanen 

Ytterligare en gemensam åsikt bland lärarna i denna studie är att alla tycker att läroplanen är 

väldigt otydlig. De menar att den är luddig och att det finns utrymme för tolkningar men 

samtliga lärare verkar inte ha några större problem med att förstå huvudbudskapet i 

läroplanen. Gymnasieläraren Pierre uttrycker sin åsikt om läroplanen när han säger:  

  

Ja, nej det är inte alls tydligt. Själva värdegrunden, den är väldigt mångtydig 

och vag. På sätt och vis är det tur att den är det för skulle man precisera många 

av dom tankegångarna skulle det vara väldigt lätt att visa hur tokiga dom är. 

Det finns en del saker där som är helt upp mot väggarna. Nej jag är inget fan av 

värdegrunden som du hör. 

  

Pierre är negativt inställd till stora delar av läroplanen och att den är så vagt formulerad men 

han menar att det grundläggande budskapet i läroplanen är tydlig när han säger: 

  

Jag tror att det där i grunden, nu spekulerar jag lite, det medges, men jag tror 

att det där i grunden har och göra med ett alldeles särskilt hänsynstagande till 

de i skolvärlden sämst ställda, dom studiesvagare eleverna. Det är mot den 

bakgrunden man individualiserar, i bemärkelsen anpassar. 

  

Detta är något som samtliga lärare håller med om när de beskriver essensen i läroplanen 

samtidigt som många av lärarna också lägger stor vikt vid att den enskilda eleven ska stå i 

fokus. Lärarna är överens om att det är tydligt att man ska individualisera men hur man ska 

göra det är inte alls lika givet. Men detta finns det en förståelse för eftersom att “det är ju 

väldigt svårt som en statlig myndighet beskriva hur i och med att alla verksamheter ser så 

olika ut och alla elever ser olika ut. Däremot att det finns ett krav ATT, tycker jag är bra. Hur 

tycker jag är svårt, bara för att en sak funkar här så betyder det inte att det funkar på ett annat 
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ställe” (Eva). Lärarna menar även att det skulle uppskattas om de fick lite mer verktyg än de 

som finns idag och exempel på hur man ska individualisera och vad som ska prioriteras. I och 

med denna upplevelse av läroplanen finns det många frågetecken kring hur lärarna ska 

hantera olika situationer i skolan.  

 

Högstadieläraren Jens menar att de höga kraven på att individualisera undervisningen gör att 

de andra delarna av läroplanen inte alltid går att följa.  

  

Ah aa…Jag tycker att dom är möjliga om man hade resurser för mig som lärare 

och min lärarkompetens så att säga. Så tror jag att jag skulle kunna 

individualisera mer om jag hade möjligheten så rent… att styra över min egen 

tid så att man skulle kunna fördjupa sig i dom elever som behöver så dom ska 

komma längre så dom inte hamnar ibland så att dom får jobba mycket mer, 

dom gör mycket utan att man är med i själva processen och så, man tittar mest 

på slutresultatet för att man inte hinner med [...] Så att dom organisatoriska 

förutsättningar är inte riktigt anpassade efter det man ska göra enligt läroplanen 

(Jens). 

  

Detta verkar vara en generell uppfattning hos lärarna i denna studie, att det inte finns rätt 

förutsättningar för att kunna leva upp till dem individualiseringskrav som läroplanen ställer. 

Många av lärarna menar att man inte hinner med att anpassa undervisningen för alla elever 

och att om man skulle anpassa undervisningen för alla elever med dagens förutsättningar 

skulle det bli alldeles för mycket att göra. Därför väljer lärarna att de utgår från sig själva när 

de individualiserar undervisningen eftersom att det inte finns några exakta metoder eller vad 

som ska prioriteras. 

  

Lärarna menar att läroplanen är ett mål med skolan, något skolan och lärarna tillsammans 

med eleverna ska sträva efter vilket bidrar till att de tar en del av orden och fraserna i 

läroplanen med en nypa salt. Men oavsett om läroplanen är ett långsiktigt mål med skolan 

ställer den höga krav på lärarna och det leder ofta till att de känner sig “otillräckliga”, som de 

uttrycker i ett flertal intervjuer. En intressant aspekt av denna analys är dock att endast en 

lärare lyfte individualiseringsuppdraget och möjligheten att få anpassa undervisningen utifrån 

sina egna kunskaper och kompetenser som något positivt. Trots att lärarna i grunden är 

positivt inställda till individualiseringen av undervisningen såg de flesta 
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individualiseringsuppdraget mest som ett krav eller en för stor uppgift som var svårt att uppnå 

utifrån de förutsättningar som finns idag. Den frihet och de möjligheter lärarna har i och med 

en läroplan som inte beskriver hur de ska göra sitt jobb verkar värderas mindre än det ansvar 

som medföljer. 

 

Läroplanen ligger som grund för skolverksamheten och lärarnas undervisning men trots det 

verkade lärarna inte läsa den så ofta som de behövde. När vi frågade hur bra koll de hade på 

läroplanen svarade de flesta i linje med: 

  

Ja… Nu kommer den dystra sanningen som lärare (skratt). Det var längesen jag 

läste den. Det känns som att det är något man borde läsa mer ofta men det gör 

man inte för man är för upptagen med kursplanen hela tiden och vad det står 

om det i läroplanen. Men jag försöker tänka på… nu har jag läst en massa 

andra dokument om individualisering men som inte är läroplanen… (Åsa) 

  

De medgav att de inte hade särskilt bra koll och när dem sa det la de till med något form av 

skratt, nästan som att de skämdes eller tyckte att det var pinsamt att de inte läste den oftare. 

Lärarna i denna studie tittar alltså inte i läroplanen särskilt ofta. Detta kan bero en mängd 

olika faktorer men bland annat den tidsbrist som de uttryckligen poängterade eller att 

läroplanen kanske inte ger så mycket om man läser den, har man läst den och förstått det 

centrala innehållet så kan man den, så tolkar vi lärarnas upplevelse av läroplanen. 

5.2.6 Analys av första frågeställningen  

Samhällskunskapslärarna i denna studie har en grundläggande positiv inställning till 

individualiseringen av undervisningen och att de ser det som en naturlig uppgift att försöka 

anpassa undervisningen efter varje elev. Å andra sidan tycker de flesta av de intervjuade 

lärarna att individualiseringsuppdraget är alldeles för svårt att praktisera. Detta bygger på en 

känsla av otillräcklighet som  de menar grundar sig i att att målen för 

individualiseringsuppdraget är så pass höga och det inte finns tillräckligt med resurser för att 

kunna anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov.  

 

I dagens individualiserade svenska samhälle är det förståeligt att lärarna har de uppfattningar 

de har om individualiseringen i skolan. Tittar man på Petterssons (1988) analys av ett 
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individualiserat samhälle, som han menar kan resultera i ökad frihet, medkänsla för andra 

individer och acceptans av olikheter, förstår man varför lärare i grunden är positivt inställda 

till individualiseringen i skolan eftersom att den bidrar till att varje elev får en större chans att 

lyckas i skolan vilket bygger på att man tar hänsyn till olikheterna hos eleverna. Tittar man å 

andra sidan på Baumans (2001) förklaring och analys av ett individualistiskt samhälle förstår 

man vad lärarna menar med att individualiseringen har sina begränsningar. Lärarna lyfter hur 

individualiseringen i både skolan och samhället gör att eleven får större ansvar och måste 

klara sig själv allt mer, vilket är det samma som Bauman beskriver. Att ta ansvar behöver, 

som tidigare nämnt, inte per definition vara något negativt men när elever med sämre 

förutsättningar behöver ta ett större ansvar finns det en stor risk att de hamnar efter och att 

elever med bättre förutsättningar drar ifrån. Detta kan naturligtvis vara en viktigt erfarenhet 

för eleverna eftersom att de senare ska klara sig själva i samhället men eftersom att skolans 

och lärarnas mål är att se till att alla elever klarar av kunskapskraven är detta en tydlig 

baksida med individualiseringen av undervisningen ur ett holistiskt perspektiv.   

 

De flesta lärarna menar att de ser individualiseringsuppdraget som alldeles för stort och svårt 

och att detta lätt leder till en känsla av otillräcklighet. Eftersom att det inte finns någon tydlig 

metod för hur de ska individualisera, bara att det ska göras, blir lärarna lätt ensamma när de  

måste lösa uppgiften på egen hand. Dessutom bär de enligt läroplanerna Gy11 och Lgr11 i 

stort sett hela ansvaret för att eleverna ska lyckas i skolan. Detta är något Bauman menar är 

en konsekvens av ett individualiserat samhälle. Eftersom att individen ska klara sig själv står 

hen ansvarig för sina handlingar och därmed handla utifrån sina egna förmågor vilket lätt kan 

leda till ensamhet och otillräcklighet. Utifrån Baumans tolkning av vad ett individualiserat 

samhälle kan resultera i för individen får man alltså en förståelse för lärarnas upplevelser av 

individualiseringen av undervisningen.  

