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Sammanfattning 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, måste undervissningen anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov. Syftet med studien var att undersöka lärarnas erfarenheter av 
den individanpassade undervisningen samt ta reda på hur de skapar och genomför sin egen 
planering och undervisning med tanke på gruppstorlek, förutsättningar och elevnivå. 
 

Tidigare forskning om den individanpassade undervisningen visade inga klara teorier. Enligt 
Arfwedson (1998) är individanpassad undervisning ett relativt outforskat område eftersom lärarnas 
erfarenheter har blivit odokumenterade. Boström (1998) framhåller att i de flesta klassrum i världen 
ges en undervisning som förutsätter att elever lär sig på samma sätt. Hon rekommenderar NLP: s 
forskning som bedrivs i USA med Grinder och Bandler i spetsen som utvecklade en 
inlärningsmodell som utgår från hjärnans sätt att arbeta och den beskriver även hur vårt 
inlärningsbeteende fungerar. Den visar på att vi människor har tre olika system att ta emot 
information och dessa system symboliserar tre olika inlärningstyper: de kinestetiska, de visuella och 
de auditiva inlärarna.  
 

Enligt Skolverket (2009) har det inträffat stora förändringar i riktning mot mer eget eller 
individuellt arbete, istället för individanpassat arbete i svenska skolor. Anledningen till detta är att 
Lpo94 kan tolkas på olika sätt. Därför förespråkar Skolverket att man måste nyansera begreppet 
individualisering, genom att göra en skillnad mellan individuellt arbete och individanpassade 
arbete.  
 

Metoden som tillämpades i undersökningen var semistrukturerade intervjuer som också var 
tilltänkta som en motvikt till den litteratur och forskning som presenterades.  Den empiriska 
undersökningen innefattar sex lärare för grundskolans senare år. Intervjuer har behandlat hur lärarna 
tänker kring individanpassade lektioner, hur de planerar och genomför sina lektioner med tanke på 
tid, storlek och elevernas förutsättningar.  
 

Undersökningen visade på att lärarna sätter igång med planeringsarbetet innan terminen börjar 
och strax inför lektionen kompletteras lektionsplaneringen med alla de nödvändiga detaljerna. Det 
har visat sig att SO-lärarna är väldigt medvetna om elevernas olika sätt att lära sig och därför 
använder sig lärarna av varierande metoder för elevernas bästa. Resultaten visade att 
individanpassad undervisning är svår att få igenom och den används i SO-ämnena först när läraren 
upptäcker att en elev har svårt att hänga med eller när eleven får underkänd. Idrottslärarna upplever 
däremot att deras ämne är gruppcentrerat och individanpassad undervisning används endast vid 
några undantagsfall. 
 
 
 
Nyckelord: betyg, förutsättningar, individanpassning, individualisering, individuellt arbete, 
inlärning, intelligens, klasstorlek, kursplan, lektionsplanering, undervisning 
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1. Inledning 
 

1.1.Individanpassad undervisning  

År 1946 formulerade den amerikanske pedagogen James Mursell i boken Successful Teaching 
individualiseringsprincipen. Detta är en gammal princip som stegvis har utvecklats i takt med 
förståelsen av inlärningspsykologiska mekanismer. Det kan betraktas som det ideella målet att 
undervisningen ska passa den enskilde elevens förutsättningar. I praktiken är detta sällan 
genomförbart, eftersom undervisningen måste organiseras så att den passar för elevgrupper som kan 
arbeta på ungefär samma nivå (Imsen, 1999).  

Mursell menade att individualiseringsprincipen innebär att undervisningen måste organiseras 
så att den ska vara effektiv. Den ska anpassas till den enskilde elevens begåvning, egna behov, 
förmågor och förutsättningar. Inlärningen måste vara ett individuellt projekt. Var och en måste ta 
hand om sin egen inlärning på sitt eget sätt, utifrån sin egen undersökning och erfarenhet. Han 
ansåg också att en gruppering av elever förefaller vara rimlig och bra eftersom skillnader mellan 
elever som individer, påverkar inlärningen i betydande utsträckning (Mursell, 1946).  

Individualiseringen från början var tänkt som anpassning till elevernas intellektuella 
förutsättningar, både begåvningsmässiga och fysiska. I efterhand med ökade kunskap har man 
definierat individualisering som anpassning till ytterligare tre förhållanden: anpassning till lokal 
kultur, anpassning till olikheter mellan könen och anpassning till språkliga minoriteter (Imsen, 
1999).  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, i rubriken En likvärdig utbildning står 
det följande: ”Undervisningen måste anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Skolverket, 2006, s.4). Vidare framhävs i 
Lpo94 att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2006). 

En likvärdig utbildning innebär enligt Lpo94 att hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Enligt min uppfattning borde undervisningen i så fall vara relativt 
individanpassad. I Lpo94 står det också ”att det finns olika vägar att nå målet”( Skolverket, 2006, 
s.4). Men frågan är vilka de olika vägarna är att nå målet, som Lpo94 talar om. Detta är relevant att 
undersöka anser jag, då jag upplever att Lpo94 är lite otydlig på detta område. Jag tror att det kan 
vara svårt att anpassa undervisningen till alla elever, förutsättningar och behov, om man har en 
klass på cirka 30 elever. 
 
 

1.2.Syfte och frågeställningar 
 
Detta examensarbete behandlar endast individualiseringen som anpassning till elevens 
förutsättningar och behov. De andra tre förhållanden som Imsen (1999) talar om kommer inte att tas 
upp i undersökningen på grund av avgränsningar.  
 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas erfarenheter av den individanpassade 
undervisningen samt att ta reda på hur de skapar och genomför sin egen planering och undervisning 
med tanke på gruppstorlek, förutsättningar och elevnivå. Jag tycker att det är relevant att undersöka 
hur läraren gör för att aktivera alla elever som har olika förutsättningar och som befinner sig på 
olika nivåer. 
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Frågeställningar ser ut enligt följande: 
 

• Hur gör läraren för att planera och anpassa lektionens innehåll med tanke på gruppstorlek, 
elevnivå och deras förutsättningar?  

• Hur ser lärarna på individanpassad undervisning och hur ofta används den?  
• Vilka elever får mest respektive minst tid och utrymme av lärarna? 
• Upplever lärarna att eleverna får tillräckligt med träning inom sina konstnärliga och 

kroppsutvecklande områden för att kunna utveckla sig intellektuellt? 
 
 
 

1.3.Disposition  

Examensarbetet består sammanlagt av sju kapitel. Det första inleds med en kort introduktionstext, 
Individanpassad undervisning, där ämnet presenteras. Denna text ger också läsaren en uppfattning 
om vad undersökningen strävar efter att uppnå. Sedan följer syfte och frågeställningar. Det andra 
kapitlet behandlar teoretisk anknytning till anpassad undervisning.  

Det tredje kapitlet sammanfattar litteraturgenomgången och tidigare forskning som 
genomförts inom området, samt andra viktiga fenomen som är länkade till ämnet. För att göra det 
kapitlet mer överskådlig har det delats upp i fyra delar. Tanken är att ge läsaren en bild av nuläget 
inom området och att presentera idéer som senare diskuteras i samband med resultaten på 
intervjuerna. I slutet av detta kapitel ges också en kort sammanfattning. 

Det fjärde kapitlet behandlar metoden. Det motiverar valet av metoden som används i 
underökningen. I samma kapitel presenteras också hur undersökningen formulerades och 
genomfördes. Det innehåller också studiens tillförlitlighet och de etiska aspekterna som är 
nödvändiga vid vetenskapliga undersökningar. I kapitel fem följer en text med nödvändig 
bakgrundsfakta.  Där presenteras lärarna, skolorna och skolämnena som ingår i undersökningen.  

Resultatdelen är det sjätte kapitlet. För att göra resultatdelen mer överskådlig har den delats 
upp i tio delar. Delningen gjordes i samband med analysarbetet och är en gruppering av 
intervjupersonernas uttalanden. Kapitlet avslutas med sammanfattande slutsatser där samtliga 
frågeställningar kommer att besvaras. Det åttonde kapitlet är det sista och det tar upp diskussion där 
tidigare forskning länkas samman med de egna fynden. I inledningen av varje kapitel följer en 
närmare förklaring av det som tas upp.  
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2. Teoretiska perspektiv på anpassad undervisning 
 
Den här studien tar upp Howard Gardners teori om Multipel Intelligens (i försättningen MI-teori) 
och Ramfaktorteori som underlag för förståelsen av forskningsfrågor. Ramfaktorteorin har 
bearbetats av fler forskare men den här studien tar upp Arfwedsons (2002) version eftersom den 
inriktar sig på den didaktiska problematiken i ett skolsystem. Denna version verkar vara 
lättbegriplig men samtidigt väldigt detaljerad enligt min uppfattning.  
 
 

2.1.MI- teori 
 
Den amerikanske pedagogen och forskaren, professor Howard Gardner, knuten till Harvard 
University, är en av de mest kända anhängare av individcentrerad undervisning. Året 1993 
lanserade han MI- teorin som senare fick ett oerhört genomslag i synen på intelligens. Han hävdar 
att intelligens inte är mätbar i siffror, som i de olika intelligenstester som förekommer nästan 
dagligen i stor skala. Han föredrar istället en pluralistisk syn på intelligens där han definierar 
intelligens som: ”förmågan att lösa problem eller framställa produkter som är värdefulla i en eller 
flera kulturer” (Ekberg & Erberth, 2000, s.101). 
 

