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Sammanfattning

Läroplanen (Lpo 94) kräver att skolans undervisning ska rikta sig mot varje enskild individs 

behov, bakgrund och förutsättningar för att på bästa sätt förbereda och fostra varje elev till en 

framtida verksam medborgare. Forskning på området betonar även den om vikten av 

individanpassad undervisning. Problematiken ligger i att skolan är uppbyggd efter grupper 

vilket försvårar detta krav/målsättning. Kunskapsskolan är en skolan som växt upp till följd av 

Lpo 94 och har som mål att skapa en individuell lärandemiljö. Med utgångspunkt i detta är 

mitt syfte att undersöka hur medvetenheten är hos lärare på Kunskapsskolan gällande 

individuellt lärande. Jag har använt en kvalitativ metod i form av intervjuer med fem olika 

lärare. Resultatet pekar på att individuellt lärande handlar om att skapa trygghet, motivation 

och meningsfullhet i undervisningen. Lärandet i sig går inte att påverka utan det är i 

undervisningen du som lärare ska nå eleverna. Det är i undervisningen goda lärandemiljöer 

skapas, efter var och ens egna unika förutsättningar. Detta är inte alldeles enkelt.

Adolescensens inverkan, gruppens påverkan och den psykosociala arbetsmiljön är faktorer 

som du som lärare måste ta hänsyn till i din undervisning. Personlig relevans och motivation 

är viktiga pusselbitar för att skapa goda lärandeförutsättningar. Lust att lära är ett begrepp som 

samlar ihop dessa bitar. Personlig relevans skapar meningsfullhet hos eleven, motivation nås 

genom att anknyta och anpassa undervisningen till elevens personliga mognad, kunskapsnivå 

och genom detta skapa flow. 
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1 Inledning och bakgrund

1.1 Introduktion

Lärande är ett begrepp som är förknippat med skola och utbildning. Under årens lopp har 

synen på lärande förändrats i takt med att samhället har utvecklats och fått nya influenser, 

politiska ambitioner och synsätt. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) fanns det en stor skillnad gällande lärande mot 

Lgr 80, dess förlaga. Fokus förflyttades från gruppen till individen. Istället för att skolan ska 

erbjuda alla en motsvarig undervisning skulle undervisningen nu anpassas till varje enskild 

individs förutsättningar och mognad. Ett problem kan tyckas i skolans värld där allt byggts 

upp efter ett kollektiv, med klasser och klassrumsindelningar. Denna våg av förändring fick 

nya idéer att komma upp i samhället. Kunskapsskolan är en friskola vars idé växt fram utifrån 

den nya individuella läroplanen. Deras idé är att skapa en skola där varje elev får 

undervisning anpassad efter sin nivå, ambition och mognad. Koncernen Kunskapsskolan har 

växt sig stor sedan starten och jag tycker att det finns intresse att undersöka Kunskapsskolan

som modell närmare. Jag har av denna anledning intervjuat fem lärare på Kunskapsskolan 

rörande individuell undervisning i denna kollektiva värld. Jag har valt att göra en 

undersökning om hur medvetenheten är på Kunskapsskolan gällande individuellt lärande. 

1.2 Kunskapsskolan

Kunskapsskolan är en koncern som driver friskolor runt om i landet. Sedan starten år 2000 har 

företaget numera 22 grundskolor och tio gymnasier, vilket omfattar ungefär 10 000 elever och 

750 medarbetare. Skolans idé är att ha ett gemensamt utbildningskoncept där eleven erbjuds 

en personligt utformad utbildning mot tydliga mål som ska formas utefter varje enskild 

individs förutsättningar. Lärarens uppgift kan delas in i tre olika roller, ämnesläraren, den 
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personliga handledaren och allmänhandledaren. Ämnesläraren ger föreläsningar, 

genomgångar, kommunikationspass1 osv. och är den som utvärderar elevens kunskaper. 

Utöver detta är också varje lärare personlig handledare för 20 elever och har regelbunden tid 

avsatt för detta. Som allmänhandledare ska även läraren finnas till för övriga elever vid behov 

av något slag. Alla elever och medarbetare på kunskapsskolorna runt om i landet jobbar efter 

samma mål och riktlinjer som företaget satt upp och presenteras på koncernens intranät. Där 

ligger allt material och alla dokument som undervisningen vilar på (Kunskapsskolan, 2008). 

Eleverna som går på denna skola har ett lite annorlunda arbetssätt än vad den traditionella 

undervisningen erbjuder. Den stora skillnaden är att eleven arbetar mer själv med att söka 

kunskap, mycket eget arbete eller grupparbete fyller agendan. Eleverna redovisar, vad de 

presterat och lärt sig, regelbundet för läraren, i grupp eller enskilt. Detta innebär att eleven i 

teorin själv bestämmer i vilken takt den vill arbeta i. Eleverna blir styrda av läraren under 

denna process för att nå minst betyget godkänt. 

1.3 Vad är lärande?

Lärande är ett begrepp som genomsyrar hela mitt examensarbete. I detta avsnitt kommer att 

redogöra kortfattat för synen på lärande enligt tidigare forskning, det vill säga hur lärande 

uppstår, vilka faktorer som påverkar inlärningen och lärarens roll i denna process.

Illeris (2001) skiljer på lärande i vardagligt tal i fyra olika definitioner. Lärande är för det 

första resultatet av en läroprocess, det som lärs. För det andra är det de mentala läroprocesser 

som förekommer hos individen. För det tredje är lärande yttre samspelsprocesser som är en 

förutsättning för de inre och för det fjärde definieras det i stort sett synonymt med 

undervisning. 

Illeris (2001) menar vidare att allt lärande består av integrationen mellan två olika processer. 

Den första är en yttre interaktionsprocess mellan den som lär och hans eller hennes sociala, 

kulturella och materiella omgivning. Den andra är en inre psykologisk process av tillgångar, 

                                                                
1 Ett kommunikationspass är en lektion där eleverna övar på att tala, debattera m.m. Sker främst i 

svenskundervisning och övrig språkundervisning.
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tidigare kunskap och vidare en bearbetning. I skolan riktas det mycket fokus på kunskapen 

som ska läras ut. Vad som eleven i sin tur tar till sig av det som lärs ut hänger i väldigt stor 

grad ihop med hur hans eller hennes yttre och inre interaktionsprocess förhåller sig till 

kunskapen. Den psykologiska sinnestämning och motivation i förhållande till uppgiften och 

samtidigt elevens sociala, kulturella och materiella omgivning, påverkar hur och vad eleven 

verkligen lär sig (Illeris 2001 A).

Enligt Illeris (2001) kan lärande även delas in i tre olika dimensioner. Det är inom dessa 

dimensioner som allt lärande utspelar sig. Den första är en kognitiv innehållslig dimension. 

Allt lärande består av någon form av innehållsmässig innebörd och tillägnelsen av detta 

innehåll eller färdighet sker genom en kognitiv process. Den andra innefattar en 

psykodynamisk känslo-, attityd- och motivationsmässig dimension. Detta kan förklaras 

genom att lärande alltid är en psykisk process förmedlad genom känslor, attityder och 

motivationer som kan fungera både som drivkrafter och samtidigt själva påverkas av lärandet. 

Den sista är en social och samhällelig dimension. Denna dimension innefattas av två aspekter. 

Dels en direkt eller indirekt social nivå där lärandet utspelar sig och dels en bakomliggande 

samhällig nivå som påverkar individen som lever, verkar och är uppfostrad inom den (Illeris, 

2001).