 

Enligt lärarna har elevsynen förändrats i och med att skolan och samhället har blivit mer 

individualiserat. Tidigare såg man eleverna som en grupp men idag ser man eleverna som 

enskilda individer. Samtliga lärare argumenterade för detta påstående trots att endast sex av 

lärarna hade arbetat med Lgr94. De andra två lärarna som också argumenterade för att 

elevsynen hade förändrats kan naturligtvis ha upplevt samma förändring men deras 

upplevelser blir inte lika relevanta i just denna fråga eftersom att de inte har lika lång 

erfarenhet och inte har sett förändringen av skolan från och med införandet av dagens 

läroplaner. Att elevsynen har förändrats på ett sådant sätt är naturlig om man ser till hur 
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Pettersson och Bauman väljer att se på individualisering. De båda menar att individen istället 

för samhället och gruppen naturligt hamnar mer i fokus i ett individualiserat samhälle. 

Eftersom att eleverna ska förberedas för att passa in i ett individualiserat samhälle är det 

förståeligt att lärarna ser eleverna som enskilda individer istället för som en grupp och även 

försöker anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. På detta sätt ger 

lärarna eleverna möjligheten att utvecklas till självständiga individer.  

 

Motivationsbristen hos eleverna verkar dels hänga ihop med det ökade ansvaret som 

individualiseringen av undervisningen oönskat resulterar i och dels elevernas bakgrund och 

habitus, i alla fall om man utgår från Österlind (1998) och Francias (2011) perspektiv. 

Österlind menar att hur eleverna förhåller sig till ansvar bygger på elevernas bakgrund och 

erfarenheter och Francia menar att de svenska läroplanerna förutsätter att eleverna är 

motiverade vilket de sällan är om man tittar på lärarna från denna studies erfarenheter. Har 

eleverna inte rätt förutsättningar för att klara av det ansvar som läroplanen förutsätter att 

eleverna har blir det svårt att klara av skolan. Eftersom att lärarna inte har tillräckligt med tid 

och resurser riskerar alltså elever med sämre förutsättningar att hamna efter vilket 

förmodligen gör att lärarna upplever en känsla av ännu mer otillräcklighet.  

 

Lärarna i denna studie var överens om att läroplanerna är otydliga men att det finns en tydlig 

kärna som beskrev individualiseringsuppdraget men inte hur detta ska göras. De flesta var 

även skeptiska till att individualiseringsuppdraget ställer så höga krav på att lärarna ska 

anpassa undervisningen efter samtliga elever. Eva däremot var mer positivt inställd till det 

ansvar och den frihet som detta uppdrag innebär. Under kodningen fann vi att det verkar 

finnas ett mönster i hur inställningen till individualiseringsuppdraget och kraven från 

läroplanen korrelerar med hur man individualiserar undervisningen och hur mycket fokus 

man lägger på att individanpassa den. Eva som var positivt inställd till det ansvar och 

möjligheter som läroplanen gav henne verkade tänka väldigt mycket på att hela tiden anpassa 

undervisningen till alla elever på flera olika sätt. Genom bland annat olika former av 

examinationer, arbetssätt i klassrummet och varierande gruppkonstellationer anpassade hon 

undervisningen så att alla någon gång kunde hitta ett studiesätt som passade dem. Eva 

individanpassade alltså undervisningen i likhet med läroplanen. Andra lärare som inte var 

lika positivt inställda till läroplanen, bland annat värdegrunden, och 

individualiseringsuppdraget likt Pierre och Hans betonade mer undervisningsformer som 

präglades av tydlighet och struktur. Dessa undervisningsformer menade dem “gynnade alla” 
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och var därmed inte någon särskild anpassning till elever med t.ex. särskilda behov vilket Eva 

uttryckligen gjorde.  

 

Det intressanta i denna jämförelse är alltså inte att värdera vilken metod som är bättre än den 

andra utan att se att den grundläggande inställningen till läroplanens beskrivning av 

individualiseringsuppdraget kan påverka hur man mycket man fokuserar på att 

individualiserar undervisningen. Eftersom att vi inte hade vinklat intervjuerna för att ta reda 

på detta eller har tillräckligt många intervjuer blir det svårt att dra generaliserande slutsatser 

men vi kan ändå se att det finns en tendens i denna studies empiriska material att 

inställningen till läroplanen eventuellt kan påverka hur mycket energi och fokus man lägger 

på individualiserar undervisningen. 

 

Bauman fokuserar i sin individualiseringsteori på att ett individualiserat samhälle leder till 

frihet under ansvar. Det är precis det Gy 11 och Lgr 11 ger lärarna. Genom att beskriva vad 

lärarna ska göra (individualisera undervisningen och anpassa den efter elevens behov och 

förutsättningar) men utan att beskriva hur de ska uppnå dessa krav och mål ger man lärarna 

ansvaret att se till att nå dessa mål. Samtidigt ger man lärarna friheten att nå dessa mål på ett 

relativt valfritt sätt. Bauman menar att det ett samhälle som präglas av individualistiska 

värderingar, där individen står ansvarig för sina egna handlingar och hela tiden måste prestera 

för att kunna lyckas, lätt resulterar i att individen upplever en känsla av otrygghet. Det är 

troligtvis av samma anledningar som lärarna känner sig otillräckliga. Det räcker alltså inte 

som lärare att endast anpassa undervisningen utan de måste även anpassa sig själva till de 

förutsättningar som samhället och skolan ger dem. Utifrån Baumans teori får man alltså en 

förståelse för varför lärare kan känna sig otillräckliga. 

  

I och med att lärarna ser det som en frihet att förhålla sig till läroplanen lite som de vill trots 

att det är vedertaget att de ska följa den kan man förstå detta bättre genom titta på Gina 

Gustavssons syn på individuell handlingsfrihet eftersom att lärarna inte helt och hållet bryr 

sig om vad läroplanen säger. Med tanke på att lärarna är individer med individualistiska 

värderingar är detta förhållningssätt till läroplanen inte helt oväntat. 
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5.2.7 Sammanfattning av första frågeställningen 

Det är tydligt att det finns motsättningar i lärarnas upplevelser av och reflektioner kring 

individualiseringen av undervisningen. De är i grunden positivt inställda till att 

individualisera undervisningen men samtidigt ser tycker de att individualiseringsuppdraget är 

för svårt att klara av utifrån de förutsättningar som finns idag. De tycker det är bra att läraren 

har ansvaret för elevernas studiegång men samtidigt anser de att det lätt blir för mycket 

ansvar och att det får dem att känna sig otillräckliga. Lärarna är även överens om att synen på 

eleverna har förändrats från att se eleverna som en grupp till enskilda individer men trots det 

anpassar inte alla lärare undervisningen efter alla elever behov och förutsättningar. 

Motsättningarna i lärarnas upplevelser och reflektioner är tydliga vilket gör att man förstår att 

fenomenet är komplext dessutom ger det en förståelse för individualiseringens inverkan på 

undervisningen i skolan.  

 

5.3 Andra frågeställningen 

Hur gör samhällskunskapslärare för att individualisera undervisningen och 

anpassa den till varje enskild elevs behov och förutsättningar? 

5.3.1 Planering för en individualiserad undervisning 

Generellt sett hade de intervjuade lärarna i denna studie uppfattningen om att planeringen av 

en samhällskunskapslektion varierade väldigt mycket beroende på ämne och vad lektionen 

skulle innehålla. De menade även att planeringen kunde variera mycket mellan olika skolor 

eftersom att olika skolor har olika kulturer, metoder och förutsättningar. En del av lärarna 

verkade ha friare roller där de kunde anpassa undervisningen lite mer utifrån sitt eget tycke 

medan en annan del av lärarna verkade ha mer gemensamma metoder och förhållningssätt 

som styrde den delen av lärarna mer. Lektionstiden varierade också mellan skolorna, vissa 

skolor arbetade med blockscheman (lektioner upp till 2,5 timmar) och andra med kortare 

lektioner (50 minuters lektioner). Om läraren arbetade på en skola med blockschema 

tenderade hen att föredra längre lektioner för det gav mer tid åt alla elever medan lärare som 

arbetade på en skola med kortare lektioner föredrog att ha mer tid som de kunde disponera 

själva. Däremot fanns det en konsensus bland lärarna om att det inte finns en specifikt enskild 
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lösning som gör att man kan planera för en mer individualiserad undervisning för alla elever 

utan alla lärare betonade olika metoder. 

  

I planeringen av undervisningen började alla lärare med en grovplanering som grundade sig i 

det generella, vad ska undervisas och hur det ska läras ut. Vissa lärare började med en 

övergripande plan för alla veckor och ville ha två veckor till godo i slutet av terminen för 

repetition och liknande. En annan del av lärarna började med slutmålet för kursen som var 

högt ställda och bröt ner det i delmål och uppgifter. Men det som lärarna var tydligt överens 

om var att bygga upp undervisningen kring det centrala innehållet i kursen och ge elever rätt 

verktyg och förutsättningar för att i slutändan kunna bli aktiva demokratiska medborgare som 

klarar av och passar in och känner sig delaktiga i samhället. Dessutom betonade alla lärarna 

hur viktigt det var med tydlighet, att hela tiden vara tydlig för sig själva och för eleverna vad 

som gäller och vad som förväntas av dem under lektionen och terminen. 