Enligt Gardner (1998) är grundförutsättningen för MI-teorin ”att mänsklig intellektuell 
kompetens innefattar en uppsättning av problemlösningsverktyg som gör att individer kan lösa 
reella problem och tackla verkliga svårigheter” (s.54). Han anser att människan har flera anlag och 
förmågor. Genom forskning inom kognitiva vetenskaper och hjärnstudier har han kommit fram till 
att människan har minst sju olika intelligenser: 
 

• Lingvistisk (språklig) intelligens. Denna intelligens är mest sprid hos människor och den 
omfattar känslan för att tala, skriva, lära sig och använda språket. Enligt Gardner (1998) 
finns det minst fyra områden i mänskligt socialt liv där språklig intelligens har visat sig 
vara avgörande: 1) retorik- konsten att använda språket, 2) memnonik- minnesträning, 

     3) språket som verktyg för förklaring där all undervisning och inlärning är hård knuten till 
språket och 4) språkanalysen – vi kan använda språket för att analysera språket. 

• Logisk- matematisk intelligens omfattar förmågan att logiskt analysera problem, tillämpa 
matematiska beräkningar och göra vetenskapliga undersökningar.  

• Musikalisk intelligens innebär färdighet i att utföra, komponera och uppskatta musikaliska 
mönster. De grundläggande element är tonalitet (eller melodi) och rytm. Hörselsinnet är 
den grundläggande.  

• Spatial (visuell) intelligens kännetecknas av möjligheten att känna igen och arbeta med 
mönster i stora ytor (till exempel navigatörer och piloter) och även mer begränsade 
områdens mönster (till exempel skulptörer, kirurger, schackspelare, grafiska konstnärer 
och arkitekter). 

• Kroppslig – kinestetisk intelligens omfattar förmågan att använda hela kroppen eller delar 
av kroppen föra att lösa problem eller skapa produkter. 

• Intrapersonell intelligens omfattar förmågan att förstå sig själv och använda denna 
förmåga att effektivt styra sitt eget liv. 

• Interpersonell intelligens omfattar förmågan att förstå andra människor och arbeta effektivt 
med andra människor (Gardner, 1998).  
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Senare har Gardner funnit ytterligare intelligenser som till exempel ekologisk intelligens och 
existentialistisk intelligens. Han håller ständigt på att utveckla sina tankar och han hävdar att skolan 
i sin nuvarande form prioriterar den logisk – matematiska och den språkliga intelligensen. Istället 
tycker han att alla elever borde få träning inom minst tre olika områden: ett konstnärligt, ett 
kroppsutvecklande och ett intellektuellt, för att deras intelligenser ska kunna utvecklas likvärdigt. 
Alla tre områden borde vara lika viktiga, ha samma berättigande och samma status, vilket enligt 
Gardner innebär att ämnet idrott och hälsa ska ha samma status som andra ämnen i skolan (Ekberg 
& Erberth, 2000). 
 
 

2.2.Ramfaktorteori 
 
Den svenske pedagogen Ulf P. Lundgren förknippas ofta med ramfaktorteorin eftersom han var den 
förste som formulerade den. Ramfaktorteorin har också vidareutvecklats av andra pedagoger. Den 
teorin hävdar att undervisningen inte kan utformas genom lärarens fria val eftersom det finns en rad 
ramar och hinder som läraren måste anpassa sig till. Ramfaktorer kallas de förhållande som 
påverkar undervisningen och som bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt. Ramfaktorerna 
är många och de kan grupperas på olika sätt (Imsen, 1999). 
 

Arfwedson (2002) har också bearbetat ramfaktorteorin och han har gjort en gruppering av 
ramfaktorer. Han har delat in ramfaktorer i 15 olika fält och dessa 15 fält bildar två system: det yttre 
ramsystemet och det inre ramsystemet. Vidare menar han att det yttre ramsystemet omfattar det som 
påverkar undervisningen men ligger utanför själva undervisningen. I det yttre ramsystemet ingår 
elva olika fält där effekterna av människors agerande inom dessa är märkbara i varje klassrum. 
Arfwedson (2002) menar att inom alla dessa fält som ingår i det yttre ramsystemet utövas inflytande 
av såväl juridisk som ekonomisk och ideologisk art. Dessa fält omfattar följande:  
 

• Faktiska samhällsbehov, som innebär att kvalificera och differentiera den blivande 
arbetskraften 

• Ideologi och filosofisk grundsyn betraktande samhälle. De ideologiska ställningstaganden 
styr beslut om innehåll och arbetsmetoder i skolan, det som ofta kallas för värdegrunden i 
läroplaner.  

• Skoltraditioner, som innebär hur skolan väljer att se på kunskap, arbetssätt 
• Lärarutbildning, som formar nya lärare och värderingar som dessa nya lärare får under 

utbildningen kommer att forma dem i deras blivande yrke 
• Vetenskap,  
• Utbildningsvetenskap, både vetenskap och utbildningsvetenskap påverkar skolan i det 

avseendet att samhället använder sig av vetenskapliga undersökningar för att legitimera 
beslut som tas angående skolan 

• Byråkratisk tradition, som innefattar den administrativa delen om hur skolan skall styras 
• Samhälls-, världs och förändringsproblem, som hänvisar till hur världen utanför påverkar 

skolan ständigt då innehållet i ämnena förändras i takt med att samhällsproblemen, 
exempelvis miljö- och krigshot 

• Pressuregroups.  Det handlar om grupper som utövar påtryckning genom lobbyverksamhet 
och liknande 

• Staten - Statens kontroll består till stor del av att utvärdera skolorna i form av t ex 
resultatkontroll 

• Kommunala skolstyrelser. Varje kommun har ett specifikt sätt att styra och prioritera 
resurser, detta blir avgörande för skolan och även den enskilde läraren 
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Till skillnad från det yttre ramsystemet påverkar det inre ramsystemet mer direkt det dagliga 
arbetet och innehåller faktorer som lärare i högre grad kan påverka själva. Enligt Arfwedson (2002) 
omfattar det inre ramsystemet följande fält: 
 

• Situationsbetingning 1. Det innebär att elever, lärare och föräldrar är beroende av varandra 
i skolans verksamhet. Elevernas och föräldrarnas inställning till och förväntningar på 
skolan har betydelse. 

• Situationsbetingning 2. De socioekonomiska och kulturella miljöerna har betydelse för 
människors sätt att tänka och lära sig eftersom människor som kulturvarelser präglas av 
den kontext hon lever och verkar i. 

• Skolkod - den belyser det typiska för varje enskild skola, skolans specifika sätt att tänka 
och agera. 

• Genomförandefält – verkligheten där eleverna och deras lärare befinner sig i.  
 

Arfwedson (2002) anser att inom pedagogisk forskning har det länge setts på 
genomförandefältet som det enda fält som innehåller skolproblem (ten har tidigare definierats som 
klassrumsproblem). Men problematiken bakom skolans undervisning är mer komplex och han 
menar att vad som uppfattas med skolproblem kan bero på vilket perspektiv (fält) som anläggs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel tar upp tidigare forskning och litteraturgenomgång som rör ämnet individualisering 
eller individanpassad undervisning. Jag strävar efter att ta upp litteratur som både stöder och 
kritiserar individualisering i skolan. 

Arfwedson (1998) hävdar att individanpassad undervisning är ett outforskat område och att 
teorierna om individualiserad undervisning har varit vaga eftersom lärarnas professionella 
erfarenheter inte har blivit dokumenterade. Han hävdar också att dagens forskning om 
individualiserad undervisning inte heller visar upp några teorier men däremot finns ett antal 
hypoteser, som i någon mån stöds av forskning.  

Forskning som stöder individanpassad undervisning i skolorna bedrivs idag främst i USA och 
den tar oftast upp inlärning och beteende. Det finns ett antal forskare och författare som har skrivit 
om detta. (Arfwedson, 1998: Boström, 1998: Bergström, 2001: Seagol & Horne, 1997). Deras 
litteratur presenteras närmare i detta kapitel. Som en motvikt till denna litteratur valde jag att 
presentera Skolverkets publikation Vad påverkar resultaten i svensk grundskola från året 2009. 
Skolverket har med hjälp av några svenska forskare under de senaste åren genomfört en omfattande 
kunskapsöversikt och kartlagt orsakerna till de försämrade skolresultaten i svensk grundskola. De 
har sammanställt och analyserat forskning som belyser vad som kan ha orsakat försämringen. 

 
3.1.ATI (Aptitude-Treatment-Interaction) 

 
I USA finns en typ av forskning under benämning ATI (Aptitude-Treatment-Interaction) som går ut 
på att en individuell elevs anlag ska integreras med det specifika träningsprogram som eleven får 
genomgå. Det handlar om olika typer av programmerad undervisning som nuförtiden ofta är 
datorstödd. Dessa program som började ta form under 1960-talet är många och till de mest kända 
hör t ex ML (Mastery Learning) och ALEM (Adaptive Learning Environments Model) (Arfwedson, 
1998). 
 

Mastery Learing innebär att eleverna ska fortsätta arbetet tills de bemästrar en viss färdighet 
eller kunskap där målet bryts ned i små delmål och där varje elev får ta sig den tid som behövs. 
ALEM- programmet innebär att varje undervisningsenhet bygger på föregående där elevens 
prestation utvärderas med hänsyn till den takt uppgifterna utförs och samtidigt sätter man in olika 
typer av resursmaterial för snabbare eller långsammare elever. Alla dessa program bygger antingen 
på försök att direkt påverka elevens svårigheter genom intensiv träning, eller på försök att kringgå 
dem och låta eleven syssla med uppgifter på en nivå som han eller hon klarar av (Arfwedson, 1998). 
 