En viktig aspekt av lärandet är själva mötet mellan pedagog och elev, det vill säga den som lär 

sig något och den som leder den lärandes lärandeprocess. Lärarens möten med elever är 

således en oerhört viktig aspekt i elevens utveckling. Läraren kan vid en liknelse jämföras 

med ett skyddande skal för eleven. Läraren ska genom detta skal ge trygghet och skydda 

eleven. I takt med att eleven lär sig med hjälp av nödvändigt stöd ska eleven allteftersom våga 

ta sig bort från skalet, längre och längre ut. Detta sker i takt med att kunskapen överförs från 

läraren till eleven. (Kullberg, 2004)

1.4 Allmänt om forskningsområdet

Individuellt lärande och lärande i stort finns det mycket forskning om. Jag tycker av den 

anledningen att det är intressant att undersöka Kunskapsskolan som modell för individuellt 

lärande, där det i dagsläget enligt min kännedom inte finns någon tidigare forskning.
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Samtidigt ser jag en relevans i detta då Kunskapsskolan endast är en av många nya skolor som 

växt fram under den senaste tiden och har en speciell profilering och pedagogik. 

1.5 Vad säger egentligen läroplanen?

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är det dokument som ska ligga till 

grund för utbildningen i skolan. Men vad är det egentligen som står i denna gällande lärande? 

Jag kommer att redogöra för en del av det som läroplanen ställer som krav på skolans 

undervisning som jag anser är av intresse för just lärandet. 

Enligt läroplanen ska all utbildning i skolan rikta sig till varje elev. Den kan således aldrig 

utformas på samma sätt till alla utan måste individualiseras. Det är utifrån individens 

förutsättningar som skolan ska ta ett avstamp och främja elevens lärande. En förutsättning för 

att detta nås är att skolan erbjuder en god miljö där eleven får en trygg tillvaro (Lpo 94). 

Vidare tar Lpo 94 upp att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan det kan vara fakta, 

förståelse, färdighet eller förtrogenhet. Lärandet i skolan ska balanseras så att dessa kunskaper 

blir till en helhet. Genom att överföra de grundläggande värden som samhället vilar på och 

främja individens lärande ska eleven förberedas för att vara en verksam medborgare. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. 

(Lpo 94:5) 

Utifrån det jag tagit del av i läroplanen kan jag konstatera följande saker. För det första ska 

undervisningen vara anpassad till den enskilde individen. För det andra ska undervisningen 

vara motiverande – vilket leder till att varje elev vill engagera sig och lära. För detta krävs det 

att skolan erbjuder en god miljö där eleven finner trygghet vilket är den tredje punkten. För 

det fjärde ska dessa föregående punkter möjliggöra för eleven att ta till sig kunskap i olika 

former. För det femte innebär dessa kunskaper att eleven utvecklar en kompetens som gör den 

till en verksam framtida samhällsmedborgare. Målet för skolan är således att fostra 
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fungerande och verksamma samhällsmedborgare, vilket nås bäst enligt läroplanen om 

undervisningen inkluderar varje enskild elev och dess förutsättningar i undervisningen.

1.6 Faktorer som påverkar undervisningen

Den främsta plattformen för att skapa lärande i skolan är undervisningen. I detta avsnitt 

kommer jag att försöka dels redogöra för elevens situation i klassrummet, det som påverkar 

tryggheten och arbetsmiljön, som individ och gruppmedlem och dels redogöra för lärarens roll 

som ledare för gruppen. 

1.6.1 Adolescensen

Undersökningen jag har genomfört är på en högstadieskola, årskurs 6 till 9. Denna 

åldersperiod är väldigt känslig och elevernas mognad spelar en roll i deras lärandesituation i 

skolan.

Tonåringar involverar sig och spenderar mer tid med sina jämnåriga än med sina familjer. 

Även om ungdomar i den åldern mer och mer söker samvaro med sina kamrater, fungerar 

familjen som en trygg bas (Laursen, 1996, refererat i Papalia, Wendkos Olds & Feldman 

Duskin, 2004). Ungdomar i denna ålder vänder sig oftare till sina jämnåriga vid exempelvis 

behov av råd (Coleman & Hendry, 1999). Den jämnåriga gruppen är en källa av vänskap, 

sympati, förståelse, moralisk guidning, en plats för att experimentera, ett hjälpmedel för att 

utveckla autonomi och oberoende av föräldrarna. De jämnårigas påverkan på tonåringen är 

som starkast under högstadieåldern (Papalia et al., 2004).

Adolescensen har kallats tiden för ”ungdomsuppror”, vilket involverar emotionellt tumult, 

konflikter med familjen, alienering från vuxna, hänsynslöst beteende och avvisande av vuxnas 

värderingar. Forskningen i skolorna i hela världen visar dock att endast ca en av fem 

tonåringar passar in i detta mönster (Papalia et al., 2004).

Enligt en studie som undersökte närmare 6000 tonåringar i tio olika länder visar att de flesta 

tonåringar oftast är glada och avslappnade, gillar livet och känner att de kan kontrollera sina 
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beteenden. De tycker om sina relationer och skolan, samt känner sig självsäkra inför 

framtiden och har tilltro till sin egen förmåga (Offer et al., 1988, refererat i Papalia et al., 

2004).

Ändå kan adolescensen vara en turbulent och svår tid i den västerländska kulturen. 

Familjekonflikter, depression och riskabelt beteende är vanligare då än under någon annan 

tidsperiod i livet. Många tonåringar känner sig självmedvetna, generade, tafatta, ensamma, 

nervösa och ignorerade och många tar mer eller mindre medvetna risker emellanåt. Negativa 

känslor och humörsvängningar är mest intensiva under den tidiga delen av tonåren, dvs. 

högstadietiden, vilket åtminstone delvis kan förklaras med de stressfulla förändringarna som 

puberteten medför (Coleman & Hendry, 1999; Papalia et al., 2004).

Denna period i livet som högstadieeleverna genomgår är förmodligen den mest komplicerade 

tid en individ upplever och skillnader i mognad och känslor varierar i större utsträckning än 

någonsin tidigare. Detta innebär för läraren att det bör vara än svårare att undervisa på 

individbasis under denna period. 

1.6.2 Eleven i gruppen

”Visst kan det finnas personer som är besvärliga, men huvudregeln är nog att människor blir 

besvärliga när arbetsvillkoren är otillfredsställande.” (Svedberg, 2007:180)

Citatet är oerhört talande. Som lärare innebär det att finna rätt metoder i din undervisning för 

att skapa goda arbetsvillkor till eleverna. För att möjliggöra detta krävs det kunskap kring dels 

elevens roll och situation i klassrummet, dels hur du som ledare ska förhålla dig till denna 

kunskap. Inom en grupp finns det en rad möjliga relationer. Desto större gruppen är desto fler 

olika typer av relationer är möjliga och innebär att det finns ett stort antal upplevelser och 

iakttagelser att bearbeta och tolka. Det är denna relationsdynamik som utgör gruppens 

rikedom och det är där individen får stimulans och föda i sin personliga utveckling och i sitt 

identitetsskapande. (Svedberg 2007) Objektsrelationsteorin som är skapad av Melanie Klein 

används för att förstå gruppers kvaliteter och egenskaper. Känslor och uttryck hos barn utgör, 

enligt denna teori, grunden till att skapa relationer i vår omgivning, vilka möjliggör för 

individen att klara sig i omvärlden. (Svedberg 2007)
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Utifrån objektsrelationsteorin har begreppet regression fått sitt ursprung. Regression är en 

försvarsmekanism som utlöses av en person som upplever otrygghet eller osäkerhet i en 

situation. Detta kan exempelvis uppstå inför en okänd uppgift eller situation och resulterar i 

att individen väljer att dra sig tillbaka till det som känns vant, bekant och tryggt. Individen 

återfår genom detta beteende trygghet i sin tillvaro men samtidigt leder det ofta till ångest och 

stagnation. (Svedberg 2007) Tryggheten i skolan är viktig för elevens lärande. Om eleven 

istället för att ta sig an nya uppgifter eller utmaningar väljer att ta till ett regressivt beteende 

som inte främjar lärandet kommer eleven att få problem att uppnå de mål och kriterier eleven 

själv har och skolan som institution har. Samtidigt kommer elevens egen tillit till en 

uppgift/ämne eller skolsituation att resultera i att elevens tilltro till sig själv i skolan minskar. 