  

Det som verkar vara den mest betydande skillnaden mellan samhällskunskapslärares och 

andra ämneslärares planering är att samhällskunskapslärarna hela tiden tar hänsyn till vad 

som händer i samhället. De tar hela tiden in det som sker i samhället in i undervisningen. 

  

Det är också det som är så tacksamt med samhällskunskap som ämne, man kan 

alltid ta nåt som är aktuellt eller ta upp någonting som har upprörts senaste 24 

timmarna, det är alltid nånting och alltid kopplar till det du ska göra. Och det 

går inte riktigt att göra att planera. Det går inte och sitta dagen innan o ba 

”aa… undra vad de har läst idag”. Så det blir mycket utifrån dem och det blir 

väldigt mycket diskussioner. Och det blir lätt att det blir diskussioner när man 

inte tänkt att det ska va diskussioner… (Åsa) 

  

Detta kan alltså underlätta planeringen men det innebär också att samhällskunskapslärarna 

hela tiden måste vara pålästa och uppdaterade samt ha kreativa och didaktiska förmågor som 

gör att nyheter och andra händelser anpassas efter elevernas intressen och kunskapsnivå. 

Lärarna i denna studie hävdar att de funderar mer kring individualiseringen och samhället i 

stort än andra lärare, på grund av att de hela tiden behöver hålla sig uppdaterade samt att 

deras ämnesspecifika utbildning tillsammans med deras personliga intressen gör att de lättare 

ser eleverna som individer. Trots detta verkar det ändå vara mest generella tankegångar som 

lärarna har när de planerar en samhällskunskapslektion eller kurs. Individualiseringen 
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tenderar att ske mer i klassrummet och mer spontant än planerat, individualiseringen tar alltså 

inte en särskilt stor del av planeringen utifrån vad man kan se i detta empiriska material. 

5.3.2 Hur lärarna individualiserar undervisningen  

Vad som ska undervisas vid varje lektionstillfälle formas enligt lärarna ofta av vilka förmågor 

de ville att eleverna ska lära sig behärska och utveckla. För att lyckas med detta fanns det 

genomgående en grundläggande uppfattning om att individualisera undervisningen och ge 

alla elever bra förutsättningar för att lyckas, däremot hade lärarna olika tillvägagångssätt för 

detta. Samtliga lärare försökte att forma undervisningen så att alla elever fick någon form av 

anpassning genom allmänna metoder som alltså innefattar samtliga elever i klassrummet. Till 

exempel skapa trygga relationer med eleverna, repetera, skapa en tydlighet och struktur kring 

vad som undervisas, elevaktivitet samt förenkla innehållet så att det passade alla. Dessa 

metoder menade lärarna gynnar alla elever och framför allt de mest studiesvaga. De försökte 

alltså forma hela undervisningen för att bli inkluderande och de menade även att om den mest 

studiesvaga eleven förstår så förstår alla. Några av lärarna betonade även att de hade 

pedagogiska övertygelser vilket Pierre formulerar på följande sätt: 

  

Jag har vissa pedagogiska övertygelser som förhoppningsvis genomsyrar min 

undervisning och de kurser jag håller i. Och en sån är att jag vill att det ska 

vara så tydligt som möjligt och det där är något som jag tror gynnar alla. Och 

det där spänner sig från presentationerna till examinationsformerna och aa till 

hur kursen och momenten disponeras, planläggs. 

  

Eftersom att Pierre och många av de andra lärarna var övertygade om att de allmänna 

åtgärderna var så framgångsrika och effektiva la de inte lika mycket fokus på att specifikt 

anpassa undervisningen för varje enskild elev. De lärare som betonade de allmänna 

åtgärderna lite mer tenderade att lita mer på sin yrkeskompetens och menade att om någon 

elev uttryckte att de behövde någon form av anpassning löste dem det i klassrummet, detta 

förutsatte att de hade en relativt liberal syn på att den som ville ha anpassningar skulle få det 

vilket de även påpekade själva.  

 

Lärarna i denna studie ansåg med andra ord att dessa allmänna metoder var en form av 

individualisering av undervisningen eftersom att den var anpassad efter elevers behov och 
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förutsättningar, men endast de studiesvaga elevernas behov. De menade att dessa metoder var 

effektiva och gynnade alla. Det är tydligt att dessa metoder är inkluderande men inte 

nödvändigtvis individualiserande (se 5.3.5 Analys av andra frågeställningen).  

  

Det fanns en genomgående skepsis till grupparbeten och att låta elever arbeta fritt eftersom 

att det är svårt att kontrollera vem som gör vad och det är inte alls säkert att de gör något 

menar lärarna. Enligt tidigare läroplaner var detta något som förespråkades, att eleven skulle 

ha eget arbete vilket gav eleverna stort ansvar och lärarna tappade kontrollen. Anna säger “Så 

jag tycker att individualisering… Det är klart att man inte säger det är negativt men det 

riskerar till att det leder till att elever sitter och jobbar själva vilket många, de flesta av dem 

inte har förkunskaper, kapacitet eller driv för att göra”. Genom att låta elever arbeta själva är 

det alltså svårt som lärare att veta vem som gör vad och kunna se till att eleverna lär sig 

något. På grund av detta föredrog samtliga lärare att ha lärarledda lektioner istället för att låta 

eleverna arbeta på egen hand. 

  

Asså jag tycker det är lite problematiskt med en individualisering i kurserna 

medför ju mycket mer att man jobbar liksom individuellt eller i grupper och 

mindre lärarlett. Och som jag ser det, framförallt i samhällskunskap så är det ju 

såhär att våra elever har generellt väldigt dåliga… allmänbildningsnivån är låg. 

Att sätta dem med typ ”aa nu ska ni jobba med det här och söka information” 

är som att slänga ut de i en djungel utan karta. (Anna) 

  

Anna menar, likt de andra lärarna, att man genom att ha lärarledda lektioner där läraren har 

kontroll kan hen lättare och på ett mer effektivt sätt anpassa undervisningen efter elevers 

förutsättningar och behov. Detta är ytterligare en allmän metod som lärarna använder för att 

individualisera undervisningen för alla samtidigt vilket också gynnar alla. 

  

När det kommer till studiesvaga elever eller elever med särskilda behov ställs 

individualiseringen och lärarnas didaktiska anpassningsförmåga på sin spets. När lärarna 

pratade om elever med särskilda behov märkte man att det är där dem lägger mest fokus och 

mest tid när det kommer till individanpassning, och vissa mer än andra. Detta innebar att de 

högpresterande eleverna (som dock till viss del klarar sig själva, menar lärarna) och alla de 

andra “normalpresterande” eleverna inte får lika mycket anpassning. 
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Det jag tänker på är att man hela tiden måste möta dom som individer. Lyckas 

skapa någon, även om det bara är 30 sekunder till 1 minut någon sorts en till en 

i gruppen att man ser, att den personen är med att man ser att den förstår vad 

den ska göra och ser vad den har för möjligheter och behov. Så att man får den 

situationen i alla fall någon gång under varje lektion bland dom eleverna som 

behöver. (Jens) 

  

Samtliga lärare gör denna avvägning och prioritering eftersom att de menar att det inte finns 

en chans att hinna med att anpassa och prata med varje elev enskilt så ofta som det skulle 

behövas, därför prioriteras de elever som behöver anpassningar allra mest. Denna avvägning 

och prioritering verkar vara i enlighet med Gy11 och Lgr11. Som tidigare nämnt menade 

lärarna att målet med läroplanen är att anpassa undervisningen för individen men också de 

studiesvaga, denna prioritering är därmed berättigad enligt lärarnas tolkning av läroplanen. 

Men trots att lärarna lägger extra mycket energi och tid på eleverna med störst behov är det 

inte alltid hjälpen och anpassningarna tas till vara på och tas emot på det sätt som lärarna 

helst skulle önska.  

  

Jag kan ibland tycka att om en diagnos sköts på rätt sätt kan det vara väldigt 

bra. Så att säga om min son får reda på att han har dyslexi, det betyder att vi 

ska jobba extra mycket språket, vi ska jobba extra mycket med läsning, vi ska 

läsa ännu lite mer, vi ska skriva ännu lite mer. Och i vissa fall hanteras just på 

det där sättet och då är det toppen men det är inte alltid det ser ut så utan i 

samma stund som man får reda på att man har en diagnos så slutar man o läsa, 

så slutar man o skriva på grund av att man inte behöver det och då går ju 

utvecklingen [visar med händerna en avtagande utvecklingskurva], då 

stagnerar utvecklingen och det tycker jag är sorgligt och det där har jag varit 

med om. (Pierre) 

  

Det gäller alltså att eleverna, föräldrarna och skolan tar till vara på att lärarna gör det de kan 

för att se till att de studiesvaga eleverna också lyckas i skolan, detta går naturligtvis att koppla 

till elevernas bristande motivation som tidigare lyfts i den första delen av kapitlet (se 5.2.4 

Motivationsbrist). Lärarna gör även många individanpassningar för elever som inte syns i 

klassrummet framförallt för att inte exkludera elever socialt från de andra klasskamraterna. 
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På detta sätt lyckas lärarna att individualisera och anpassa undervisningen ytterligare lite mer 

för vissa elever och samtidigt bevara en inkluderande undervisning. 