Dessa program som även bygger på att stärka individens självkänsla eller motivation och på 
att öva inlärningsstrategier, har vanligen riktat in sig på en av tre kategorier av individuella 
skillnader: 
 

• intellektuella förmågor dvs färdigheter och kompetenser 
• personlighetskaraktäristiska 
• kognitiv stil det vill säga de specifikas sätt att tänka och lära  
 

Det finns anledningar att misstänka att alla tre kategorier samverkar med varandra i elevers 
inlärningsarbete. Ett resultat som utvärdering av dessa individualiseringsprogram gett är att svaga 
elever lär sig mest och bäst i en liten grupp under ledning av en lärare (Arfwedson, 1998).  
 
 
 



7 
 

3.2.NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) 
 
Lena Boström, doktor i pedagogik, har skrivit flera böcker om undervisning, inlärning och 
inlärningstilar. Hon anser att det är skolan och dess miljö som ska anpassas så att eleven får de 
möjligheter som behövs för att kunna utvecklas. En förutsättning för detta är att läraren är medveten 
om elevernas olika sätt att lära sig. Inlärningsstilar är de faktorer som tillsammans avgör hur en 
individ lär sig ny och svår information (Boström, 1998). 
 

Vidare anser hon att i de flesta klassrum i världen över ges undervisning med metoder som 
förutsätter att vi alla lär oss på samma sätt men det fungerar inte riktigt så i verkligheten. Som 
pedagog måste man veta hur personerna i klassrummet lär sig för att kunna undervisa dem. Därefter 
kommer valet av metodiskt redskap (Boström, 1998).  
 

En inlärningsmodell som tas upp i Boströms studier är NLP in Education. Inlärningsmodellen 
utgår från hjärnans sätt att arbeta och den beskriver även hur vårt inlärningsbeteende fungerar. NLP 
är en förkortning för Neuro Lingvistisk Programmering där ordet ”Neuro” står för hjärnans celler, 
”Lingvistisk” för vårt språk och ”Programmering” för hur vi med hjälp av språket programmerar 
hjärnans celler och därmed vår beteende. Modellens grundläggare är Richard Bandler, psykolog och 
matematiker, och John Grinder, professor i lingvistik. De beskriver hjärna som ”en ytterst raffinerad 
inlärningsmaskin som vi kan omskola mycket snabbt, när vi vet hur inlärning egentligen fungerar” 
(Boström & Wallenberg, 1997. s.23).  
 

NLP in Education har även tagit tillvara de senaste rönen inom neurofysiologin och applicerat 
dessa på skolan. Den främsta företrädaren för denna inriktning är Michael Grinder, speciallärare 
som under många år har forskat kring inlärning, i synnerhet bland elever i ”riskzonen”. Han har 
upptäckt betydelsefulla inlärningsstrategier och förklarat dessa i praktiska termer och han menar att 
läraren ska undervisa varje elev utifrån dennes perspektiv. Michael Grinder beskriver människans 
hjärna som ”en byrå med tre lådor där en, möjligen två har mest innehåll och går lättast att 
öppna”(s.24). Inom NLP utgår man att vi människor har ”lådor” eller system att emot information 
från omvärlden. Dessa lådor symboliserar tre olika inlärningstyper (Boström & Wallenberg, 1997): 
 

• Visuella inlärare (30%) 
• Auditiva inlärare (22%) 
• Kinestetiska inlärare (48%) 
 

Kinestetiska inlärare bygger sin inlärning på kroppslig aktivitet och känslor. De tänker klarare 
när de rör på sig, uppgifterna blir roligare och minnet förbättras när de får göra något med hela 
kroppen under inlärningsmomenten. För att nå bäst studieresultat behöver de vara aktiva i projektet 
och därmed utföra fysiska aktiviteter. Kinestetikerna är de som mest uppskattar experiment, 
studiebesök och alla aktiviteter som förläggs utanför skolan och de är oftast väldigt duktiga i idrott. 
En del av dessa elever kan vara starkt känslomässiga i sitt sätt att ta emot information och de fattar 
beslut sällan på rationell tänkande utan på känslomässiga grunder. Därför vågar de pröva på saker 
som andra inte vågar och oftast är duktiga innovatörer. Det är också viktigt att de trivs med 
arbetssätet för att hålla prestationen högt och entusiasmen i topp. Kinestetikerna är oftast de som 
läraren har svårt med i skolan:  
 

Accepterar de inte läraren är förutsättningarna inte de bästa. För en lärare gäller det att få 
förtroendet att vara ledare för kinestetikerna. Du kan aldrig välja en kinestetiker – han/hon 
måste välja dig. Har du en gång fått förtroendet har du en vän som hjälper dig att bygga upp 
en positiv atmosfär i gruppen. Har du däremot inte dennes förtroende har du en person som 
kommer att försöka ta ledarskapet eller åtminstone sabotera din undervisning ibland 
(Boström, 1998, s.68). 
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Inom NLP inräknas även det taktila sinnet i det kinestetiska. De taktila eleverna lär sig bäst 

när händerna är involverade i inlärningsprocessen dvs. att de föredrar handgripligt, praktisk arbete 
med händerna. De kan ibland riktigt noggrant undersöka varenda vinkel av ett föremål. För dessa 
elever sitter många viktiga ”inlärningsreceptorer” just i händerna och fingrarna. Liksom 
kinestetikerna bygger de inlärningen och relationerna på känslor, men till skillnad från 
kinestetikerna är de mycket mer motoriska, rationella och behärskade. De taktila eleverna finner 
man framför allt i datasalarna, där de trivs bäst i sitt rätta element (Boström, 1998: Boström & 
Wallenberg, 1997). 
 

De visuella eleverna lär sig bäst via iakttagelser men de kommer bäst ihåg det som de har läst. 
De kan identifieras genom att de uppmärksammar alla små detaljer. De sitter gärna längst fram och 
de är alltid först att vända sida i arbetsboken. Oftast är de ”kopieringsmaskiner” och tar gärna 
anteckningar. Mycket strakt visuella elever är inte alltid så duktiga i uttal i främmande språk och lär 
sig inte heller bra genom föreläsningar. De behöver hela tiden visuella föreställningar att integrera 
med och ta ställning till (Boström, 1998). 
 

De auditiva eleverna kan vara ”goda lyssnare” och lär sig bäst genom muntliga instruktioner 
och njuter ofta av föreläsningar. Dessa elever minns vad som har sagts och de har sin styrka i att 
prata och diskutera och är förmodligen goda förhandlare och sällskapsmänniskor. Dessa personer 
har en förkärlek för diskussioner och samtal för att bättre ta till sig kunskap. Till skillnad från de 
visuella elever, som oftast är snabba läsare, läser de auditiva sällan snabbt men artikulerar desto 
bättre. De auditiva eleverna är de som är lättast att undervisa (Boström, 1998). 
 

Utifrån sina studier har Bandler och Grinder även konstaterat att många lärare tenderar att lära 
ut på samma sätt som de själva lär in. De anser att detta borde betänkas av alla lärare och utbildare 
(Boström & Wallenberg, 1997). 
 
 
 

3.3.Human Dynamics 
 
Berit Bergström är lärare sedan 1959, speciallärare sedan 1980. Hon arbetar nuförtiden med 
fortbildning inom skola/förskola och näringsliv men hon har också skrivit boken Alla barn har 
särskilda behov. Bergström trodde under sin aktiva tid som lärare, liksom många andra lärare, att 
alla barn lär sig utifrån hennes sätt att undervisa. När hon mötte elever i skolan som hade svårt att 
lära sig letade hon efter felet hos barnet och frågade sig själv: ”Vad är det som är fel hos barnet?” 
istället för: ”Vad är det som gör att barnet inte lär sig?”Året 1986 kom hon i kontakt med ett projekt 
som heter Human Dynamics och fick en nyckel som hjälpte henne att förändra sin syn på elever 
(Bergström, 2001). 
 

Human Dynamics är en forskning som bedrivs i USA sedan 1970- talet av två amerikanska 
forskare, Sandra Seagal och David Horne. Ordet ”Human” betyder mänsklig medan ”Dynamics” 
har med människans förmågor till förändring och utveckling att göra. De två forskare kallar Human 
Dynamics för ett verktyg som identifierar skillnader när det gäller att kommunicera, lära, lösa 
uppgifter och att utvecklas. De hävdar att när man som pedagog blir medveten om dessa skillnader 
kan man använda kunskapen för att stödja varje barns specifika behov i inlärningsprocessen. 
Forskningen om Human Dynamics berör många områden bland annat organisationsutveckling, 
hälsovård och brobyggande mellan olika kulturer men Seagal och Horne uttrycker själva att barnets 
utveckling och välbefinnande ligger närmast deras hjärtan (Bergström, 2001).  
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Grundforskningen utgick från intervjuer med cirka 10000 personer som Seagal genomförde i 
slutet av 1970-talet. Intervjuerna rörde huvudsakligen människors beteenden och processer när det 
gäller att relatera till omvärlden, att kommunicera, att lära, att lösa problem och att utvecklas. De 
upptäckterna som Seagal gjorde i samband med undersökningen har senare lett fram till en 
grundläggande strukturering av hur människor är konstruerade, både som individer och som grupp. 
De olika grundmönster som Seagal observerade hos försökspersonerna kopplade hon till samspelet 
mellan tre fundamentala principer: den mentala, den emotionella och den fysiska principen. Seagal 
hävdar att alla dessa tre principer förekommer hos alla människor, men de samspelar på olika sätt. 
Vissa människor är mentalt centrerade, vissa emotionellt och ytterligare andra fysisk centrerade. 
(Bergström, 2001; Seagal & Horne, 1997). 
 