Enligt det sociokulturella perspektivet är människan med i ett kollektivt samspel som tolkar 

gemensamma verksamheter. Vi utvecklas i förhållande till gemenskaper med andra. Från det 

vi föds gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra människor. Det är dessa 

medmänniskor som hjälper oss att förstå hur världen fungerar och ska förstås. 

Kunskapstradering sker genom att omvärlden förtolkas eller medieras. Det är omgivningens 

ramar som vi verkar inom. Det är där vi vet vad som tillåts och uppmuntras. Detta innebär att 

barnet är väldigt beroende av den vuxne (Säljö, 2000).

1.6.3 Gruppens psykosociala arbetsmiljö

Begreppet arbetsmiljö kan delas in i två delar, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala 

arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö berör frågor som stress, trivsel, trygghet och 

tillfredställelse på arbetsplatsen eller i skolan. Psykosocial arbetsmiljö kan förklaras som ett 

samspel mellan en individs sociala miljö och psyke. Den psykosociala miljön innefattar 

individens grundläggande behov av trygghet, gemenskap, uppmuntran och utveckling. Dessa 

behov är viktiga i undervisningen och elevernas arbetsgång. För att tillfredställa behoven 

krävs det att läraren bistår med nödvändigt stöd. Relationerna mellan eleverna är också en 

viktig del i den psykosociala miljön. (Malmsten Olsson & Stavborg, 2003) Det är alltså i 

samspelet mellan en individs psyke och dess sociala omgivning som elevens grundläggande 

behov formas. Om eleven inte ges rätt förutsättningar i dels elevgruppen, dels av läraren 

kommer elevens lärande att påverkas i stor utsträckning. Tryggheten är alltså till stor del 

förknippat med samspelet till andra.
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1.6.4 Formella och informella grupper

En formell grupps kännetecken är att den har ett bestämt och uttalat syfte, med regler och 

rutiner samt leds av en formell ledare, såsom en skolklass leds av en lärare. Som motsats kan 

en grupp vara informell, vars kännetecken är att den bildats utifrån någon gemensam 

nämnare, exempelvis intresse. (Svedberg 2007) Inom de formella grupperna uppstår det olika 

rollbildningar. I skolan finns det en uttalad formell ledare i form av läraren. Läraren förväntas 

att leda gruppen mot de mål som ska uppnås, utifrån läroplaner, styrdokument etc. Ur elevens 

synvinkel, handlar det om att bli ledda av läraren vilket handlar om en förhandling om och en 

fördelning av makt. För ledaren innebär detta en balansgång mellan dels målstyrning och dels 

kulturella, socialt konstruerade och situationsberoende möten. Det är i dessa möten som 

ledaren formar sitt ledarskap. (Svedberg 2007)

1.6.5 Lärarens pedagogiska roll i undervisningen

Enligt Vygotskij (1978, refererat i Bråten, 1998) ska undervisningens pedagogiska upplägg 

inte enbart väcka intresse hos eleverna. En bra undervisning ska skapa mening. Han lägger 

stor vikt vid meningsfullheten i undervisningen. Undervisning ska vara likställd med elevens 

aktuella och potentiella nivå och samtidigt ska eleven vara medveten om värdet i det som 

förmedlas. Medierad inlärning är en undervisningsmetod präglas av en dialog mellan lärare 

och elev. I detta samtal är språket av stor vikt för lärandet. Vidare menar Vygotskij att den 

mest stimulerande inlärningen sker i mötet med någon annan som är mer kompetent (Bråten, 

1998). Kullberg (2004) menar att elevens förförståelse skiljer sig mycket åt. Detta anser hon 

bör betraktas som en kvalitativ resurs för undervisningen och att just detta är det som 

undervisningen ska utgå ifrån.

Språket och motivationen är något som Dysthe (2003) menar är viktiga faktorer som påverkar 

inlärningen. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i mötet mellan individen och 

dess sociala och kulturella omgivning. Kommunikationen och språket är grunden i 

läroprocessen samtidigt som motivationen är en avgörande faktor i inlärningen.

Svedberg (2007) beskriver språket som det absolut viktigaste verktyget för ledaren, och de 

viktigaste orden är ja respektive nej. Med dessa ord kan vi sätta upp gränser. Ledarskap 
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handlar främst om en verbal aktivitet, där ledaren genom att säga ja kan sympatisera, 

identifiera eller bejaka en synpunkt, och det motsatta med ordet nej. Genom språket kan 

ledaren forma och omforma normerna inom gruppen. Språket har med andra ord stor 

betydelse för normbildningen i en grupp (Svedberg 2007). Språket är alltså det yttersta 

verktyget du utövar ditt ledarskap med som lärare. Det är med hjälp av språket du ska 

förmedla kunskap, skapa intresse kring ett ämne, sätta upp gränser och dra riktlinjer för 

arbetets gång och klimat. Språket är den främsta kommunikationskanalen till elevens 

inlärning. 

Csikszentmihályi & Jackson (2000) myntade begreppet flow som varit framgångsrikt inom 

idrottspsykologisk forskning och tillämpning men som även kan appliceras på undervisning 

inom skolan. Flow är ett tillstånd som tillskrivs individen då en utmaning står i paritet med 

skickligheten (se figur 1 s.13).

                 

                    Hög utmaning

             Rädsla                 Flow

                 Låg skicklighet                        Hög skicklighet

              Apati               Avkoppling 

                – leda

Låg utmaning

Figur 1. Flowkvadraten. (Efter Csikszentmihályi & Jackson 2000)
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Likt figuren illustrerar gäller det att finna rätt ingrediens för att skapa ett flow. Om detta 

misslyckas, leder det till konsekvenser som skulle gå ut över undervisningen och 

motivationen hos eleverna. Enligt Skolverket (2003) visar en studie2 att elever som uppnår

flow när de studerar klarar sig bättre i skolan oavsett vad eventuella psykologiska test säger 

om deras förutsättningar.

Vygotskij (1978, refererat i Bråten, 1998) anser att undervisning bör ske genom aktivt 

samspel mellan läraren och eleverna som stimulerar varje individ att komma längre på en 

högre nivå i sin utveckling. Det är i zonen mellan vad barnet redan kan och vet och vad det är 

på väg att lära sig. I denna zon finns utrymmet för utveckling och det är där som god 

undervisning bör riktas mot (Bråten, 1998).