5.3.3 Inkludering 

Det råder en konsensus bland lärarna att jobba med ett inkluderande klassrumsklimat och en 

inkluderande undervisning. Lärarna menade däremot att det finns vissa orosmoment rörande 

inkluderingen, i synnerhet ur ett individualiseringsperspektiv. Åsa beskriver begreppet 

”inkludering” på följande sätt och eventuella svårigheter med det: 

  

För mig är inkludering att du ska kunna va med i klassrummet både 

kunskapsmässigt men också socialt. Kunskapsmässigt så ja, typ. Det sociala är 

svårare att mäta, om elever känner sig inkluderade eller inte. Jag kan inte mäta 

deras sociala inkludering i prov eller så. Den är tuff. Man får mer känna av och 

så där. 

  

Inkludering både kunskapsmässigt och socialt är en förekommande definition av begreppet 

för lärarna. Genomgående talar lärarna om svårigheterna med att få eleverna i ett 

inkluderande sammanhang utifrån dessa premisser och när man sedan kastar in ett 

individualiseringsperspektiv i ekvationen uppstår ytterligare svårigheter. Att mäta hur 

inkluderande eleverna känner sig är en utmaning menar lärarna men i vissa sammanhang har 

de utarbetade metoder för att underlätta detta för sig själva.  

  

Kunskapsmässig inkludering 

Att individualisera undervisningen innebär i vissa sammanhang att låta eleven få ett större 

personligt utrymme. En metod som användes frekvent under Lgr 94 var att plocka ut elever. 

Att plocka ut elever i detta sammanhang innebär att man tar elever som har svårt att hänga 

med i ett visst ämne och låter dem istället studera ämnet i en annan miljö med andra typer av 

lärare (studiepedagoger, elevcoacher etc.) som kan ägna mer tid till varje enskild elev. Det är 

en typ av individualisering men generellt sätt har lärarna idag en misstro till denna metod och 

menar att anpassningarna istället bör ske i klassrummen. De menade att dessa elever inte 

kommer vara inkluderade ur ett kunskapsmässigt sammanhang på grund av att det som 

eleven lär sig kommer läras ut av en annan person, en person som inte är läraren själv. Den 

stora delen av klassen som befinner sig i klassrummet kommer lära sig av läraren som 
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kommer ha en typ av vinkel i hur den lär ut sitt stoff medan en specialpedagog skulle lära ut 

det på ett annat sätt. De påpekade också att det oftast finns en dialog mellan dem om vad som 

ska läras ut, men trots det kan inte specialpedagogen återspegla exakt det som läraren göra 

eller vad hen lär ut. Detta blir problematiskt eftersom att det är läraren som i slutändan 

examinerar och betygsätter eleven. Med detta i åtanke väljer lärarna oftast att behålla 

eleverna i klassrummet för att ha bättre kontroll över eleven och hens behov. 

  

Social inkludering 

Att plocka ut elever på det sättet som nämnts innan innebär också en social exkludering. 

Eleverna får mindre tid att befinna sig i samma sammanhang som sina klasskamrater vilket 

lärarna generellt sätt inte tyckte var optimalt för dessa elever som behöver individuella 

anpassningar. Men att individualisera undervisning för elever innebär också att eleven 

kommer behöva förhålla sig till annat material än vad resterande klasskamrater använder sig 

av. Typen av material beror på vilken slags anpassning som är menad men oftast gjorde 

lärarna sådana anpassningar för att förenkla uppgiften men att elever som är i behov av 

förenklade uppgifter ofta skämdes för det faktumet. Eleverna som behövde dessa 

anpassningar vill inte visa att man inte är på samma kunskapsnivå som resterande i klassen 

vilket är något som lärarna kände att de måste ta hänsyn till i sin individualiseringsprocess så 

att eleverna känner sig socialt inkluderade. För att motverka det ger Åsa exempel på hur hon 

gör: 

  

Försöker att alltid ha ett tankesätt att alla jobbar utifrån… typ om det sitter en 

klass och jag vet att det finns en som har grav dyslexi, då tänker jag ”okej, hur 

ska jag göra så att det blir så bra för den”. Min tanke är om att man gör att den 

eleven hänger med och förstår då kan alla andra elever göra det. Alltså att jag 

brukar utgå från den som har det tuffast… typ om man har en elev som 

behöver tydliga instruktioner då ger jag det till alla. Har jag en elev som 

behöver begreppsdefinitioner, aa då ger jag det till alla. Så jag försöker göra att 

den anpassningen jag behöver göra till en elev smälter in i hela klassen. Det 

gynnar hela klassen. 

  

Det Åsa menar är att om man kan göra speciella anpassningar men fortfarande har en 

utgångspunkt från hela klassen så kommer det dels leda till att det blir än mer tydligt för alla 

elever om vad som förväntas av dem och dels motverka den utpekningen som elever med 
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särskilda behov riskerar om de skulle tas ut från klassrummet. Detta tankesätt genomsyrar 

lärarna metoder. De menar att om man kan lösa sådana problem som är kopplat till elevernas 

sociala tillstånd så gör man det helst under ytan. Ett exempel på det är att många av lärarna 

ger alla elever möjligheten att kompletteringar muntligt om de vill. Utgångspunkten i den 

åtgärden är att underlätta för dem som har skrivsvårigheter men om erbjudandet att 

komplettera muntligt endast skulle gälla för dem som har skrivsvårigheter skulle det ge 

incitament till denna utpekning från andra elever menar lärarna. 

5.3.4 Utbildning, resurser och hjälpmedel 

Denna del ämnar till att ge en redogörelse av lärarnas tankar om sådant som har en direkt 

påverkan på deras individualisering av undervisningen och den första delen kommer 

behandla utbildning av lärarna. Allmänbildningen kring individualisering menade lärarna var 

begränsad i synnerhet den praktiska biten. Både i den mån att den inte haft en framträdande 

roll i deras lärarutbildning och att skolledningen inte lagt tillräckligt mycket fokus och 

resurser på att vidareutbilda dem angående hur man individualiserar undervisningen, de 

skulle alltså vilja ha mer praktisk utbildning. Åsa säger såhär om den tanken: 

  

Jag tror det första steget skulle vara att utbilda lärare, inte rent pedagogiskt men 

att man lär lärare det här med individanpassa behöver inte alltid vara så svårt. 

Med det jag tror vi lärare skulle behöva och lägga resurser på är att lära lärarna 

att kunna göra generella anpassningar. 

  

Den bilden delas av lärarna rent generellt och de menar att en vidareutbildning i fenomenet 

skulle både gynna dem och eleverna. De menar också att utbildningen inte bör grunda sig i en 

teoretisk bakgrund utan istället i former där individualisering utspelar sig och utifrån det dra 

lärdom i hur man jobbar med det. De menade att den teoretiska bakgrunden inte är absolut 

nödvändig, främst för att det blir mindre applicerbart i deras sammanhang. Lärarna menade 

att just samhällskunskapslärare sannolikt hade en bra bild över vad individualisering var i 

allmänhet eftersom att det är direkt relaterat till deras ämne, i och med det menade de att de 

lättare förstår sig på kopplingen om individualisering i allmänhet till individualisering av 

undervisningen.. Med den bakgrunden upplevde de att de hade en god överblick över 

fenomenet rent teoretiskt och därför bör en eventuell utbildning i fenomenet vara praktiskt 

inriktad. 
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 Resurser och hjälpmedel 

Resursfrågan är ständigt förekommande inom skolväsendet, oberoende av vilken sakfrågan 

är. Det lärarna konstaterade i linje med uppsatsens syfte är att det skett en resursökning ämnat 

till att hjälpa till med sådant som är kopplat till individualiserad undervisning men att det 

finns ett behov av ännu mer resurser. De menar att digitaliseringsvågen har underlättat 

mycket för individualiseringen av undervisningen. Håkan exemplifierar detta och ger tydlig 

bild av vad digitaliseringen har lett till: 

  

Man hade en timmes lektion och så gick man och hämtade tre datorer för just 

den klassen hade tre dyslektiker. Allt sånt slipper jag nu. För nu har alla en 

dator nu så det slipper jag tänka på. Men det ligger ju fortfarande hos dem men 

anpassningarna är lättare att utforma idag än förr det vill jag nog påstå. 