De mentalt centrerade personerna bearbetar informationen på ett distanserat, logiskt och 
linjärt sätt. Det mest karaktäristiska är deras förmåga till distans. Emotionellt centrerade personer 
bearbetar informationen på ett icke- linjerät, associativt och spontant sätt där känslor är ett viktigt 
inslag. Relationer till omgivningen har väsentlig betydelse för dem. Fysisk centrerade personer 
bearbetar informationen på ett systematiskt sätt. De tänker av naturen i termer som tillsammans 
bildar hela system. När de mentala, emotionella och fysiska principerna är välutvecklade och 
integrerade, fungerar individen i allmänhet väl och har en förmåga att tänka logiskt, relatera med 
empati samt utrycka sina tankar och känslor i praktiska handlingar. Men när en princip eller flera 
inte är integrerad resulterar det dock i en funktionell obalans och en viss brist på effektivitet inom 
vissa områden av personens liv. (Seagal & Horne, 1997). 
 
 

3.4.Skolverkets undersökning 
 
Enligt Skolverkets (2009) undersökning Vad påverkar resultaten i svensk grundskola var de 
svenska elevernas prestationer mycket goda i en internationell jämförelse vid 90-talets början, 
därefter har det skett en nedgång. Som en av orsakerna till den negativa trenden anges nittiotalets 
styrdokument som lämnar ett större utrymme för lärarens egna tolkningar. Det leder i sin tur till en 
förskjutning av ansvar från lärare till elev. Forskarna menar att denna förskjutning kan relateras till 
att svenska elever i Folkhälsoinstitutets mätningar rapporterar lägre välbefinnande och ökad stress. 
Ett rimligt antagande är att elevernas ökade ansvarstagande för sitt eget lärande har haft viss 
betydelse för denna utveckling. 
 

Den ökade andelen av individuellt arbete i grundskolan gjorde att stödet hemifrån har fått en 
ökad betydelse för den enskilde elevens prestationer där föräldrarnas utbildningsnivå och kulturella 
kapital får allt större betydelse.  Som konkreta uttryck av den ökade individualiseringen i skolan 
uppger Skolverket att individuella arbetsformer tar allt mer tid i anspråk medan undervisning i 
helklass får allt mindre utrymme. Grupparbete som arbetsform förekommer alltmer sällan och även 
när eleverna arbetar i grupper finns det en tendens att arbetet omvandlas till individuella uppgifter 
(Skolverket, 2009). 
 

Forskningen visar även att läraren ägnar allt mindre tid åt föreläsningar och att gå igenom och 
förhöra läxor i helklass. Istället används mer av den gemensamma tiden till administration, 
information och instruktioner. Läraren styr i mindre omfattning de gemensamma uppgifterna, 
medan mer tid ägnas åt elevernas egen planering av hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras.  
Trots detta visar forskningen att elevernas inflytande över innehållet i undervisningen i praktiken 
inte har ökat. Däremot får eleverna i allt större utsträckning planera sin tid i förhållande till anvisade 
uppgifter (Skolverket, 2009). 
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Det har visat sig att förändringar i riktning mot individualisering som påbörjades under 1990-
talet leder till att eleverna i mindre omfattning får ta del av lärarens kompetens och specifika 
kunskaper. Istället har de blivit allt mer utlämnade till sig själva och sin egen förmåga att söka 
kunskap och uppnå målen vilket innebär att lärandet har blivit ett individuellt projekt (Skolverket, 
2009). 
 

Det finns relativt få svenska studier som har belyst vad förändringar i riktning mot 
individualisering betyder för elevernas resultat. Enligt vissa studier kan individualisering påverka 
elevernas resultat i både positiv och negativ riktning beroende på hur den definieras och 
konkretiseras i undervisningen. Lpo94 förespråkar att eleverna ska ta ett stort ansvar för sitt eget 
lärande genom att vara delaktiga och kunna påverka läroprocesserna. Det innebär att 
individualisering kan definieras på två olika sätt: individuellt arbete och individanpassning. Därför 
måste man nyansera begreppet individualisering genom att göra en skillnad mellan individuellt 
arbete och individanpassning. Med individualisering i betydelsen individanpassning menas 
följande:  
 
 

I denna mening kan individualiserad undervisning innebära att undervisningen organiseras 
och genomförs med elevens individuella förutsättningar och behov i centrum, så att 
undervisningen fungerar optimalt för alla elever. Detta förutsätter i sin tur att det finns en 
nära relation mellan lärare och elev där läraren har god kännedom om hur eleven fungerar i 
olika sammanhang, elevens styrkor, intressen och tidigare erfarenheter. Nära relationer 
mellan läraren och eleven och att läraren har god kännedom om elevens behov framträder i 
forskningen som betydelsefullt för elevernas resultat (Skolverket, 2009, s.31). 

 
 

Enligt Skolverket (2009) visar forskningen på att förändringar i riktning mot mer eget eller 
individuellt arbete inte gynnar elevernas kunskapsutveckling. En konsekvens av detta blir att 
lärarens roll blir mer tillbakadragen och att elever får allt mer eget arbete, som i praktiken innebär 
att elever lämnas mer åt sig själv utan att läraren aktivt är involverad.  En hög andel individuellt 
arbete får till följd att eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och att det finns samband 
mellan en ökad andel eget arbete och att eleverna uppnår sämre studieresultat. 
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4. Metod 
 

4.1.Semistrukturerade intervjuer 
 

För att uppfylla syftet med undersökningen valde jag att genomföra en kvalitativ studie. Jag tror att 
det är intressant att se på djupet av lärarnas tankar kring individanpassade undervisningen och låta 
lärarna själva med sina egna ord förklara och motivera sina val. Bryman (2002) hävdar att intervju 
är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning och att den kvalitativa metoden lägger 
ett stort vikt på ord där intresset är riktat mot den intervjuade personens ståndpunkter. Den 
kvalitativa forskningsintervjun gör det möjligt att på ett personligt plan närma sig intervjupersoners 
tankar kring det valda ämnet eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersoner upplever vara 
relevant och viktigt.   
 

Bryman (2002) påpekar också att kvalitativa intervjuer ofta tenderar till att vara följsamma 
efter den riktning som intervjupersonernas svar går i, och undersökningens fokus kan också 
anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna. Min ökade kännedom sade också 
till mig att verkligheten är olika hos olika lärare och därmed kan man inte ställa alltför strukturerade 
frågor. Enligt Stukat (2005) finns det en stor risk för förlust av viktig data då frågorna är av alltför 
styrande karaktär och den intervjuade personen oftast bara kan välja mellan olika förutbestämda 
svarsalternativ.   
 

En halv- eller semistrukturerad intervju däremot innebär att forskaren har en intervjuguide 
med öppna frågor som rör specifika teman av undersökningsområdet. Utifrån ett antal huvudfrågor 
som ställs likadant till alla följs svaren upp på ett individualiserat sätt och intervjuaren kan 
formulera frågorna på ett sätt som han eller hon anser vara lättast att förstå för den intervjuade 
(Stukat, 2005). 
 

Därför bygger det här examensarbetet på resultat från separata forskningsintervjuer med halv 
strukturerade frågor. Enligt Bryman (2002) innebär halvstrukturerade eller semistrukturerade 
intervjuer en kvalitativ undersökningsmetod där forskaren har en lista över områden eller teman 
som skall undersökas. Denna lista över områden som ska beröras kallas ofta för en intervjuguide. 
Metoden är flexibel eftersom frågor som inte ingår i denna intervjuguide också kan ställas, om 
intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. 
 

Vidare fastställer Bryman (2002) att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på eget 
sätt och att det är viktigt att forskaren är flexibel. Därmed består frågeguiden av ett antal 
huvudteman eller huvudfrågor som forskaren utgår ifrån. Frågorna bör vara generella i sin 
formulering det vill säga att frågorna ger intervjupersonen frihet i svaren, då tyngden ligger på 
intervjupersonernas synsätt, uppfattningar och verklighet.  
 

Enligt Stukat (2005) är denna intervjumetodik mer flexibel och erbjuder en möjlighet att 
komma längre och att nå djupare. Utifrån detta kan forskaren stegvis analysera informationen 
genom att försöka finna likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor. Det är också möjligt 
att gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en strukturerad intervju eller i en enkät. 
Den respons som anges i form av tonfall, mimik eller pauser kan ibland ge upplysningar som ett 
skriftligt svar inte avslöjar.  
 

I min intervjuguide (se Bilaga 1 och Bilaga 2) har jag därför valt att dela in frågorna i ett antal 
temablock. Varje temablock består av en huvudfråga med tillhörande underfrågor eller stödord. 
Underfrågorna och stödorden har fungerat som ett stöd under intervjun så att viktiga delar inte 
skulle glömmas bort.  
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4.2.Intervjuguidens utformning  
 
Bryman (2002) påpekar att det är viktigt att notera generell bakgrundsfakta om informatörer 
eftersom detta är viktigt för att kunna sätta in hans eller hennes svar i ett sammanhang. Därför 
inleddes samtliga intervjuer med allmänna frågor om lärarnas utbildning, yrkeserfarenhet, 
inriktningar osv. Med hänsyn till undersökningens syfte, vilket är att undersöka lärarens erfarenhet 
kring den individanpassade undervisningen, bygger intervjuguiden i stor utsträckning på att lärarna 
berättar om sina personliga åsikter kring sitt arbete, lektionsplanering, individanpassad undervisning 
och mm. Med tanke på att jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer dvs. att få lärarna att 
prata så fritt som möjligt och undvika enkla och raka frågor, har jag även utformat en intervjuguide 
innan intervjuerna påbörjades.  
 

Vidare uppger Bryman (2002) att termen ”intervjuguide” i själva verket kan innebära en kort 
minneslista över vilka områden som ska täckas i en ostrukturerad intervju eller den något mer 
strukturerade lista över frågeställningar som ska täckas eller beröras i en semi- strukturerad intervju. 
Avgörande är att frågorna gör möjligt för forskaren att få information om hur de intervjuade 
upplever sin värld och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet. 
 