1.7 Sammanfattning inledning

Sammanfattningsvis av det inledande kapitlet är att lärarens uppgift, enligt Lpo 94, är att ge 

eleverna tillräckliga kunskaper för att vara verksamma i samhället. För att kunna göra detta 

krävs det att eleven får individuellt anpassad undervisning efter dess behov och 

förutsättningar. Förutsättningarna mellan elever skiljer sig oerhört mycket åt. Högstadietiden 

är en oerhört variationsrik känslo- och mognadsmässig ålder. Gruppens inverkan på individen 

är stor och det är viktigt i en turbulent ålder att känna trygghet. Om inte gruppens 

psykosociala arbetsmiljö är fungerande kommer det att drabba den enskildes lärande. Läraren 

har en viktig funktion i denna i rollen som ledare. Lärandet sker i samspelet mellan individer, 

där språket är grunden till läroprocessen och motivationen är den avgörande faktorn för att 

inlärning ska ske. För att skapa motivation är det viktigt att uppgiften är anpassad efter 

individens kunskapsnivå och är lagom utmanande i förhållande till den. Eftersträvansvärt i 

undervisningsupplägget är att skapa ett flow hos eleven. Kombinationen mellan 

kommunikation och undervisningsmetod blir avgörande för elevers lärande.

                                                                
2 Csikszentmihályi, M. (1990). Att uppleva ”flow”. I Maj Ödman (red.): Om kreativitet och flow. Stockholm: 

Brombergs förlag AB.
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1.8 Syfte

Som jag beskrivit i inledningen av denna uppsats så är kravet enligt läroplanen att jag som 

lärare ska anpassa min undervisning efter varje enskild individs behov och förutsättningar. 

Men jag kan se en ganska fundamental problematik i detta. Skolans undervisning bedrivs i 

mångt och mycket mot en grupp elever - en skolklass, men samtidigt ska den vara anpassad 

till individen. Detta får mig att fundera. Hur ska jag som lärare fundera eller agera?

Kunskapsskolan försöker bemöta detta dilemma och skapa en undervisningsform som 

möjliggör individuellt lärande. Av den anledningen tycker jag att det är intressant att se hur 

Kunskapsskolans lärare resonerar kring detta. Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur 

medvetna lärare på kunskapsskolan är i förhållande till individuellt lärande.
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2 Metod

2.1 Undersökningsdeltagare

För att besvara mitt syfte har jag valt att göra intervjuer (se bilaga A) med fem olika lärare. 

För att underlätta att finna deltagare valde jag att ta kontakt med min handledare jag haft på 

min verksamhetsförlagda utbildning. Vi diskuterade hur jag lämpligast kunde hitta 

intervjudeltagare och bestämde att jag skulle komma förbi på skolan och tillsammans göra ett 

urval. Samtliga av de tillfrågade lärarna var positivt inställda till en intervju när jag tog 

kontakt. Jag valde att välja lärare med lite olika bakgrunder och erfarenheter av sitt yrke. 

Resultatet blev att jag fick tre manliga respektive två kvinnliga intervjudeltagare, samtliga 

med olika antal år som lärare i bagaget. Jag hoppas genom mitt varierade urval få mer stoff att 

bearbeta. Jag kommer inte att särskilja de olika intervjudeltagarna åt i mitt resultat. Detta 

beror på att jag inte anser att det är relevant i förhållande till undersökningens utgång. 

2.2 Procedur

Jag intervjuade fyra av deltagarna på deras skola, i ett klassrum, någon form av grupprum 

eller arbetsrum. En av intervjuerna skedde i hemmet hos intervjudeltagaren. Samtliga 

intervjuer spelades in med en diktafon.

Då samtliga intervjudeltagare sedan tidigare visste vem jag är krävdes ingen närmre 

presentation utan jag gick direkt in på mitt syfte med intervjuerna och min uppsats. Jag 

informerad även om att deltagarna kommer förbli anonyma och började därpå min intervju.

Fyra av de fem intervjuerna varade mellan 45 minuter och en timme. Den femte intervjun 

varade endast 20 minuter. Anledningen till detta berodde på att intervjudeltagaren hade ett 
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pressat schema vid tidpunkten. Jag upplevde deltagaren en aning stressad inför intervjun men 

allteftersom desto lugnare. Deltagaren var även kort och konkret i sina svar vilket påverkade 

intervjutiden. Jag upplevde dock att deltagaren trots intervjutiden gav goda och intressanta 

svar och tankar i förhållande till min undersöknings syfte. Samtidigt är jag medveten om att 

om deltagaren upplevde stress kan detta ha påverkat intervjun.

2.3 Datainsamling

Jag har gjort en kvalitativ undersökning som omfattar fem stycken halvstrukturerade 

intervjuer. Jag har använt mig av en ”general interview guide approach”3 i mina intervjuer 

(Patton, 2002). Min tanke var att föra en öppen diskussion kring mina frågor. 

2.4 Databearbetning och analys av data

Materialet från mina intervjuer har jag analyserat med hjälp av en induktiv tematisk 

analysmetod vilket innebär att intervjuerna lyssnas/läses igenom ett flertal gånger och att 

nyckelord noteras. Nyckelorden grupperas sedan in i olika teman. Denna metod anser jag är 

att föredra framför en hypotetisk deduktiv metod, då jag inte använt mig av några hypoteser 

rörande resultatet (Patton, 2002). Intervjuerna har enbart delvis transkriberats då jag inte 

funnit det relevant att transkribera dem i sin helhet i förhållande till min analys och mitt 

resultat i uppsatsen. Genom att istället enbart notera det jag ansåg relevant eller möjligtvis 

relevant och genom att lyssna igenom materialet vid upprepade tillfällen skapade jag en 

överblick. Jag kunde dessutom notera om det fanns något som sagts som hade direkt 

anknytning till min undersöknings syfte. 

Utifrån detta skapade jag ett antal preliminära teman och sökte om jag kunde finna några 

gemensamma mönster. Därefter sorterade jag in intervjumaterialet under de preliminära 

                                                                
3 General interview guide aproach innebär att intervjun har en färdig disposition i form av frågor eller ämnen 

som ska beröras under intervjun. Intervjuaren bestämmer ordningsföljden och formuleringen av frågor efter 

dispositionen. (Patton, 2002)
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teman jag använt mig av. För att hålla isär de olika intervjupersonernas citat använde jag olika 

färger för de olika personerna. Detta gjordes framförallt med syftet att skapa ordning i 

tematiseringsprocessen. Sedan lyssnade jag igenom mina intervjuer en gång till i sin helhet 

och läste igenom mina anteckningar för att finna om det skulle finnas något mer i materialet 

jag tidigare missat. Därefter valde jag att kontrollera att mitt material blivit korrekt 

kategoriserat utefter de två kriterierna intern homogenitet och extern heterogenitet4. Slutligen

valde jag att dela in materialet efter två huvudteman, elev och lärare.

                                                                
4 Intern homogenitet innebär huruvida intervjumaterialet under tematiseringsprocessen inom en kategori hålls 

ihop och har en innehållsmässig homogenitet. Extern heterogenitet innebär huruvida kategoriernas skillnader är 

tydliga. Materialet ska alltså tydligt tillhöra en specifik kategori och samtidigt inte kunna passa in under någon 

annan. (Patton, 2002)
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3 Resultat

Min tematiseringsprocess ledde fram till att jag kunde urskilja huvudkategorierna ”eleven” 

och ”läraren”. Under temat eleven kommer jag att ta upp aspekter som rör adolescensen, 

gruppsykologi och miljö. Under temat läraren berörs lärarens roll i förhållande till 

undervisningen, motivation, kommunikation och personlig relevans för eleven.

3.1 Elev

Under temat elev kommer jag att presentera det resultat jag fått från mina intervjuer gällande 

faktorer som påverkar elevens situation i skolan och som direkt påverkar undervisningen. 