  

Håkans exempel är ganska specifikt men grundtanken i resonemanget skulle de flesta lärarna 

hålla med om. Den resursökning som skett som ska återinvesteras i att underlätta 

individualiseringen av undervisningen har lett till att det blir enklare för lärarna att anpassa 

undervisningen. Ett annat exempel som lyfts genomgående är inläst material för dyslektiker 

vilket innebär att elever med dyslexi kan lyssna på materialet istället för att läsa det. Många 

av lärarna menar att denna framväxt har öppnat upp många fler möjligheter för lärarna, både i 

relation till eleven som behöver det inlästa materialet men också för att det har möjliggjort 

mer tid som läraren kan lägga på andra elever. Men det är inte endast digitaliseringen som 

underlättat för lärarna. Ett nytt koncept som lärarna från denna studie använder sig av var en 

slags studieverkstad antingen inför skoldagen eller efter skoldagen där elever får mer tid att 

plugga. På dessa verkstäder fanns det oftast olika typer av pedagoger som var där för att 

hjälpa eleverna. Lärarna poängterade också att den typen av verksamhet kunde de skriva 

under på till skillnad från att plocka ut eleverna ur klassrummet för att det inte betydde att 

eleverna exkluderades från lektionerna utan istället fick mer lärarledd studietid. 

  

Utifrån de tillfrågades berättelser tyder det på att det finns en benägenhet hos lärarna att 

utveckla sina kunskaper om hur man individualiserar undervisningen. Att lärarna vill ha en 

utökad kunskap om hur man individualiserar undervisningen leder också till ett erkännande 

att individualiseringen kommer ha en fortsatt roll i skolan och det inte är något de kan bortse 

från. Oftast är det inte lärarna själva som bestämmer riktlinjer och värdegrunder inom 

skolvärlden men de är de främsta aktörerna för att upprätthålla dem, det betyder att deras 
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inställning till fenomenet är avgörande för utfallet av implementeringen. Det leder också till 

att det är lärarna som i första hand ser bristerna vilket också genomgående har pekats ut i 

studien. En logisk slutsats bör också då vara att om lärarna själva känner en ivrighet att lära 

sig om hur de ska individualisera undervisningen bättre bör det också bemötas från 

skolledningar och erbjuda dem möjligheter att utbilda sig inom det. I och med att 

skolväsendet ständigt är i förändring måste också lärarna lära sig att förhålla sig till 

förändringarna. Utifrån lärarnas berättelser har resurshanteringen kring individualiseringen i 

skolan gått till mer praktiska lösningar som till exempel elektronisk utrustning och utbyggnad 

av studiehjälp. Detta togs också emot av lärarna som något positivt, konsekvensen av att 

utbilda lärare kan bli att resurser måste tas från sådant som är öronmärkta till sådana saker 

som är ämnade att underlätta individualiseringen i skolan i mer praktiska format. I slutändan 

handlar det om uppdelningen av resurser för att resurserna är inte oändliga men om man har 

förhoppningen att lärarna ska leda individualiserad undervisning framåt bör man också lyssna 

på hur de vill att det ska gå till. 

5.3.5 Analys av andra frågeställningen 

Man kan se att många av de metoder lärare använder i planeringen för en individualiserad 

undervisning är liknande metoder och tillvägagångssätt som lyfts i kapitlet om tidigare 

forskning. Lärarna menar att undervisningen och planeringen formas av förutsättningarna 

som läraren i fråga har men alla menar ändå att de strävar efter att i slutändan nå målet att se 

till att alla elever blir demokratiska medborgare som passar in och känner sig delaktiga i 

samhället. Detta förutsätter att de använder sig av liknande fokusområden som benämns av 

Ingegerd Ekendahl m.fl. (2015) i Undervisa i samhällskunskap. Att främja utvecklingen av 

elevernas åsiktsbildning och tankar tillsammans med att understryka vikten av olikheter i en 

demokrati blir därför väsentliga grundpelare i lärarnas samhällskunskapsundervisning. Att 

lägga fokus på att främja åsiktsbildningen hos eleverna kan ses som ett incitament för den 

åsiktsfrihet som är åtråvärt, denna åsiktsfrihet är även något Gina Gustavsson (2008) 

diskuterar som viktiga delar av individualisering. När eleverna får utrymme att ha en åsikt 

och ha den som ståndpunkt utvecklas också förmågan att våga ta ställning för sin åsikt. 

Lärarna arbetar även mycket med tydlighet både för sig själva och för eleverna vilket 

Nilholm och Alm (2010) lyfter som en central metod i sin studie för att kunna ha ett 

inkluderande klassrum vilket gör att alla elever arbetar utifrån samma förhållningsregler.  
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I kapitlet om tidigare forskning presenteras Vintereks (2006) syn på hur man kan 

individualisera på olika nivåer. När det kommer till de studiesvaga eleverna och eleverna med 

särskilda behov använder sig många av lärarna Vintereks individualiserings typer, framförallt 

nivåindividualisering när de försöker möta eleven utifrån hens behov och 

innehållsindividualisering när läraren anpassar innehållet efter elevens kunskaper. Lärarna 

gör det tydligt att det finns en mängd olika sätt att nivå- och innehållsindividualisera eftersom 

att hur läraren anpassar sig efter eleverna varierar från lärare till lärare. Vintereks 

individualiseringstyper stämmer även väl överens med de inkluderingsmetoder som Nilholm 

och Alm tar upp. Genom att individualisera undervisningen enligt Vinterek lyckas alltså 

lärarna även inkludera eleverna. Gemensamt för lärarna är att de föredrar lärarledd 

undervisning på grund av att de då har kontroll över samtliga elever, kan anpassa vid behov 

och göra undervisningen mer effektiv eftersom att de upplever att de har brist på tid och 

resurser. Lärarna betonar även tydlighet och vikten av att skapa bra relationer med eleverna 

vilket de poängterar för att eleven ska känna sig trygg i klassrummet och med läraren.  

 

Det är tydligt att lärarna i denna studie lägger tid och tanke på hur de ska individualisera 

undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov men frågan är om de faktiskt 

individualiserar eller om de endast inkluderar? Samtliga lärare i denna studie föredrar 

lärarledda lektioner och de använder sig till största del av allmänna metoder som gynnar alla 

för att individualisera undervisningen på ett så effektivt sätt som möjligt. Individualisering 

enligt läroplanerna (Gy11 och Lgr11)  innebär att läraren anpassar undervisningen efter varje 

elevens förutsättningar, behov och intressen. Vinterek (2006) menar även att 

individualiseringen av undervisningen i skolan ska betona den enskilda elevens 

personlighetsutveckling eller kunskapsutveckling vilket dessa metoder som framförs inte gör 

utan istället har utgångspunkt i alla elever. När lärarna arbetar med allmänna metoder som de 

hävdar gynnar alla är förklaringen att om den “studiesvagaste” eleven gynnas av exempelvis 

mer tydlighet så gynnas alla av det. Denna förklaring går till att börja med att ifrågasätta 

eftersom att ännu mer tydlighet inte nödvändigtvis behöver gynna alla om t.ex. de duktigare 

eleverna redan har förstått blir mer tydlighet onödigt för dem. Genom att använda denna typ 

av metod som baseras på de studiesvaga eleverna är det endast de studiesvaga eleverna som 

får anpassad undervisningen som tillgodoser deras förutsättningar och behov. Dessutom är 

det inte helt säkert att denna typ av tillvägagångssätt går att ses som individualisering 

överhuvudtaget. Genom att arbeta med allmänna metoder som gynnar alla anpassas inte 
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undervisningen efter varje elevs förutsättningar, behov och intressen vilket innebär att 

undervisningen inte individualiseras.  

 

Utifrån lärarnas berättelser och deras förklaringar om att undervisningen formas efter de 

studiesvaga eleverna när de använder dessa allmänna metoder får de studiesvaga eleverna 

förmodligen en del individualiserad undervisning men de andra eleverna, majoriteten, får 

alltså inte någon individualiserad undervisning överhuvudtaget. Genom att försöka 

individualisera undervisningen (anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar, 

behov och intressen) med metoder som gynnar alla blir alltså stora delar av undervisningen 

inte alls individualiserad utan mer inkluderande. Det är viktigt att poängtera att vissa lärare 

även hade andra metoder för att individualisera undervisningen men detta var en gemensam 

metod som samtliga lärare föredrog.  

 

När lärarna i denna studie blev tillfrågade hur de individualiserar undervisningen beskrev 

lade de stort fokus ovanstående allmänna metoder. De menade helt enkelt att dessa metoder 

var en form av individualisering och att detta sätt var det mest effektiva sättet att 

individualisera. Enligt denna analys menar vi att detta förhållningssätt varken stämmer 

överens med individualiseringsuppdraget från läroplanerna eller Vintereks (2006) syn på 

individualisering. Lärarna verkar tro att de individualiserar mer än de faktiskt gör. Det lärarna 

egentligen gör är att inkluderar eftersom att de främst lägger fokus på att ha eleverna samlade 

i klassrummet och arbetar med allmänna metoder istället för individanpassade metoder. Det 

är även intressant att notera att lärarna i denna studie menade att de, som 

samhällskunskapslärare, hade bättre koll på hur man individualiserar än lärare från andra 

ämnen. Med tanke på att dessa samhällskunskapslärare i själva verket inte verkar 

individualisera särskilt mycket är det lätt att ställa sig frågan hur lite de andra lärarna i så fall 

individualiserar undervisningen.  