Det är också väldigt viktigt att forskaren ställer sig själv en fråga: ”Vad måste jag veta för att 
kunna besvara min frågeställning?” innan man utformar en intervjuguide. Det innebär att forskaren 
är tvungen att skaffa sig en bild av vad intervjupersonerna upplever som viktigt och av betydelse i 
förhållande till var och en av de teman som undersökningen kretsar kring. Frågorna måste täcka de 
teman eller de områden man är intresserad av, men det ska ske utifrån intervjupersonernas 
perspektiv (Bryman, 2002).  
 

Därför valde jag att lägga in Lektionsplaneringen och Klasstorleken som två viktiga områden 
i min intervjuguide. Min förståelse sade till mig att det är viktiga områden som kan påverka den 
individanpassade undervisningen. Ramfaktorteorin går också in på dessa områden.  
 

En av underfrågorna i det här examensarbetet som ställdes till samtliga lärare som 
medverkade i undersökningen är: ”Har du någon speciell pedagogisk idé som inspiration när du 
planerar och undervisar?” Syftet med denna fråga är att jag ville ta reda på om någon av lärarna är 
en stark anhängare av individanpassade undervisning eller någon som kanske har individanpassad 
undervisning som inspiration i sitt arbete? Därför har denna underfråga lagts i ett annat temablock 
och den har ställts till samtliga lärare långt innan vi gick in på teman om individanpassad 
undervisning under intervjuernas genomförande. 
 

Resten av intervjuguiden för detta examensarbete utformades utifrån litteraturgenomgångar 
och datainsamling som rörde tidigare forskning. Eftersom litteraturgenomgångar lyfte fram vikten 
av pedagogiskt och teoretiskt kunnande om hur elever lär sig för att kunna genomföra en effektiv 
undervisning, valde jag att även lägga in detta i min intervjuguide. Det skulle fungera som en 
motvikt till litteratur och forskning som presenteras i det här examensarbetet. Därför har frågor som 
rör detta lagts in i ett eget temablock: Inlärningsstilarna. Nästa temablock Individualiseringen och 
Betygsättningen innehåller frågor som rör uppsatsens huvudsyfte. Det innehåller också frågan 
angående lärarnas syn på skillnaden mellan eget arbete och individanpassad arbete. Denna har 
utformats utifrån Skolverkets slutsatser.  
 

De sista frågorna i intervjuguiden rör sambandet mellan teoretiska och estetiska ämnen i 
undervisningen samt ämnens status. De har utformats utifrån undersökningens teorianknytning 
vilket är Gardners MI- teori.  
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4.3.Praktiskt genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes på tre olika skolor i en medelstor stad i mellersta Sverige. Sammanlagt 
sex personer ställde upp i undersökningen. Jag sökte efter skolor som fanns inom en rimlig region 
för mig att undersöka. Mitt önskemål var att ha en åldersblandning bland informatörerna. 
Utgångstanken var att lärarna med olika ålder hade olika arbetserfarenheter. Därför har två äldre 
lärare kontaktas i förväg och en pilotundersökning förberedes också.  
 

Ett informationsbrev (se bilaga 5) har också skickats till ett antal rektorer. Rektorerna var 
samarbetsvilliga och kontaktade sina lärare, men det visades att lärarna var i en hård period och 
hade inte så mycket tid till förfogande. Endast en lärare svarade på informationsbrevet. Resten av 
informatorer fick jag kontakta på egen hand. Urvalskriteriet var att lärarna har minst 10 års 
arbetserfarenhet.  
 

Det var tänkt att börja undersökningen med en pilotintervju. Tyvärr ställdes den tänkta 
pilotintervjun in på grund av att en olycka inträffade och den lärare som jag skulle intervjua fick 
sjukskriva sig. Den intervju som skulle bli min pilotintervju ägde rum några månader senare istället.  
 

Samtliga namn på skolor och lärare som anges i det här examensarbetet är fiktiva. I 
verkligheten heter de något annat. Anonymitet utlovades till samtliga lärare som deltagit i 
undersökningen och de var informerade om att deras riktiga namn skulle ersättas med fiktiva. 
Intervjuerna ägde rum på lärarnas arbetsplaster på respektive skolor och de registrerades genom 
bandinspelningar. Enligt lagen är det tillåtet att banda ett samtal man själv deltar i (Häger, 2001).  
 

Anledningen till att bandinspelningar valdes istället för anteckningar är att jag inte anser mig 
tillräckligt tränad i att föra intervjuanteckningar. Jag tycker också att det är tidsmässigt krävande 
och nästan omöjligt att anteckna den exakta informationen. Enligt min uppfattning finns det också 
en annan fördel med bandinspelningar och det är att den exakta informationen sparas.  
 

Samtliga intervjuer inledes med några allmänna frågor. Sedan gick jag in på huvudområdena, 
som inleddes med varsin fråga som ställdes på samma sätt till alla intervjupersonerna och som 
sedan följdes av uppföljande frågor. Dessa uppföljande frågor var inte ordagrant lika i alla 
intervjuerna och de följde inte alltid i samma ordning. De kunde skilja sig åt beroende på hur 
lärarna svarade. Ibland kompletterades de med nya frågor, där jag bad lärarna att vidareutveckla ett 
visst område eller förklara det lite närmare. Stukat (2005) uppger att genom att ställa underfrågor 
kan samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas utnyttjas till att få så fyllig information 
som möjligt. Efter varje intervju sammanfattade jag mina egna personliga tankar och reflektioner, 
vilket fungerade sedan som stöd i bearbetningen av intervjuerna. 
 

Tillvägagångssättet för analysarbetet var att först transkribera materialet det vill säga skriva ut 
samtliga intervjuer i sin helhet ca: 4-6 sidor per intervju. Utskrifterna markerade pauser, skratt och 
tydliga tvekanden. Hörbarheten var mycket god och inga ord gick förlorade. Därefter valde jag att 
gruppera uttalandena utifrån mina huvudområden: lektionsplanering, kursplanerna, klasstorlekens 
inverkan, inlärningen, individanpassad undervisning, betygsättning, sambandet mellan praktiska 
och estetiska ämnen och till slut ämnets status i skolan. 
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4.4.Studiens tillförlitlighet  

Med tillförlitlighet eller reliabilitet menas att en mätning är stabil och inte utsatt för t ex 
slumpinflytelser (Trost, 2005). Med tanke på att jag har genomfört denna studie själv är möjligheten 
för feltolkningar större än om jag har arbetat tillsammans med någon annan. För att få möjlighet att 
helt fokusera på intervjun och spara den exakta informationen har jag använt mig av bandspelare.  

Trost (2005) påpekar att termen ”objektiv” i meningen nollställd, helt saklig, utan åsikter, 
utan att ta ställning eller något i den stilen är orealistisk. Vidare uppger han att man inte kan vara 
nollställd men man kan undvika att pracka på den intervjuade sina egna åsikter eftersom det är den 
intervjuades föreställningar man vill få fram och förstå. I samband med intervjuerna försökte jag 
följa hans råd noga och hålla mina egna åsikter utanför. Däremot anser jag att mina egna åsikter inte 
har påverkat resultaten.  
 

Enligt Stukat (2005) det är svårt att veta hur ärliga de intervjuade är. De kan ge osanna svar, 
både medvetet och omedvetet. Den är ytterligare en möjlig felkälla när man har med människor att 
göra. Jag är också väldigt medveten om att det är mycket möjligt att lärarna skulle kunna lämna ett 
annat intryck efter sig eller kanske till om med att svara annorlunda på mina frågor om jag skulle få 
intervju dem en gång till.  
 

Trost (2005) anser att det är viktigt att intervjuaren ska vara lyhörd och uppmärksamma även 
ansiktsskiftningar, kroppsrörelser och andra ställningar. Detta försökte jag också följa. Efter varje 
intervju har en reflektion skrivits. Det hjälpte mig att tolka det insamlade materialet. 
 
 
 

4.5.Etiska aspekter  
 
Enligt Stukat (2005) är undersökningens etiska aspekter en viktig och nödvändig diskussion. 
Forskarens rätt och möjligheter att bedriva sin undersökning måste ifrågasättas och ställas mot 
individskyddskrav vilket kan leda till ett etiskt dilemma. Mot bakgrund av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, krav och rekommendationer har samtliga lärare inför 
intervjuerna informerats om examensarbetets syfte (Informationskravet). De har också upplysts om 
att de ställer upp på intervjun frivilligt och att de kan avbryta när de själva vill om de så skulle 
önska (Samtyckeskravet).  
 

Det har också meddelats att alla uppgifter angående personen i fråga kommer att behandlas 
konfidentiellt och att ingen obehörig har tillträde till dessa personuppgifter. Det har också tagits 
hänsyn till de medverkandes anonymitet (Konfidentialitetskravet). Informatörerna har också fått en 
försäkran att all information kommer att användas endast i det här examensarbetet 
(Nyttjandekravet).  
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5. Introduktion till resultat  

Detta kapitel innehåller ett bakgrundsfakta som är relevant till detta examensarbete. I 
undersökningen medverkade lärare som är verksamma inom idrott och hälsa och 
Samhällsorienterade ämnena (i fortsättningen SO) i grundskolan. Att jag valdes två helt olika 
ämnen, ett teoretisk och ett estetiskt ämne, beror på studiens teoretiska anknytning, vilket är 
Howard Gardners MI-teori. Han menar att skolan inte få prioritera något ämne för att eleven skall 
kunna utveckla sina förmågor likvärdigt.  