Utifrån mina intervjuer har det kommit fram att elevens personliga mognad och känslor spelar 

en stor roll för undervisningen. Beroende på hur eleven känner sig mentalt i klassrummet styr 

det direkt elevens inlärning. Som lärare är det, enligt mina intervjuer, i stort sett omöjligt att 

ha kontroll över detta. En elev kan vara störande, upprörd, irriterad, arg eller ledsen av någon 

anledning som inte alls har någon anknytning till undervisningen. Saker sker ideligen på 

rasten, på vägen till och från skolan, i hemmet och övriga platser, som du som lärare aldrig får 

reda på. Resultatet i klassrummet eller individuellt kan du däremot få reda på. En lektion kan 

bli helt annorlunda än du som lärare tänkt dig, en elevs prestationer förändras som påverkar 

dagens resultat eller än värre under längre tid än så. En intervjudeltagare uttrycker sig enligt 

följande:

Ibland undrar jag om de lärt sig mer om hur det är att missköta sig på lektionen och lärt 

sig mer om min toleransnivå än det jag har att säga.

En annan intervjudeltagare uttrycker att som lärare kan du planera en lektion in i minsta detalj 

men ändå så blir lektionen helt annorlunda på grund av att du får ägna dig mer åt skötselregler 

än på ämnesundervisning. Vidare menare deltagaren att detta enbart är att acceptera som 
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lärare och att du som lärare inte behöver känna dig dålig för att det inte blivit som du tänkt. 

Det handlar om att försöka anpassa sin lektion så gott det går i dessa lägen och det behöver 

inte betyda att lektionsupplägget var dåligt. En annan intervjudeltagare påpekar vikten av att 

anpassa sin undervisning beroende på elevens individuella mognad.

Man lär sig vid olika tidpunkter, det handlar om att alla har en viss mognad för att lära sig 

något, vissa elever klarar av vissa grammatiska resonemang vid 12 års ålder, vissa ett år 

senare, klokt att ha mål för elever utefter deras mognad. 

Majoriteten av de intervjuade nämner något om nivåskillnaderna som finns bland eleverna. 

Vissa har bättre förutsättningar rent allmänt hemifrån med engagerade föräldrar vilket kan 

leda till läxhjälp och diskussioner som ger en större helhetsbild av kunskapens innehåll. 

Genom detta får dessa elever lättare att dra paralleller mellan olika kunskaper vilket bidrar till 

en djupare inlärning. Detta hänger även ihop med elevens mognad. Annars blir det lätt som en 

av de intervjuade nämner att kunskapen blir osammanhängande. Vidare påpekas det bland 

samtliga intervjudeltagare att det därför är viktigt att möta varje enskild elev efter hans eller 

hennes egen nivå.

Förutsättning för ett djupare lärande är att redan kunna lite om allt möjligt och att kunna 

para ihop denna kunskap, annars blir lärande som bara oberoende öar som egentligen inte 

har något intresse.

Resultatet visar att samtliga intervjudeltagare påpekar betydelsen av medvetenhet gällande 

högstadieelevers situation. Majoriteten av dem talar om hur viktigt det är att visa varje enskild 

elev att du bryr dig om just honom eller henne. Genom att ge varje elev uppmärksamhet 

skapar du lättare en relation till eleven som genererar en trygg bas. Trygghet är ett nyckelord 

för att möjliggöra inlärning enligt samtliga intervjudeltagare och det finns en rad faktorer som 

kan spela in på huruvida eleven känner sig trygg i skolan.

Rädsla eller fruktan är något som inte är bra, kommer inte långt med det. 

Finns klassiska positiva förutsättningar för lärande, inte känna sig obekväm av någon 

anledning.
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De intervjuade uttalar sig om att den fysiska och psykosociala miljön är faktorer som påverkar 

elevers inlärning. För att undvika störande moment i läroprocessen är det viktigt att eleven 

känner sig komfortabel i sin omgivning. För att eleverna ska kunna få arbetsro är det viktigt 

att alla trivs och inte störs i undervisningen.

En av skolans stora utmaningar, skapa en miljö för varje enskild elev. Himla svårt, 

omöjligt tycker jag. Vissa ska ha tyst, andra ska prata med varandra. Blir lätt att man 

lägger sig på en mellannivå.

Jag tror att det är viktigt att det är bra miljö, behöver inte vara flashigt, men det ska vara 

prydligt och städat och snyggt.

En intervjudeltagare påpekar att det hela tiden sker saker i gruppen som du inte har en aning 

om som lärare. Om en fråga ställs till en viss elev kan detta sedan påverka hela gruppen resten 

av lektionen. 

3.2 Lärare

Under avsnittet lärare kommer jag att ta upp delar av resultatet som berör undervisningen på 

ett mer direkt sätt. Med detta menar jag hur läraren bör enligt mina intervjuer agera i eller 

tänka kring sin undervisning i förhållande till eleverna och om läraren som ledare i 

klassrummet. 

Motivationen är en ingrediens som samtliga intervjudeltagare lägger stor vikt vid i förhållande 

till elevens lärande. Motivationen hänger i hög grad ihop med hur mycket av kunskapen en 

elev tar till sig. Det är viktigt att skapa intresse för undervisningen. Det är där den stora 

utmaningen som lärare ligger menar en av deltagarna. En intervjudeltagare uttrycker sig enligt 

följande:

Elevens motivation är mest grundläggande, med motivation kan man alltid lyckas. Om 

motivationen saknas spelar det ingen roll hur duktig eleven är.
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Ett begrepp som kommer upp i intervjuerna är lustfyllt lärande. En deltagare uttrycker 

att det är svårt att kombinera målstyrt lärande med lustfyllt lärande. Genom att få 

eleverna att tycka undervisningen är lustfylld är viktig, menar majoriteten av 

deltagarna. Samtidigt påpekar de att lustfyllt lärande inte nödvändigtvis hör ihop med 

att undervisningen är rolig utan att det snarare kan handla om något som känns av vikt 

för eleven. En deltagare uttrycker att det är eleven som måste vara aktiv i 

lärandeprocessen. Det innebär att du som lärare måste skapa motivation och lust hos 

eleven för att lägga en god grund för elevens läroprocess. 

Det är eleven som lär sig aktivt, jag kan inte lära det åt dem, det handlar om att vara aktiv 

i lärandeprocessen.

Jag tycker såhär, antingen måste eleverna tycka det är kul, är det roligt behöver man inte 

anstränga sig då räcker det med att stötta, eller så måste de tycka att det är viktigt.

Det är viktigt att man utgår i sin undervisning från elevernas intressen och bakgrund. Genom 

att finna kopplingar till elevens närhet görs undervisning mer lättillgänglig och relevant för 

eleven. På detta vis finner eleven en personlig relevans i att lära. Undervisningen ska kretsa 

kring eleven, närliggande ting som de känner igen. 

Jag tror att för, för att man ska lära något på djupet tror jag att man behöver finna någon 

personlig relevans i det.

Kan räcka med de små sakerna för att det ska bli relevant eller självklart i deras vardag 

också och inte något avlägset. Genom att knyta an till elevers närhet kan man skapa 

samband hos eleven. 