 

Lärarna argumenterade för att dessa allmänna metoder var de mest effektiva för att 

individualisera undervisningen. Om man utgår från att dessa metoder inte är individualisering 

utan mer inkludering, hur skulle lärarna kunna individualisera undervisningen? Utifrån det 

lärarna i denna studie berättar verkar det i stort sätt vara omöjligt att individualisera 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar, behov och intressen med de resurser som 

skolan har idag. Det enda sättet att individualisera undervisningen skulle vara att ge eleverna 

eget arbete vilket inte är något som förespråkas av varken lärarna eller läroplanen av olika 
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anledningar som nämnts tidigare. Att individualisera undervisningen för alla elever med 

dagens resurser verkar utifrån dessa lärare ståndpunkt helt enkelt vara en omöjligt uppgift.  

5.3.6 Sammanfattning av den andra frågeställningen 

Utifrån den andra delen av kapitlet Resultat och analys kan man se att 

samhällskunskapslärarna planerar lektionerna på lite olika sätt men med samma 

grundläggande slutmål, att få eleverna att bli demokratiska medborgare som passar in i det 

svenska samhället. De menar även att det inte finns någon lösning för hur man ska lyckas 

med detta utan det varierar från lärare till lärare men trots det försöker ändå lärarna använda 

så många allmänna åtgärder som möjligt för att på så sätt individualisera undervisningen. 

Lärarna verkar vara övertygade om att lärarledda lektioner tillsammans med att läraren 

använder sig av effektiva allmänna metoder som grundar sig i tydlighet behöver man inte 

individanpassa särskilt mycket eftersom undervisningen redan gynnar alla. Med denna 

utgångspunk avviker alltså lärarna från individualiseringsuppdraget eftersom att de fokuserar 

mer på inkludering än individualisering av undervisningen. En del av lärarna använde även 

andra metoder för att individualisera undervisningen.  

 

Gemensamt för lärarna var att de la mer tid på de studiesvaga eleverna genom att ex. gå fram 

till eleven under lektionstid för att förklara och förtydliga lektionens upplägg och uppgift. De 

menade att de inte hade tid att göra detta med alla elever och fick därför prioritera de som var 

i störst behov av stöd och anpassning. Det var även tydligt att lärarna försökte arbeta för att 

ha ett inkluderande klassrum där ingen elev blev exkluderad vare sig rent kunskapsmässigt 

eller socialt. Detta verkade även vara en anledning till varför lärarna föredrog att använda 

allmänna metoder för att individualisera undervisningen. Samtidigt ser vi att  

 

För att lyckas göra undervisningen ännu bättre och leva upp till de krav som läroplanen 

ställer på lärarna menade lärarna att de behövde mer utbildning och resurser. Trots att de 

påstår att samhällskunskapslärare generellt sett borde ha ännu bättre koll på individualisering 

än andra lärare och att digitaliseringen har bidragit till effektivisering och förenkling kände 

de en stor brist på resurser vilket begränsade deras möjligheter till att anpassa 

undervisningen. Detta resulterade i att lärarna använde sig i större utsträckning av allmänna 

metoder som gynnade alla än individanpassade metoder för att individualisera 

undervisningen.  
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Sammanfattningsvis försökte lärarna att ha så mycket lärarledd undervisningen som möjligt 

och samtidigt använda sig av allmänna individualiseringsmetoder. På grund av de bristande 

resurserna behöver de prioritera och lägga mer fokus på de elever med störst behov vilket gör 

att andra elever får mindre uppmärksamhet och anpassningar. Lärarna verkar med andra ord 

göra det de kan utifrån dagens förutsättningar för att nå upp till de krav som läroplanen ställer 

på dem. 

5.4 Lärarnas dilemman 

Utifrån resultatet i denna studie kan man se att lärarna dagligen står inför olika dilemman i 

undervisningen. Olika val och avvägningar som har sina fördelar men som ofta leder till 

någon form av konsekvens. Till att börja med hinner inte lärarna med att individanpassa 

undervisningen till alla elever, detta gör att de studiesvaga eleverna prioriteras och får därmed 

mest anpassning. De högpresterande eleverna och de “normalpresterande” eleverna får med 

andra ord inte lika mycket uppmärksamhet eller anpassning vilket resulterar i att de troligtvis 

inte får tillräckligt bra förutsättningar för att kunna utvecklas till sin fulla potential. Denna 

avvägning stämmer överens med läroplanens riktlinjer men på grund av lärarnas tidsbrist blir 

vissa elever lidande av individualiseringen. Ett annat dilemma samhällskunskapslärarna står 

inför är att avväga vad som ska prioriteras i undervisningen, ska läraren lägga mer fokus på 

moment y då blir moment x lidande. Tiden räcker inte till för att hinna med att lägga 

tillräckligt mycket tid på varje del i samhällskunskapsämnet, lärarna måste med andra ord 

välja att prioritera vilket moment som är viktigast och därefter eventuellt bortprioritera ett 

annat. Det samma gäller vid examinationer, ska läraren ha mer muntliga examinationer där 

vissa elever klarar sig bättre eller mer skriftliga uppgifter där de flesta eleverna klarar sig 

bättre. Detta blir hela tiden en avvägning. Att låta en del elever ha muntlig examination och 

medan den andra delen har skriftlig kommer sannolikt att resultera i en upplevd känsla av 

orättvisa i klassen, med andra ord måste även läraren prioritera gällande detta. 

  

Samtliga lärare vill anpassa undervisningen för eleverna men påpekar också att de förstår 

riskerna med att anpassa allt för mycket. De vill som sagt att eleven ska bli en självgående 

demokratiska medborgare om då läraren anpassar undervisningen för mycket kommer elever 

lära sig att den inte behöver prestera för att lyckas eftersom att de hela tiden får anpassningar. 
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Lärarna poängterade att det är viktigt att inte sänka ribban för dessa elever men att så lätt blir 

fallet eftersom att man vill att de ska lyckas. 

  

Det blir tydligt att det finns olika former av dilemman som lärarna i denna studie dagligen 

ställs inför. Den genomgående lösningen verkar vara mer resurser till skolan men det är 

lättare sagt än gjort. På grund av dessa dilemman blev ibland lärarnas svar diffusa och de 

hade emellanåt svårt att besvara frågorna med tydliga svar eftersom att det nästan alltid fanns 

en baksida med de val de gjorde. 

5.5 Svar på frågeställningarna 

1. Hur upplever och reflekterar samhällskunskapslärare kring individualisering av 

samhällskunskapsundervisningen? 

Samhällskunskapslärarna i denna studie hade i grund och botten en positiv inställning till 

individualiseringen av undervisningen i skolan. I och med den förändrade elevsynen menade 

de att individualiseringen var ett nödvändigt tillvägagångssätt för att se till att alla elever 

klarade av skolan. Lärarna var även medvetna om och reflekterade kring riskerna med att 

individualisera undervisningen för mycket vilket resulterade i olika dilemman som lärarna 

ställs inför. Den generella upplevelsen av individualiseringen i skolan var positiv men det var 

tydligt att lärarna såg det som en stor utmaning att leva upp till det ansvar och de 

individualiseringskrav som läroplanen ställer utifrån de förutsättningar skolan har idag. 

  

2. Hur gör samhällskunskapslärare för att individualisera undervisningen och anpassa den 

till varje enskild elevs behov och förutsättningar? 

I denna studie kan man se att lärarna, för det mesta, använder sig av generella 

undervisningsmetoder (t.ex. tydlighet) för att individualisera undervisningen. Detta gör att 

anpassningarna i undervisningen inte blir till en särskild individ utan till hela klassen, vilket 

de menar gynnar alla och blir därmed mycket mer tidseffektivt. Utifrån analysen av detta kan 

man se att detta tillvägagångssätt inte riktigt överensstämmer med läroplanernas 

individuliseringsuppdrag eftersom att de inte anpassar undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov.  

 

En del av lärarna försökte hela tiden anpassa undervisningen efter de studiesvaga eleverna 

genom att ex. gå fram till eleven på lektionstid och lägga mer tid på den eleven. En annan del 
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av lärarna var inte lika fokuserade detta men var å andra sidan mer liberala till att anpassa om 

eleven uttryckte ett behov av det, på det sättet anpassar läraren undervisningen men inte om 

eleven inte uttrycker det, vilket den delen andra delen av lärarna gjorde redan innan eleven 

uttryckt behovet. Gemensamt för lärarna var att de föredrog lärarledd undervisningen för att 

på så sätt kunna individualisera vid behov och samtidigt ha kontroll över klassen och därmed 

kunna kontrollera att eleverna lärde sig något. 