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av båda ämnena. Sedan följer en presentation av 
informatörer det vill säga lärare som medverkade i undersökningen och skolor där de arbetar på. I 
slutet av kapitlet presenteras en tabell som innehåller en del nödvändiga detaljer om informatörerna. 
 
 

5.1.Ämnet Idrott och hälsa i grundskolan 
 
Ämnet idrott och hälsa eller gymnastik som det tidigare hette har funnits med i ”läroplaner” genom 
hela historien sedan det antika Grekland till moderna dagar. Anledningarna har aldrig riktigt 
klarlagts och ämnet har ofta haft en ”icke-bildande” karaktär och orsakerna har istället varit 
förknippade med militär träning, med nationalism, med social kontroll, men även som ett medel att 
träna och disciplinera kroppen eller att utveckla vissa önskvärda personlighets egenskaper 
(Annerstedt, 2001). 
 

Under senare år har idrottslärare tillskrivit sig andra mål, som till exempel att företräda en 
hälsosam livsstil samt en meningsfull och rikare fritid. Ämnet är väldigt populärt och roligt men 
trots detta anses inte ämnet mer ”bildande” och dess roll kommer alltid att bli marginell eftersom 
det finns en bredd uppfattning bland allmänheten att idrottsliga kunskaper och färdigheter inte är 
särkilt viktiga. (Annerstedt, 2001). 
 

Kursplanen för Idrott och hälsa (se Bilaga 3) utrycker att ämnets grundläggande syfte är att 
skapa förutsättningar för alla elever att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla 
gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra människor. Kursplanen 
betonar att fysiska aktiviteter utgör en gemensam nämnare för olika kulturer. Utbildningen i ämnet 
idrott och hälsa ger möjligheter till att stärka gemenskapen mellan barn och ungdomar i ett 
mångkulturellt och internationellt samhälle (Skolverket, 2000). 
 

Kursplanen betonar att ämnet idrott och hälsa har ett brett innehåll. Ämnets kärna är idrott, lek 
och allsidiga rörelser utformade så att alla, oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna 
delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor. Grundläggande är ett 
hälsoperspektiv som involverar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Ämnet står för en 
helhetssyn på människan, det vill säga att kropp, känslor, intellekt och tankar är beroende av 
varandra, vilket kan medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas (Skolverket, 2000). 
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5.2.SO-ämnena i grundskolan 
 
SO-undervisningen består av fyra ämnen: historia, religion, geografi och samhällskunskap. Den 
gemensamma kursplanens text (se Bilaga 4) utrycker att SO-ämnenas syfte i utbildningen är att 
kunskaperna ska kunna användas som ett redskap för att förstå sin omgivning och sig själv, samt för 
att kunna bli en ansvarstagande medborgare i samhället. Huvuduppgiften för SO- ämnena är att 
utveckla den enskilde elevens kunskaper om människan och hennes verksamheter men också 
angående förändringar i landskapet samt i samhället på skilda platser och under skilda tider. 
Eleverna skall kunna reflektera över sin egen livssituation såväl som andras. De fyra 
samhällsorienterande ämnena ska behandla människor, deras omvärld och livsbetingelser samt 
relationer dem emellan (Skolverket, 2000).  
 

Enligt Kursplanen för SO-ämnena utvecklar undervisningen i ämnet historia kunskaper som 
gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som ett led i ett historiskt skeende. Syftet 
med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt bedömningssätt 
som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Utbildningen i ämnet geografi 
syftar till att utveckla kunskap, förståelse och handlingsberedskap i frågor som rör människan och 
hennes omgivning. Det är tänkt att utbildningen stärker elevernas rumsuppfattning och skapar 
kunskaper om olika platser och områden och deras belägenhet. (Skolverket, 2000). 
 

Syftet med ämnet religionskunskap är att underlätta en öppen diskussion om frågor som rör 
tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Det är viktigt att förstå hur 
människor tänker, handlar och formar sina liv i ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och 
kulturell mångfald. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer. Därmed ger den en grund 
för att bemöta främlingsfientlighet samt utveckla elevernas känsla för tolerans. (Skolverket, 2000). 
 

Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om 
olika samhällen, demokratiska värden och stimulera till delaktighet i den demokratiska processen. 
Samhällskunskapsämnet förklarar hur människor formar sina samhällen och hur de organiserar sig 
för att uppnå gemensamma mål. Ämnet samhällskunskap bidrar också till att förstå och leva sig in i 
egna och andras villkor och värderingar samt aktivt motverka olika former av förtryck och rasism. 
(Skolverket, 2000). 
 

 
5.3.Presentation av skolor och informatörer 

 
Johannesskolan är en grundskola med cirka 700 elever. Skolan prioriterar grundläggande kunskaper 
och arbetar för att alla elever ska bli godkända i alla ämnen. För att eleverna ska bli mer motiverade 
har skolan profilklasser med olika inriktningar: friidrott, musik, fotboll och bild/design. På 
Johannesskolan arbetar fyra lärare som medverkade i undersökningen: Roger, Markus, Bengt och 
Göran. 
 

Roger är en lärare i sextioårsåldern som har studerat till lärare i sju år. Under studietiden har 
han utbildat sig i historia, geografi, religion, samhällskunskap och pedagogik. Efter studietiden har 
han jobbat i 26 år, varav 20 år Johannesskola. Han undervisar i alla fyra SO-ämnen. Just nu har han 
fem klasser med mist 27-28 stycken elever i varje klass vilket blir ungefär 150 stycken elever 
sammanlagt. 
 

Markus är ca 20 år yngre än Roger och han har studerat SO-ämnen i 4,5 år och Idrott i ett 
halvt år. Han undervisar i alla fyra SO ämnena och i Idrott. Sedan 12 år tillbaka har han arbetat som 
lärare och just nu har han tre klasser i SO, två klasser i Idrott (en klass med vanlig Idrott och en 
klass med Friidrott som profilering) och en klass elevråd där han hjälper en annan lärare, vilket 
sammanlagt blir sex olika klasser med lite mindre än 180 elever sammanlagt. 
 



17 
 

Bengt och Göran är idrottslärare och de undervisar inte i andra ämnen. Bengt har studerat till 
idrottslärare på Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm medan Göran gjorde det i Örebro. 
Sedan har Göran via Svenska Fotbollsförbundet läst andra kurser också och därmed utbildat sig till 
fotbollsledare, han styr också över elever som har valt profilering Fotboll. Bengt har arbetat som 
idrottslärare i 26 år, varav 2 år på Johannesskolan och just nu har han nio olika klasser med drygt 30 
stycken elever i varje klass vilket sammanlagt blir ungefär 270 elever. Göran har arbetat i 23 år, 
varav 12 år på Johannesskola. Just nu han har fem olika klasser i idrott och tre klasser som har 
profilering i fotboll. Antalet elever som han har är okänt eftersom han har vissa elever i både idrott 
och fotboll, och vissa i bara fotboll men det är högre än 150 stycken. 
 

Björklundsskolan är en skola som präglas av en tillit till alla elevers möjlighet att nå 
kunskapsresultat och att utvecklas som människa. Skolans hälsofrämjande arbete följer eleven 
under hela skoltiden där varje enskild elev får sin personliga vägledning för god hälsa och bra 
livsstil.  På Björklundsskolan arbetar en lärare som medverkade i undersökningen. Hon heter  
Lisa och hon har först utbildat sig till grundskolelärare för årskurserna 1-6 i svenska och engelska. 
Sedan har hon studerat samhällskunskap och geografi och därmed utbildat till SO-lärare för 
grundskolans senare år. Just nu har Lisa fyra klasser, varav två som läser SO, en klass i svenska och 
en klass i inom språkvall svenska/engelska. Hon har också olika blandningar i kurser och hon vet 
inte heller det exakta antalet elever men hon tror att hon har cirka 80 elever sammanlagt. 
 

Apelgårdsskolan är en skola som satsar på läxläsning efter skoltid och ”lovskolor” för att 
hjälpa eleverna att nå målen. Skolan har en mycket engagerad och erfaren personalgrupp och en 
välfungerande kamratstödjarorganisation. På den skolan arbetar en lärare som medverkade i 
undersökningen. Hon heter Maria och hon är från början en folkskolelärare i engelska men senare 
har hon utbildat sig till SO lärare för Grundskolans senare år. Hon har studerat engelska, historia, 
religion och samhällskunskap i Gävle och Uppsala. Som lärare har hon jobbat i över 40 år och just 
nu har hon fyra olika klasser och drygt 100 elever. 
 
 

Tabell 1: Detaljer om lärarna som medverkade i undersökningar 
 Roger  Markus  Bengt   Göran  Lisa  Maria  
Åldern ca: 60 40 60 50 40 65 
Yrkeserfarenhet  26 år 13 år 27 år 23 år  12 år Över 40  
Arbetar på  Johannes  Johannes Johannes Johannes Björklunds  Apelgårds  
Undervisar 
inom:  

SO SO,  
Idrott, 
Friidrott   

Idrott  Idrott,  
Fotboll   

SO, 
Svenska, 
Engelska  

SO, 
Engelska  

Antal klasser 5 6 9 8 5 4 
Antal elever ca: 150  180 270 150 + ? 80 100 
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6. Resultat 

Kapitlet resultat är utarbetat från syfte vilket är att undersöka lärarnas erfarenheter av den 
individanpassade undervisningen samt att ta reda på hur de skapar sin egen planering och 
undervisning med tanke på gruppstorlek, förutsättningar och elevnivå. Samtliga frågeställningar 
kommer att beröras i den här delen. För att göra resultatdelen mer överskådlig har den delats upp i 
tio rubriker. I slutet av vissa rubriker är slutsatser sammanfattade i form av tabeller. I annat fall 
finns det korta sammanfattningar i slutet av varje rubrik. Detta kapitel avslutas med en 
sammanfattning där det finns svar på samtliga frågeställningar som ställdes i inledningen.  