Om detta uppfylls uttrycker en majoritet av deltagarna att det uppnås en djupare inlärning hos 

eleven. En deltagare uttrycker hur lärande bäst fungerar på sig själv och blir till bestående 

kunskap:

När jag upplever att jag har någon personlig vinning och gör någon koppling i huvudet 

mellan den nya informationen och något jag redan vet.
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Enligt resultatet av min datainsamling är en annan nyckel till att skapa goda lärandesituationer 

i klassrummet kommunikationen. Språket är grundläggande för lärande. Hur du som lärare 

förmedlar kunskapen påverkar avsevärt. Genom att visa sig engagerad och intresserad med 

ditt språk, både kroppsligt och verbalt ökar du chansen att skapa intresse kring undervisningen 

även hos eleverna.

Undervisning är intressant, du gör den intressant, ditt sätt att förmedla avgör, du behöver 

inte göra det spännande eller intressant för det är redan intressant. Allt handlar om hur du 

berättar.

Man ser på elevernas reaktioner om de är med på tåget eller inte oavsett om det är en 

grupp eller individ. Har man kontakt med eleverna i undervisningssituationer märker man 

om eleverna förstår eller inte.

Samtidigt kan elevernas kroppsspråk ge tydliga signaler till läraren huruvida eleven har 

förstått eller inte. Genom att som lärare vara närvarande och lyhörd under sin undervisning 

kan lektionen anpassas till eleverna. Samtidigt menar intervjudeltagarna på att det är relevant 

att aktivera eleverna i undervisningen. Interaktionen skapar och bidrar till deras intresse och 

vidare deras lärande.

Resultatet pekar också på relevansen i att eleverna vet vem man själv är som lärare. Som 

lärare ska man vara rak och öppen med hur man själv är och genom detta möjliggöra en 

relation där eleverna vet var läraren står. En intervjudeltagare påpekar att det ur elevernas 

synvinkel ofta handlar om att läsa av läraren och tolka honom eller henne. Eleven behöver 

förstå hur läraren tänker och vad som förväntas presteras av eleven.

Eleverna måste veta vem man är, man måste vara äkta inför eleverna.

Intervjuerna ger mig också bilden av att upplägget av undervisningen är starkt ihopkopplat 

med elevens motivation. Som lärare räcker det inte alltid med att framföra sitt ämne eller 

kunskaper på ett intressant sätt utan det ska vara en del i ett intressant upplägg som gör eleven 

sugen på att veta och lära sig mer.
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3.3 Sammanfattning resultat

Jag har delat in insamlad data efter två teman, elev respektive lärare. Under temat elev visar 

resultatet på att det är viktigt att vara medveten om att elevernas känslor och mognad kan 

påverka undervisningen och vidare deras lärande. Det är viktigt att försöka anpassa 

undervisningen efter elevernas mognad och kunskapsnivå, som kan skilja sig mycket åt. 

Tryggheten i skolan är en viktig faktor för att främja lärandet bland eleverna. Gruppens 

psykologiska och psykosociala miljö kan ha stor inverkan på undervisningen.

Temat lärare visar på att det är viktigt att skapa motivation hos eleverna i undervisningen. 

Lustfyllt lärande är ett begrepp som kopplas ihop med motivation och meningsfullhet. 

Undervisningen ska knytas an till elevens närhet och skapa personlig relevans för att nå 

djupare inlärning. Med hjälp av språket gör du din undervisning intressant. Relationen mellan 

lärare och elev är viktig, eleven ska veta vem läraren är och var han eller hon står för att veta 

vad som förväntas prestationsmässigt. Undervisningens upplägg är även det av stor vikt för att 

lust att lära ska finnas hos eleven.
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4 Diskussion

4.1 Metoddiskussion

Då grunden till resultatet består av fem intervjuer med fem olika lärare ifrån Kunskapsskolan 

är det deras subjektiva upplevelser som ligger till grund för uppsatsen. Generaliserbarheten är 

låg med tanke på antalet intervjudeltagare.

Anonymiteten hos intervjudeltagarna blev ett problem i fyra av fem intervjuer då de gjordes i 

skolans lokaler. Därmed blev det möjligt för andra lärare att se vem som blev intervjuad vilket 

medför ett etiskt problem. Egentligen var min ursprungstanke att mina intervjuer skulle ske 

utanför skolans lokaler, vilket skedde med en intervju, samt att kontakten med 

intervjudeltagarna skulle ske utan andras vetskap. Det sistnämnda blev problematisk, då jag 

tog kontakt med de olika deltagarna i skolan och med hjälp av min före detta handledare.

Jag vill också påpeka att jag inte på något vis värderar eller utvärderar Kunskapsskolan som 

skolform. Det är endast de intervjuades tankar och idéer kring lärandet vilket inte på något vis 

behöver motsvara skolan som institution eller Kunskapsskolans syn på lärande. Jag kommer 

inte att kunna verifiera eller utvärdera huruvida deras syn på individuellt lärande skiljer sig 

från andra skolor, eller om de i sin egen undervisning lyckas rent fysiskt att genomföra det de 

belyser som relevant gällande individuellt lärande och propagerar som eftersträvansvärt i 

undervisningen. Detta har inte heller varit mitt syfte.
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4.2 Diskussion och slutsatser

Att intervjudeltagarnas svar stämmer i så stor utsträckning överens med den forskning jag 

tagit upp kan ha påverkats av mina frågor, jag hade dock inte läst all litteratur som redovisats i 

denna uppsats innan intervjutillfällena, frånsett läroplanen. Jag upplever också att svarens 

entydighet och samstämmighet med varandra och forskningen kan besvaras genom att 

intervjudeltagarna har som krav att utgå ifrån läroplanen i sin undervisning. Då 

intervjudeltagarantalet var få och inte någon intervju gjorts på någon annan skola är det inte 

möjligt att dra några paralleller utifrån svaren som går att generalisera på Kunskapsskolan 

som organisation och svenska skolor i sin helhet. Tanken med min uppsats har varit att 

försöka finna någon form av vidgad förståelse eller kunskap om huruvida individuellt lärande 

är möjligt i en större elevgrupp. 

För att underlätta läsningen kommer jag att i detta avsnitt att föra en diskussion utifrån den 

forskningsbakgrund jag belyst i inledningen i förhållande till mitt resultat kopplat till egna 

tankar, funderingar och kommentarer.

4.3 Elev

I det inledande kapitlet beskrev jag mycket om den turbulenta tid som elever genomgår under 

adolescensen. Starka emotioner som kan involvera familjekonflikter, alienering från vuxna, 

hänsynslöst beteende och avvisande av vuxnas värderingar är vanligare förekommande under 

denna period. Samtidigt som tonåringar ofta känner sig tafatta, självmedvetna, ensamma och 

nervösa. Under de tidiga tonåren är humörsvängningar och negativa känslor som mest 

intensiva. Resultatet från mina intervjuer pekar även de på att lärandesituationen direkt 

påverkas av en individs känslor och även individens känslomässiga mognad. Undervisningen 

kan planeras utförligt helt resultatlöst på grund av en eller flera elevers sinnesstämning. 

Vidare pekade resultatet på att läraren bör jobba med att acceptera detta och försöka att 

anpassa sig efter situation på bästa vis. Vad detta bästa vis är, är dock lite luddigt kan tyckas. 

En problematik med min undersökning är att försöka finna hur detta bästa vis uppnås i 

klassrummet och i förhållande till varje elev. Som lärare är det viktigt att vara medveten om 
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elevens situation som tonåring och vad det innebär då detta blir en viktig ingrediens att ta 

hänsyn till i din undervisning. 

Resultatet och tidigare forskning pekar starkt mot att det är viktigt att i klassrummet rikta sin 

undervisning så nära elevernas närhet och intresseområden för att göra den mer intressant. 