  

Man kan alltså se att samhällskunskapsläraren i denna studie inte hade några tydliga 

ämnesspecifika tillvägagångssätt eller metoder för att individualisera undervisningen. 

Däremot menade de att de reflekterar mer kring individualiseringen, men trots det verkade de 

inte ha några uttryckligen ämnesspecifika metoder för att individualisera undervisningen. 

 

6. DISKUSSION 

I detta kapitel argumenteras det för och emot den litteratur och det material som används till 

denna studie. Dessutom kommer studiens metodval reflekteras kring samt presentera dess för 

och nackdelar. Efter det följer de slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat. 

Avslutningsvis redogörs det för förslag på vidare forskning. 

6.1 Summering 

Uppsatsens syfte var att undersöka samhällskunskapslärares upplevelser av och reflektioner 

kring individualisering av undervisningen i skolan samt hur de hanterar didaktiskt och 

pedagogiskt anpassar undervisningen efter elevens behov och förutsättningar vilket studien 

har gjort. Lärarna i denna studie har en grundläggande positiv inställning till 

individualiseringen men hur de väljer att pedagogiskt och didaktiskt anpassar undervisningen 

varierar från lärare till lärare. Däremot föredrog samtliga lärare att ha lärarledda lektioner och 

de la mycket fokus på att försöka vara tydliga och andra allmänna metoder. Detta 

förhållningssätt innebär att stora delar av lärarnas samhällskunskapsundervisningen inte blir 

individualiserande utan främst inkluderande. Hade vi haft ett mer kritiskt och ifrågasättande 

förhållningssätt till studien hade detta kunnat uppmärksammas och fördjupats mer vilket hade 

gjort studien ännu mer intressant. Med tanke på detta var inte studien felfri men teorierna, 

den tidigare forskning som använts och det empiriska materialet har behandlats troget sitt 

original. Studien hade alltså tjänat på en mer problematiserande infallsvinkel men bortsett 
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från det har studien ett resultat som som besvarar frågeställningen och uppfyller studiens 

syfte.  

6.2 Diskussion kring tidigare forskning 

Forskningen kring individualiseringen i skolan är bred och den kan omfatta många olika 

aspekter. Detta gjorde att avvägningen om vad som var relevant för studien emellanåt 

försvårades. Det finns inte särskilt mycket forskning kring individualiseringen av 

undervisningen och framförallt inte om hur lärare gör rent praktiskt för att individualisera 

den. Dessutom finns det i stort sätt ingen väletablerad forskning kring hur lärare upplever 

individualiseringen utan endast tidningsartiklar och C-uppsatser likt denna. Med tanke på 

detta och uppsatsens syfte, att förstå lärares upplevelser och reflektioner, gjorde att 

avgränsningen av tidigare forskning försvårades eftersom att det inte gick att förutse vad 

lärarna skulle svara.  

 

Det hade gynnat denna uppsats om det fanns mer forskning kring lärares reflektioner om 

individualisering av undervisningen i skolan och mer specifik forskning som är riktad mot 

samhällskunskapslärare kopplat till fenomenet, detta hade gett en grundförståelse till lärares 

syn på individualisering i skolan innan intervjuerna genomfördes. Det finns alltså i stort sätt 

ingen väletablerad forskning som undersöker hur lärares reflektioner, i synnerhet inget som är 

kopplat till hur samhällskunskapslärares praktiskt individualiserar undervisningen. Kapitlet 

Tidigare forskning blev istället ett verktyg för att tydliggöra individualiseringens omfattning 

men samtidigt bryta ner det för att ge läsaren en förståelse för dess användning i denna 

uppsats.  

  

I efterhand kan man konstatera att det hade varit gynnsamt att involvera fler källor som var 

riktade mot samhällskunskapslärare men på grund av att det inte finns särskilt mycket sådan 

forskning blev detta svårt. Men hade detta funnits hade uppsatsen haft en stadigare grund och 

kopplingarna mellan resultatet och tidigare forskning hade blivit tydligare och starkare. Detta 

gjorde inte att det var omöjligt att analysera resultatet men fler relevanta källor och forskning 

hade varit positivt.  
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6.3 Diskussion kring teori 

Individualisering är ett ämne som är ständigt förekommande rent allmänt (i media, vardagliga 

interaktioner etc.) och är applicerbart i många olika områden och samtidigt finns det många 

teorier och idéer om fenomenet. I och med bredden av individualisering som begrepp och 

bristen på forskning kring lärares upplevelser av individualiseringen användes teorier till 

denna uppsats för att beskriva värderingarna i ett individualiserat samhälle. Dessa kopplades 

sedan till läroplanerna för att förklara läroplanernas individualiserade värderingsmål som 

präglar all skolundervisning. Detta bidrog till att analysen blev smidigare att genomföra 

eftersom att när resultatet skulle kopplas samman till teorierna hade länken mellan teorierna 

och skolan redan presenterats i teorikapitlet. Det gav en tillförlighet till att teorierna kunde 

appliceras på studiens resultat.  

 

Dock kunde det i denna uppsats vävas in en teori som var mer djupgående om 

individualisering just i skolan, (till exempel Monica Vintereks vetenskapliga rapport) men 

istället beslutades det att använda sådant som behandlade individualisering i skolan och 

individualiserad undervisning under kapitlet om tidigare forskning. Anledningen till att 

uppdelningen blev som den blev beror på att sådana källor som behandlar individualisering i 

skolan och individualiserad undervisning inte är lika väletablerad som teorierna i teorikapitlet 

är. Uppsatsen var ämnad att se på fenomenet från en lärares synvinkel vilket kräver utrymme 

för olika tolkningar av individualisering i allmänhet, skolan och undervisningen. Med det i 

åtanke underlättade det att utgå från större teorier och sedan komplettera med tidigare 

forskning som är mer relaterad till individualisering i skolan och individualiserad 

undervisning för analysprocessen. 

 

Uppsatsen hade kunnat tjäna på att ha mer avgränsade teorier som var mer inriktade på 

skolan. I och med att uppsatsen både hade en sociologiska och en ämnesdidaktiska 

infallsvinkeln blev det svårt att avgör hur uppsatsen skulle vara uppbyggd. Hade kopplingen 

mellan individualiseringen i samhället och läroplanernas värdegrund tagits bort hade man 

kunnat lägga mer fokus på individualiseringen av undervisningen. Denna avvägning hade 

gjort den ämnesdidaktiska delen av uppsatsen större men vi var rädda för att den sociologiska 

delen skulle bli för liten vilket gjorde att vi valde att ha breda sociologiska 

individualiseringsteorier i teorikapitlet och mer avgränsade teorier och forskning i kapitlet om 
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tidigare forskning, detta för att försäkra oss om att göra uppsatsen både sociologisk och 

ämnesdidaktisk.  

6.4 Diskussion av använd metod 

I och med att uppsatsen bygger på samhällskunskapslärares erfarenheter och reflektioner 

kring individualisering i undervisningen var det ett naturligt val att hålla i intervjuer vilket 

gav ett resultat som formades av generella reflektioner utifrån lärarnas svar. Det uppkom 

dock problem som försvårade analysprocessen, det första är att vissa svar inte alls 

reflekterade vad uppsatsen ämnade till att besvara. Detta märktes under 

transkriberingsprocessen vilket ledde till att en del av materialet saknade substans. Orsakerna 

till detta kan bero på att lärarna kände sig stressade, inte nödvändigtvis för intervjun men för 

andra faktorer eller så kunde det bero på de små erfarenheterna för att hålla i intervjuer 

utmärkte sig i sådana sammanhang. Vilken anledning det än var blev utfallet ett försvårande i 

processen att hitta gemensamma drag i intervjuerna. I och med det begränsade antalet 

intervjuer som ingick i uppsatsen var det väsentligt att intervjuerna resulterade i material som 

kunde svara på frågeställningarna. Det andra problemet som uppstod var vilka typer av frågor 

som behandlades under intervjun. Vissa frågor fick regelbundet strykas under intervjuerna för 

att de svarades på av lärarna när andra frågor ställdes istället. I och med att intervjuerna hade 

en begränsad tid och antalet frågor också motsvarade den tidslängden sållades vissa frågor 

bort, de frågorna kunde fått utrymme istället för de som ströks. Under intervjuerna 

kompletterades frågorna från intervjuguiden med följdfrågor vilket betydde att när dessa 

situationer uppstod ökade utrymmet för följdfrågor. Å andra sidan är det bra med följdfrågor 

för det kan leda till förtydligande av svar, men i och med att utrymme redan hade getts för 

följdfrågor så hade det kunna vara gynnsamt att komplettera med fler fastställda frågor 

istället för att utöka utrymmet för följdfrågor än mer. Samtidigt behandlades den etiska 

aspekten varsamt under intervjuerna.  