 
 

6.1.Klasstorlekens inverkan på inlärning 

Detta område tar upp lärarnas uppfattningar om hur klasstorleken påverkar inlärning.  

Samtliga intervjuade lärare anser att det är svårare att arbeta med stora grupperingar men de 
har ingen klar uppfattning angående hur gruppstorleken påverkar inlärningen. Roger anser att 
klasserna känns för stora ibland och att klasstorleken kan påverka elevernas inlärning. Han påtalar 
att undervisningsformen är det som egentligen styr grupperingen. Vidare anser han att det går att ha 
till exempel 300 barn samtidigt, men i sådant fall handlar det bara om föreläsning och 
envägskommunikation. För att kunna genomföra en funktionell undervisning förespråkar han 
mindre grupperingar. 

Maria påtalar också att det är svårt med de stora klasserna på 30 elever men på hennes skola 
finns det inte sådana klasser längre. De klasser som finns på hennes skola har mellan 20-25 elever. 
Vidare uppgav hon att klasserna inte får vara för små heller. Lisa anser också att det är mycket mer 
tungt om man har fler elever men hon menar att det inte betyder att man har en sämre inlärning med 
större grupperingar. Enligt henne finns det stora klasser som fungerar mycket väl. Hon tror att man 
måste ha en bra relation med varje elev för att skapa en välfungerade storgrupp. Men då krävs det 
mycket arbete av läraren. Markus anser däremot att klassens storlek och elever som sitter i 
klassrummet självklart kan påverka inlärningen. Han framhåller att maxantalet 25 elever i ett 
klassrum är att föredra eftersom det blir en mycket lugnare och tryggare arbetsmiljö då. 

 
Idrottslärarna Bengt och Göran hävdar att klasserna som de har i idrottshallen är alltför stora 

för att det ska vara optimalt. Bengt menar att det är lättare att arbeta med barn ju färre de är och att 
det är lättare att se alla elever på ett bättre sätt, medan Göran anser att klasserna inte ska vara för få 
heller och att det optimala skulle vara mellan 18-22 elever. Båda två menar vidare att det blir mer 
ljud och minskad koncentration ju fler elever det är i en idrottshall. Samtidigt tillägger Bengt att 
tillgången på funktionsduglig utrustning i en idrottshall spelar en betydande roll och upplevs som 
avgörande för undervisning och elevens utveckling. Här nedan följer en tabellöversikt av resultaten 
på detta område: 

Tabell 2: Lärarnas uppfattningar angående hur klasstorleken påverkan inlärning 
Roger  Påverkar ibland inlärningen, undervisningsformen är avgörande 
Markus  Påverkar inlärning och arbetsmiljö, förespråkar mindre grupperingar 
Bengt  Påverkar mest ljudnivå och koncentration, förespråkar mindre grupperingar 
Göran  Påverkar mest ljudnivå och koncentration, optimala klasser mellan 18-22 elever 
Lisa  Lärarens insats är avgörande  
Maria  Arbetar med mindre grupperingar, klasserna får inte vara för små heller 
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6.2.Vem får mest tid och utrymme av läraren? 

Det här området innehåller en fråga som behandlas här. Vilka elever får mest eller minst tid och 
utrymme i klassrummet respektive idrottshallen? 

Undersökningen visar på ett tydligt svar och det är pojkar. Båda idrottslärarna har samma 
åsikter och de framhåller att pojkar får mycket mer tid och utrymme än flickor i idrottshalen. Även 
när de har blandade klasser med både pojkar och flickor samtidigt får pojkar mer tid och utrymme. I 
vanliga fall brukar man separera pojkar och flickor och då uppgav Göran att flickor alltid kommer 
igång före pojkar och att man får ägna mer tid åt pojkar. Hans uttalande visar på att genusfrågan är 
mycket aktuell i skolan:  

Så det kan ju vara så som i alla andra ämnena. Pojkarna… för att få de att göra saker får man 
ägna mer tid åt dem. Samtidigt går undervisningen ut på att eleverna ska vara så självständiga 
som möjligt. Och går man sen till gymnasiet också, de ska kunna ta tag i lektionerna utan att 
läraren är med. Då kan man säga: Flickorna har kommit längre än pojkarna överlag. 

Bland SO-lärarna har man lite olika uppfattningar. Roger berättade att de svåraste eleverna att 
nå är de tystlåtna pojkarna som man oftast hittar längs bak i klassrummet. Som lärare måste 
upptäcka dessa elever ganska snabbt och engagera sig. Därmed får dessa elever mest tid och 
utrymme av honom. Maria uppgav att de högljuda eleverna får mest tid och utrymme av henne 
vilket gör ibland att en helt annan grupp elever ”försvinner in i mängden” och då menade hon de 
tystlåtna. Hon har inte uttalat sig i frågan om det handlar om pojkar eller flickor. Lisa har inte alls 
svarat på den frågan. 

Markus ansåg att pojkar får mer utrymme i klassrummet än flickor under hans lektioner men 
samtidigt menade han att han är väldigt medveten om det och att han försöker hela tiden lägga ordet 
så att det blir jämt och rättvist. Han påtalar vidare att det finns ett antal ”svaga elever” i nästan alla 
klasser och att det är viktigt att gå fram till dessa elever och hjälpa dem så mycket som möjligt. Han 
betonar även att han brukar uppmuntra elever som ligger högt att nå ännu högre upp. Att det är 
pojkar som får mest uppmärksamhet framgår det också ur tabellen som följer här nedan: 

Tabell 3: Elever som får mest eller minst tid och utrymme i klassrummet/idrottshallen 
 Mest tid och utrymme 

 
Minst tid och utrymme  

Roger  Tystlåtna pojkar  -  
Markus  Pojkar/ Svaga elever -  
Bengt  Pojkar  Flickor  
Göran  Pojkar  Flickor  
Lisa  -  -  
Maria  De högljuda  De tystlåtna 
 
 
 

6.3.Lektionsplanering 
 
Detta avsnitt tar upp lektionsplaneringen. Frågor som behandlas i detta avsnitt är hur lärarnas 
lektionsplanering ser ut, vad det är som egentligen styr deras planering och vad lektionsplaneringen 
innebär för dem själva. 
 

Samtliga lärare som medverkade i undersökningen uppgav att de använder sig av en 
långsiktig planering som görs i början av terminen tillsammans med sina kollegor. Senare under 
terminens gång tillkommer även detaljer in i planeringen. Roger framhåller att lektionsplaneringen 
är mycket viktigt för honom och han menar att ”själva lärarjobbet består av lektionsplaneringen”.  
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Han ser den genomförande fasen där man står i klassrummet framför elever som det lilla 
jobbet medan förarbete och efterarbete som det stora jobbet. Markus och Lisa tycker att 
lektionsplaneringen för dem personligen betyder att syfte och målsättning följs angående det som 
ska läras ut. Maria berättade att lektionsplaneringen innebär för henne att hon ska veta vad som ska 
göras. 
 

Rogers lektionsplanering är i stort sätt långsiktig där han använder loven till att planera den 
tid som går fram tid nästa lov och sedan har han en kortplanering också, där han ägnar varje 
söndagskväll åt att planera. Eftersom han har jobbat ganska länge och därmed skaffat sig en enorm 
erfarenhet, vet han automatiskt när han skall sätta i gång och tänka. Det som styr hans planering och 
hans val av metoder är vilka elever som står framför honom i klassrummet: ”ibland kan man ha två 
nior i följd men helt olika undervisningsformer i de här klasserna”- säger han. Detta beror på att 
klasserna består av olika individer och han väljer den lektionsform som passar bäst åt varje klass. 
 

Markus gör det stora planeringen innan momenten börjar och sen tar han enskilda 
lektionsplaneringar inför varje lektion så att han har målet i tanken: ”vart ska det här leda till?”  
Han fastställer att det inte går att planera i detaljer. Ibland går det fort, ibland händer det 
saker. Grunden för hur det ska se ut har man i huvudet, sedan får man vara lite flexibel och 
till slut måste man tänka att finns ett mål och ett syfte med alla lektioner. 

 
Markus och Lisa brukar använda sig av varierande metoder och de varierar så mycket som 

möjligt. De menar att det är betydelsefullt att eleverna ska få uppleva olika metoder. Lisa tycker att 
det är viktigt att eleverna skall vara med och kunna påverka men oftast är det innehållet som 
påverkar hennes val av metoder. Markus påpekar att olika metoder är bra för olika elever och enligt 
honom brukar föreläsningar fungera väldigt bra för vissa elever, eget arbete fungerar bäst för en del, 
medan grupparbete funkar för andra osv. Enligt honom styrs valet av metoden mest av hur lämpade 
de olika områdena är. Exempelviss i historia är det lättast att ha en föreläsning, där man får berätta 
ganska mycket. Om det är svåra saker då måste läraren ofta ha genomgångar och eleverna mindre 
självinlärning. 
 

Maria anser att de äldre eleverna i årskurs nio är lite mer mogna och de kan själva ta ansvar 
medan planeringen för de yngre måste vara lite mer strukturerad. Maria anser att hon är öppen för 
det som händer runt om och hon är ganska flexibel med att ställa om. Även hon föredrar varierade 
metoder, men hennes val av metoder beror mest på vilka elever han har framför sig. 
 