Den känslomässiga aspekten anser jag är en del i detta, då det kan påverka gruppens 

sinnestämning i det stora och enskilda individers motivation till inlärning. För att 

undervisningen ska vara gynnsam bör därför förutsättningen vara att varje elev trivs och är 

nöjd. Adolescensen problematiska tillskrivelser gör att eleverna kan under perioder ha svårt 

att finna motivation i skolan. Jag tolkar det som att utifrån mina intervjuer och tidigare 

forskning jag belyst bör vara viktigt som lärare att vara lyhörd för elevens känslor i 

klassrummet och skolan som helhet, vilket kan innebära rollen som stöttepelare, ge utrymme 

för temporära prestationsmässiga upp- och nergångar till eleven. 

Skolans uppgift enligt läroplanen är i det stora hela att fostra varje individ till framtida 

verksamma samhällsmedborgare. För att göra detta krävs det kunskap och kunskap innebär 

resultat. Som lärare kan detta innebära en problematik, utifrån det resultat jag fått fram i min 

undersökning. Många av de intervjuade fokuserar mycket på att deras undervisning gått till 

spillo på grund av elevernas sinnestämning. Ett privat företag, som exempelvis Volvo, 

förväntas göra goda resultat ekonomiskt, en lärare förväntas göra det genom att elever uppnår 

goda betyg. När undervisningen då fallerar gör även resultatet detta vilket kan skapa en 

stressfull situation för läraren. Elevens kunskapsmål är naturligtvis det primära, men övrig 

socialisering till samhället kan vara i vissa fall väl så viktigt och nödvändigt för att på längre 

sikt öka chanserna till goda prestationer.

Ett problem jag tagit upp i min undersökning är att undervisningen skall riktas mot varje 

individ men att den samtidigt ofta bedrivs kollektivt. Undervisning ska ske i aktivt samspel 

mellan läraren och eleven och rikta sig mot den en tillräckligt utmanande zon i förhållande till 

elevens nuvarande kunskapsnivå. Tonårens problematik kan göra denna uppgift än svårare då 

en enskild individ kan påverka lärandet för en hel grupp. En elevs kunskapsnivå eller mognad 

bör enligt en av de intervjuade i min undersökning tas i beaktning och resultera i individuellt 

uppställda studieplaner för varje enskild individ. Det är således viktigt som lärare att ge sig tid 

åt varje elev och sätta sig in i hans eller hennes kunskapssituation.  
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Miljön är en annan faktor som Skolverket, forskning jag belyst och mitt resultat uttalat som 

relevant för lusten att lära. De faktorer jag tidigare tagit upp påverkar direkt klimatet i 

gruppen. Trygghet är ett begrepp som är vitalt i den psykosociala arbetsmiljön och är något 

som läraren ständigt ska bygga upp eller bibehålla och återigen blir medvetenheten om 

individens sinnestämning betydelsefullt. För att ha en god psykosocial arbetsmiljö är det ett 

krav att alla trivs och känner sig delaktiga. I en klass finns det alltid kulturella olikheter. 

Kulturella skillnader bör utnyttjas och användas i undervisningen för att integrera eleverna 

med varandra och ge en ökad förståelse och samtidigt stärka individen. Om individen inte 

finner trygghet i sin tillvaro finns risken för att eleven använder sig av ett regressivt beteende, 

vilket står i en direkt konflikt med lärandets process.

4.4 Lärare

Frågan är om möjligheten finns att rikta sin undervisning mot den enskilde individen i en 

grupp. Som redan nämnts ligger eleverna på skiljda nivåer kunskapsmässigt och 

mognadsmässigt, vilket då bör tas i beaktning för att fylla varje enskilds behov. Lust att lära 

är ett begrepp som ska vara en väg till att nå individuellt lärande. Om lusten finns hos varje 

elev så ökar möjligheten till ett djupare och godare lärande. Enligt mitt resultat och utifrån 

tidigare forskning innebär lust att lära kortfattat motivation och meningsfullhet. Detta leder 

mig vidare till att fundera kring hur motivation och meningsfullhet kan skapas i 

undervisningen, något som en av mina intervjudeltagare påpekade är den stora utmaningen 

som lärare.

Personlig relevans och anknytning till elevens närhet är ett sätt att skapa meningsfullhet i 

undervisningen, som resultatet lyft fram. Om en elev inte känner sig bekant med det som lärs, 

eller uppfattar att undervisningen har någon verklig förankring är det lätt att kunskapen som 

lärs ut inte tas in. Resultatet pekar på att förutsättningen för att nå ett djupare lärande 

förutsätter att du redan har kunskap omkring det ämne du undervisar i. Som lärare blir det då 

viktigt att försöka finna knep som fungerar på varje enskild individ, vilket innebär att du bör 

känna dina elever. Ingenting i resultatet eller forskning tyder på att med personlig anknytning 

menas att undervisningen direkt bör vara något betungande och svårt arbete, om än 
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utmanande. Små saker kan göra skillnaden mellan succé och fiasko. Möjligheten att finna en 

individspecificerad riktning som får varje elev att bli eld och lågor i sin undervisning tror jag 

är liten. Men det finns alltid större gemensamma nämnare som kan användas. Aktuella 

nyheter som berör närområdet, mediala händelser som skapar intresse är saker som kan vara 

användbara ur detta syfte i kombination med mer unika intressen hos den enskilde. Resultatet 

pekar även på att det är viktigt att eleven känner dig som lärare då det ur elevens synvinkel 

handlar om att veta om vad respektive lärare har för förväntningar. Relationen mellan lärare 

och elev är således viktig och det är dessutom viktigt att du som lärare är tydlig gällande dina 

krav och förväntningar på eleven. 

En betydelsefull ingrediens för att skapa motivation i undervisningen är att nå ett flow. Detta 

kan vara oerhört problematiskt då varje individ befinner sig på en egen nivå. Uppgifterna bör 

anpassas efter mognad och kunskapsnivå snarare än ålder, för att flow ska uppnås. 

Kommunikationen är en annan viktig faktor som skapar motivation till undervisningen. 

Lärarens sätt att med hjälp av det verbala och kroppsliga språket förmedla sin kunskap är 

avgörande för om eleven finner undervisningen relevant. Det sociokulturella perspektivet 

menar på att lärandet sker i mötet mellan individen och dess sociala och kulturella omgivning. 

Vi utvecklas i förhållande till gemenskaper med andra och våra erfarenheter skapas i 

relationen till andra. Det är våra medmänniskor som hjälper oss att förstå hur världen 

fungerar. Hur läraren förhåller sig till sin undervisning och hur läraren kommunicerar ut sitt 

budskap i undervisningen påverkar individen samtidigt som det är viktigt att vara medveten 

om att individen verkar efter vissa typer av ramar som omvärlden har satt upp. 

Skolans undervisning bör också kanske te sig annorlunda beroende på stimulansbehoven i 

respektive ålder. Adolescensen innebär olika sorters behov och olika sorters krav på 

stimulans, till skillnad mot yngre åldrar i skolan. Dagens högstadieskolor är uppbyggda efter 

samma skolsystem som lågstadiet, att sitta tyst och lyssna bakom sin bänk. Tonåringar får 

stimulans genom att själva analysera, bearbeta och diskutera material och undervisningen till 

dessa bör därför istället bygga mer på egen forskning. (Goldinger, 1995) 

Kullberg (2004) menar på att varje elev har egna metoder, tankar och sätt. Detta ska sättas in i 

kombination med att undervisningen är kollektiv och likväl främja individens lärande. Frågan 

är om det går. Enligt Kullberg är det möjligt att anpassa undervisningen, inte lärandet, på ett 
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individuellt plan. Undervisning, enligt henne, handlar om medveten handledning som ska 

komma in i elevens lärandeprocess och kognitiva och metakognitiva utveckling. Dessa finns 

redan hos eleverna sedan tidigare och handledningen sker således mot något redan faktiskt. 