 

Studien hade tjänat på att vara mer kritisk mot lärarna. Om intervjuguidens fokus och 

uppsatsens syfte hade varit utformat som mer ifrågasättande än undersökande hade det 

empiriska materialet blivit mer intressant att analysera. Genom att vara mer ifrågasättande 

och kritisk hade det varit lättare att distansera sig från lärarnas upplevelser och jämfört dem 

med bland annat läroplanen på ett mer genomgående problematiserande sätt. Dessutom hade 

vi kunnat ställa fler följdfrågor som problematiserade lärarnas reflektioner och t.ex. metodval. 
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På grund av att vi inte ville vara otrevliga under intervjun och ville visa tacksamhet för att 

lärarna ställde upp valde vi att inte ha denna kritiska och ifrågasättande roll under 

intervjuerna (att vi kände en del av lärarna innan kan ha påverkat detta val). Vi upptäckte 

under analysprocessen att det mer kritiska och ifrågasättande utgångsläget hade varit mer 

intressant och ändrade därför vissa delar av analysen och lade till vissa delar men eftersom att 

intervjuerna inte var särskilt ifrågasättande blev den problematiserande del av uppsatsen inte 

särskilt omfattande. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Det som är konstaterat utifrån uppsatsens resultat är att lärarna ser individualisering i skolan 

som ett komplext ämne som kan tolkas och upplevas på olika sätt. Attityderna kring 

individualiseringen av undervisningen i skolan säger att det finnas en konsensus bland lärarna 

men hur man individualiserar finns det olika uppfattningar om. Denna uppsats ger en generell 

genomgång om både samhällskunskapslärares uppfattning om individualisering av 

undervisningen och hur den är praktiskt applicerbar men utifrån dessa slutsatser kan det 

också konstateras att det behövs fler studier som undersöker och studerar hur lärare praktiskt 

gör för att individualisera undervisningen. Det skulle behövas en djupare studie i vilka krav 

som ställs på lärarna utifrån samhället i stort och kraven som ställs från skolorna själva och 

ge ett större utrymme för lärarnas reflektioner kring kraven. Genom att undersöka detta skulle 

det sannolikt bidra till att förståelsen för läraryrket blev större och att lärarna fick bättre 

verktyg för att individualisera undervisningen ännu bättre. Noterbart utifrån forskningsläget 

är att det finns en hel del C-uppsatser som likt denna uppsats valt att lyfta hur lärare upplever 

och reflekterar kring individualiseringen i undervisningen och skolan. Det tyder på att 

intresset finns bland blivande lärare kring ämnet och skulle en vetenskaplig rapport med 

utgångspunkten hos lärarnas reflektioner skrivas skulle det vara gynnsamt för hela lärarkåren.  

 

Ytterligare forskning som skulle kunna göras på detta ämne är att göra en liknande studie 

som denna men med ett mer kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt (se 6.4). Eftersom att 

lärarna ansåg att de hade bättre koll på individualisering än lärare från andra ämnen skulle det 

vara intressant att undersöka om detta verkligen stämmer och se hur lärare från olika ämnen 

försöker individualisera undervisningen.  
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7. SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta denna uppsats kan man till att börja med konstatera att syftet med 

studien blev uppfyllt och frågeställningarna besvarades. Samhällskunskapslärarna i denna 

studie är i grunden positivt inställda till individualiseringen av undervisningen men menar att 

det finns baksidor med att individualisera för mycket. När de individualiserar 

samhällskunskapsundervisningen försöker de flesta lärarna använda sig av allmänna metoder 

som är mer tidseffektiva och som gynnar alla elever. Detta tillvägagångssätt går att ifrågasätta 

om det faktiskt är individualisering eller endast inkludering. De flesta metoderna som lärarna 

använder menar vi utifrån denna studies analys bygger mer på inkludering än 

individualisering.  

 

Om det fanns mer forskning kring hur lärare upplever och reflekterar kring 

individualiseringen av undervisningen hade det underlättat för denna studie. Eftersom det inte 

finns särskilt mycket tidigare forskning som berör upplevelsen av individualisering av 

undervisningen blev det svårt att jämföra studiens resultat mot någon liknande studie eller 

forskning. Det är tydlig att det finns ett intresse kring detta fenomen med tanke på hur många 

C-uppsatser det finns liknande denna. Men likt lärarnas problematik kring bristen på resurser 

är det möjligt att det råder samma problematik rörande forskningen kring detta ämne. Det 

behövs helt enkelt mer resurser för att kunna nå upp till individualiseringskraven. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

  

Del 1: Planera en lektion 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och hur har din yrkeskarriär sett ut? 

2. När du planerar en samhällslektion, vad är det du tänker på? 

3. - Ämne, retorik, att alla ska förstå, kontrollera att alla förstår. 

4. Vad kännetecknar undervisningen i samhällskunskap till skillnad från andra ämnen? 

5. - Komplexa samhällsfenomen, diskussioner och skriftliga uppgifter - tänker du på hur 

du utformar undervisningen med tanke på detta? 

6. Finns det något specifik som alltid följer med genom alla lektioner? Någon 

grundtanke du har om vad en lektion bör innehålla eller uppnå? 

7. Har du några elever med särskilda behov? 

8. Hur anpassar du undervisningen efter elever med särskilda behov? 

9. Har du något exempel? 

  

Del 2: Individualism 

1. Vad innebär individualisering för dig? 

2. Hur ser du på individualisering i skolan och individualisering i samhället, finns det 

likheter och skillnader? 

3. Hur väl känner du till läroplanen? 

4. - Hur tycker du läroplanen beskriver individualiserings uppdraget? 

5. Vad är målet med det? Vad vill skolverket uppnå med att individualisera skolan? 

6. Varför tror du skolvärlden eftersträvar en individualiserad undervisning? 

7. Vad tycker du om att skolvärlden har ett stort fokus på individualisering? 

8. Tycker du kraven på individualisering i läroplanen är för höga, lagom eller för låga 

krav? 

9. I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov. Gör du det och i så fall hur gör du det? 

10. Vad får ni för utbildning och vilka resurser får ni för att individualisera 

undervisningen? 

11. Får ni tillräckligt med resurser och utbildning i hur man ska individualisera 

undervisningen? 

12. Nu när vi har pratat lite om individualisering - är det något annat du tänker på nu om 

du skulle guida mig genom hur du planerar en lektion? 

  

Del 3: Reflektioner 

1. Tror du att din inställning till individualisering påverkar hur du individualiserar 

undervisningen? 

2. För ni någon diskussion på skolan om hur ska individualisera undervisningen? 

3. Tror du att du som samhällskunskapslärare reflekterar mer kring detta än lärare i 

andra ämnen? 
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Avslutande - Tre sista 

1. När tog du lärarexamen? 

2. Hur många års erfarenhet har du som lärare? 

3. Hur gammal är du? 
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Bilaga 2: Informationsbrev  

 

Förfrågan om att delta i studien  

Individualisering i samhällskunskapsundervisning   
 

Vi är två studenter från Uppsala universitet som går ämneslärarprogrammet med inriktning 

samhällskunskap. Denna termin skriver vi en C-uppsats i sociologi med samhällskunskap 

som ämnesdidaktisk inriktning som är det avslutande momentet för programmets 

samhällsvetenskapliga teoretiska del.  

 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för samhällskunskapslärares upplevelser av 

och reflektioner kring individualiseringen i samhället och skolan. Det finns tydliga 

indikationer som tyder på att individen och individens rättigheter hamnar allt mer i fokus. Till 

exempel att allt fler elever få olika former av diagnoser tillsammans med att läroplanen 

tydligt uttrycker att varje elev ska ha anpassad undervisning efter sina behov antar vi att 

kraven på lärare ökar. Därför är vi intresserade av att höra hur samhällskunskapslärare 

upplever och reflekterar kring detta.  

 

Eftersom att detta är en uppsats med samhällskunskap som ämnesdidaktisk inriktning är vi 

mest intresserade av att intervjua samhällskunskapslärare. Vi är övertygade att du som 

samhällskunskapslärare har ett flertal intressanta tankar kring detta ämne och därför vill vi 

väldigt gärna intervjua just dig. Är du intresserad och har möjlighet att ställa upp är vi väldigt 

tacksamma.  

 

Intervjun kommer spelas in (om du som intervjuperson samtycker) och hålla på i ca. en 

timme. Materialet som samlas in kommer endast att hanteras och användas av oss och vår 

handledare och endast användas till denna studie. Vi är måna om att din identitet inte ska 

kunna avslöjas i vår studie och därför kommer materialet avidentifieras. Materialet kommer 

att analyseras och publiceras i enbart denna C-uppsats på Sociologiska institutionen på 

Uppsala universitet.  

 

Vi vill vara tydliga med att deltagandet i denna studie är frivilligt och att vi naturligtvis tar 

hänsyn till intervjupersonens önskemål. Är du intresserad eller har övriga frågor kan ni 

kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Väl mött  

Maniel Hanna och Jesper Ringnér 
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Bilaga 3: Deklarering  
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