Genom ett undervisningsbaserat lärande kan undervisning ske både i grupp och individuellt 

samtidigt. Detta sker genom fyra steg: introduktion, presentation, eget arbete och värdering. 

Mellan stegen ska ständig möjlighet till reflektion vara möjlig.

Introduktion ska skapa en förförståelse inför uppgiften, ska vara kortfattad men stimulerande. 

Syftet är att skapa intresse för uppgiften och bör ske en veckas tid före uppgiftens start.

Presentation ska vara till hjälp för eleverna att engagera sig, ta ansvar, delta och välja i 

uppgiften och gärna rikta sig mot elevens alla sinnen.

Nästa steg är eget arbete eller grupparbete i form av olika övningsuppgifter som bygger på 

varandra. Flertalet övningar som möjliggör att kunskapen byggs vidare och internaliseras så 

att den automatiskt finns med i tänkandet.

Det slutgiltiga steget är värdering. Eleverna ska nu fundera utifrån sig själva vad de lärt sig. 

Eleverna ska kunna svara på frågan vad de lärt sig som de inte kunde förut. 

Detta upplägg i undervisningen ska alltså enligt Kullberg möjliggöra individuell undervisning 

på en gruppnivå. Undervisningen går alltså att anpassa på en individuell nivå, men däremot 

inte lärandet. Lärandet är en process som eleven har. Läraren är enbart verktyget som genom 

rätt metodik uppmuntrar till lärande hos eleven. Jag ser på det undervisningsbaserade lärandet 

som ett sätt att försöka uppnå flow i undervisningen.

4.5 Avslutande diskussion

Att undervisningen bör eller måste individanpassas för att göra den optimal för varje individ 

råder det inga tvivel om. Enligt Illeris hänger lärandet ihop med hur väl en individ kan 

förhålla kunskapen som lärs ut till sin yttre och inre interaktionsprocess (se under rubrik 1.3 

Vad är lärande?). Resultatet i min undersökning gav ett entydigt svar gällande betoningen av 

att den psykosociala arbetsmiljön och elevens tidigare erfarenheter, kulturella bakgrund och 

kunskaper är av betydelse för elevens lärande. Vidare menar Illeris att den psykologiska

sinnestämningen och motivationen i förhållande till uppgiften och elevens sociala, kulturella 

och materiella omgivning påverkar vad eleven verkligen lär sig. Nyckeln till att nå detta enligt 
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min undersökning är att skapa lust att lära i klassrummet vilket innebär att dels få ett flow 

som ska ge motivation, dels förankra undervisningen med personlig relevans. För att ens detta 

ska vara möjligt är det viktigt att varje individ känner sig trygg, att den psykosociala 

arbetsmiljön är god. För att flow ska vara möjligt måste undervisningen vara anpassad efter 

individens kunskapsnivå. Lustfyllt lärande enligt min undersökning är ett samlande begrepp 

av dessa tankar, enligt min tolkning, och som även innefattar Vygotskijs tankar om en god 

undervisning, det vill säga likställd med elevens aktuella och potentiella nivå samtidigt som 

värdet i kunskapen ska förmedlas till eleven. Motivation och meningsfullhet blir ledorden 

undervisningen ska utgå ifrån. Vygotskij menar på att lärande sker individuellt men i ett 

kollektiv, då lärandet sker i samspelet mellan olika individer. Lärarens uppgift enligt honom 

är att stimulera eleverna att komma längre i sin kunskapsutveckling och undervisningen bör 

rikta sig mot zonen flow.

Lust att lära får utefter resultatet i min undersökning stor betydelse för det individuella 

lärandet. Enligt Kullberg innebär lust att lära att känna ett personligt engagemang, en glädje 

över att lära sig eller kunna något som man sedan kan bygga vidare på och utveckla ännu mer. 

Likväl handlar det om, för eleven, att känna stolthet över det han eller hon gör och ha 

självförtroende inför sina uppgifter (Kullberg, 2004). 

Skolverket (2003) belyser begreppet lust att lära i relation till motivation. Då eleven känner 

lärandet lustfyllt leder det till att en motivation skapas till att lära och utveckla sig 

ytterliggare. Skolverket kom fram till att en faktor som inverkar i hög grad på elevers 

motivation är arbetsmiljön. Lust att lära är inte enbart individuellt utan kan även tillskrivas en 

grupps status eller känsla. Skolverkets inspektörsgrupps definition av lust att lära är enligt 

följande.

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på

egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. 

(Skolverket, 2003, s.9)

Utifrån mitt resultat, läroplanen och tidigare forskning tolkar jag det som att nyckeln till 

individuellt lärande i undervisningen är att varje enskild elev tycker att den är lustfylld. 

Lustfyllt lärande leder till individuellt lärande.
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Undervisningsformen är även den viktig och bör anpassas beroende på ålder eller 

mognadsnivå, vilket innebär för högstadieelever att den är av forskande art snarare än sitta 

still och lyssna till läraren. Detta kan dock te sig problematiskt om undervisningen som idag 

utgår ifrån klasser indelade efter enbart ålder och inte mognadsnivå. Alla elever under 

adolescensen befinner sig på olik nivå, och klassernas indelning bör av den anledning kanske 

inte vara lika uttalad som den är i dagens skola. Att dela in elever enbart baserat på kunskaps-

och mognadsnivå skulle ur detta synsätt vara att föredra framför åldersindelningen. Men 

samtidigt medför ett elitistiskt tänkande en rad andra problem som jag inte kommer att ge 

något utrymme i denna uppsats. 

Undervisningsbaserat lärande är en undervisningsform av mer forskande art. Det är inte 

möjligt att direkt som lärare påverka lärandet hos eleven, men undervisningen är den form där 

kunskaps ska presenteras på ett sätt som ger så god grogrund för denna process som möjligt. 

Jag upplever att det kan vara svårt att uppnå ett flow i en enbart traditionell 

klassrumsundervisning. Eleverna kräver mer stimulans än så. Undervisningen tenderar också 

enligt egen erfarenhet och observation att bli mer och mer teoretisk ju längre upp i stadierna 

man kommer, desto viktigare att erbjuda mer stimulerande arbetsmetoder. 

4.6 Förslag på vidare forskning

Som förslag på vidare forskning tycker jag det skulle vara av intresse att undersöka närmre 

nyare skolsystem och pedagogiska arbetsmetoder som vuxit fram, som exempelvis på 

Kunskapsskolan, för att se hur de når målen med individuellt lärande. Men även att göra 

någon form av jämförelse mellan olika typer av skolors arbetsmetoder, där utrymme även kan 

ges för en utvärdering. Det är även relevant att undersöka elevernas egen syn på lärande, och 

om de upplever skolan som meningsfull och motivationsskapande – lustfylld. 
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Bilaga A

Intervjuguide

1. Vad är lärande för dig?

2. Var sker lärande?

3. Vilka faktorer spelar in på lärandet?

4. Hur organiserar du lärande?

5. Reflekterar du kring lärande?

6. Hur skiljer sig lärande i grupp mot individuellt?

7. Hur gör du för att främja individuellt lärande?

8. Vad krävs för att möta varje enskild invid i undervisningen?