Bengt och Göran gör också grova eller långsiktiga planeringar tillsammans med andra 
idrottslärare strax innan terminen börjar. Bengt menar att planeringen är väldigt viktigt för att 
undervisningen skall fungera på ett bra sätt. Enligt honom finns det många faktorer som man måste 
ta hänsyn till som till exempel scheman, väder, boka lokaler som ishallar eller simhallar osv. Det 
finns ingen speciell metod när han planerar utan det ska vara så mycket praktiskt som möjligt. När 
han lägger simning eller tränglöpning på scheman måste han tänka på att eleverna har tid att komma 
fram och tillbaka utan att komma för sent. Han tycker också att man måste tänka på sig själv i en 
viss mån så att man inte bränner ut sig eller att ha för tuffa pass. Det gäller också att planera så att 
eleverna har det roligt eftersom det är för deras skull han planerar.  
 

Göran uppgav att hans planering styrs oftast av det som eleverna presterar under den 
föregående lektionen. Han berättade att den första lektionen i t ex Basket för årskurs åtta är alltid 
lika för åttor och sen kan den andra och den tredje lektionen vara olika beroende på ” hur duktiga 
och koncentrerade de varit” under den föregående lektionen. Elevens motivations och inställning till 
ett visst moment kan också påverka.  
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Sammanfattningsviss går det att fastställa att samtliga lärare använder sig av varierande 
metoder för att försöka nå så många elever som möjligt på en och samma gång. Däremot framstår 
det att de har olika uppfattningar angående vad som styr deras val av metoder. Ibland är det intresset 
eller motivation från elevernas sida, ibland styrs det av innehållet och ibland av de yttre 
ramfaktorerna som Bengt talade om. Tabellen som följer här nedan sammanfattar lärarnas 
uttalanden: 

Tabell 4: Lärarnas uppfattningar angående vad som styr valet av lektionsformen 
Roger  Vilka elever han har framför sig 

Markus  Innehållet  

Bengt  Det finns många faktorer, lektionen ska vara så mycket praktiskt som möjligt  

Göran Det som eleverna presterar under de föregående lektionerna  

Lisa  Innehållet  

Maria  Vilka elever hon har framför sig 
 
 
 

6.4.Kursplaner 

Detta område tar upp lärarnas uppfattningar angående kursplanerna. Frågor som bearbetar det här 
området är om lärarna följer kursplanen när de planerar sina lektioner samt vad de anser om 
kursplanens innehåll.  

Undersökningen visar på att lärarna har olika uppfattningar när det gäller kursplanernas 
tydlighet. Det framgår att SO-lärarna tycker olika angående vad som ska tas upp i samband med 
undervisningen. Roger uppgav att han följer kursplanen noga eftersom där finns målet med 
undervisningen och han tycker att det är någonting man ska ha i åtanke när man planerar sina 
lektioner. Han betonar även att han tillämpar kursplanen utifrån barnet. Lisa anser också att den 
känns väldigt tydligt och lätt att följa. 

Markus anser däremot att kursplanerna är väldigt diffusa, men han försöker naturligtvis följa 
dem så mycket det går att följa. Enligt honom betonas vissa saker i kursplanerna mer än andra 
saker. I kursplanen för ämnet historia står det inte konkret vad ska tas upp förutom Förintelsen. Han 
menar att det oftast står i kursplanen att ”man ska ha insikt om eller ha kunskaper i”, vilket han 
upplever som otydligt. Det gör att han måste improvisera ibland. Sedan uppgav han att man man ta 
upp med eleverna i klassrummet det som händer nästan dagligen ute i världen vilket inte är tydligt 
förklarat i kursplanen enligt hans uppfattning.  

Maria påtalade att hon försöker följa kursplanen så gott hon kan. Men hon anser att kursplaner 
i SO-ämnena är avancerade och ibland svåra att tolka. Även betygskriterierna borde vara lite 
tydligare, mest när det gäller högre betyg. 

Idrottslärarna Bengt och Göran anser att kursplanen är viktig för deras arbete men inte 
tillräckligt detaljstyrd. De menar att kursplanen är otydlig när det gäller målen och att det borde 
formuleras på ett mer konkret sätt som till exempel vad eleven ska klara av för att få MVG. Bengt 
menar att det är de praktiska möjligheterna som styr egentligen och att man måste anpassa sig efter 
dem. Enligt honom lägger skolan inte så mycket tid på friluftsliv trots att det står ganska mycket om 
det i kursplanen. Göran uppgav att vissa saker som till exempel simning är väldigt konkreta. Kravet 
på simkunnighet är väldigt tydlig men när det gäller andra moment som exempelvis basket är det 
inte tillräckligt detaljstyrt. I tabellen som följer nedan sammanfattas resultaten av lärarnas 
uttalanden. 
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Tabell 5: Lärarnas uppfattningar om kursplaners tydlighet 
Roger  Tydliga  
Markus  Väldigt diffusa  
Bengt  Otydliga när det gäller målen, resursbegränsningar styr 
Göran  Otydliga när det gäller målen  
Lisa  Tydliga  
Maria  Avancerade och ibland svårtolkade, otydliga betygskriterier 
 
 
 

6.5.MI - teori och pedagogiska idéer som inspiration  
 

Detta avsnitt tar upp lärarnas uppfattningar angående Howard Garders teori om Multipla 
intelligenser. Frågor som berör detta avsnitt är ifall lärarna är bekanta med Gardners tankar och vad 
de anser om detta utifrån sin arbetserfarenhet. Inom detta avsnitt har lärarna också fått en 
underfråga där de skulle berätta om de hade någon speciell pedagogisk idé som inspiration.   
 

Samtliga tillfrågade lärare berättade att de är väl insatta i pedagogiska idéer och känner till en 
del olika pedagogiska teorier men ingen av dem hade sagt att de följer någon speciell teori. Det 
innebär att ingen av lärarna som medverkade i undersökningen har direkt sagt att de har 
individanpassad undervisning som inspiration när de planerar och undervisar trots att flera lärare 
berättade tidigare att deras metoder beror mest på vilka elever de har framför sig. Enligt 
undersökningen framgår det att endast två lärare känner igen namnet Howard Gardner och det är 
Markus och Lisa. Det beror troligen på att de två är yngre och känner till nyare pedagogik. Först när 
man förklarar vad hans teori går ut på svarar de andra tillfrågade lärarna att de känner igen denna 
teori. Maria som är den äldsta läraren verkar inte känna till det överhuvudtaget.  
 

Roger är den lärare som verkade vara mest insatt i den pedagogiska teorin. Men med tanke på 
att det var länge sedan han studerade är han mer bekant med det som etablerades under hans tid och 
de nyare idéerna känner han inte till lika väl. Han berättade att han använder sig ibland av olika 
pedagogiska idéer som Freire, Freinet, Makarenko osv.  och tillämpar dessa idéer när det passar. 
Enligt honom är det viktigt för en lärare att kunna den pedagogiska teorin för att då kan man plocka 
fram det som passar den gruppen av elever som läraren har framför sig. Oftast hittar eleverna sig 
själva och får tillräckligt med självförtroende och till slut har läraren lättare att lära ut. Han uppgav 
att han också är ”väldigt insatt i den teorin om de många olika intelligenserna” och att den teorin är 
en självklarhet för honom. Det är något som han gärna tänker på när han planerar:  
 

Man måste göra så. Varje barn har en egen identitet och du måste hitta deras styrka och de 
måste själva förstå sin egen styrka och sina brister. Man tränar på bristerna när man stärker 
styrkan, och då får man ett barn som är hungrig och vill lära sig och få självförtroende. 

 
Lisa anser också att Gardners teori verkar vara intressant och hon påtalade ”att det är 

jätteviktigt att ta tillvara på sina begåvningar” och att det är en av anledningar till att hon har 
varierande arbetsformerna. Hon nämnde också vikten av att varje elev prövar på olika arbetssätt. 
Hon följer ingen speciell tanke utan brukar ”plocka här och där” eftersom hon anser att det är 
spännande att hitta nya väggar för att få eleverna intresserade och motiverade.  
 

Markus uppgav att han inte följer någon speciell pedagogisk idé eftersom det inte finns 
någonting som säger att det har fungerat i alla tider. Han anser att det viktigaste är att bygga en 
ömsesidig respekt i klassrummet och att skapa lust och nyfikenhet att lära sig. För honom är respekt 
och nyfikenhet två nyckelord. Gardners MI - teori är enligt honom väldigt intressant.  
 
 
 



23 
 

Maria anser däremot att det är lättare att upptäcka ”olika begåvningar” om man arbetar med 
yngre barn, det vill säga på låg- och mellanstadiet eftersom man träffar samma elever lite oftare då. 
Hon anser att Gardners tanke verkar vara intressant men eftersom skolan inte är ”organiserad på 
detta viset” blir det svårt att genomföra detta i praktiken. 
 

Bengt och Göran använder sig inte av några speciella pedagogiska idéer som inspiration när 
de planerar och undervisar i idrott. Bengt tycker att huvudtanken med idrotten i skolan är att eleven 
ska ha roligt och att eleven ska vara medveten om ämnets betydelse för hälsan samt längta efter 
idrotten medan Göran belyser att läraren bör genom sitt arbete och engagemang inspirera sina 
elever. 
 
 

6.6.Inlärningsstilarna i SO-ämnen 
 
Detta avsnitt tar upp lärarnas erfarenheter och uppfattningar om elevernas olika sätt att lära sig. 
Avsnittet är tänkt som en motvikt till den litteratur och forskning som presenteras i det här 
examensarbetet I undersökningen medverkade endast SO-lärarna av den anledningen att ämnet 
idrott och hälsa fortfarande saknar den teoretiska undervisningen. Frågor som behandlas här är 
lärarnas uppfattningar av olika inlärningsstilar samt dess påverkan på lektionsplaneringen. Vidare 
har SO-lärare fått berätta vilken är det mest dominerande inlärningssättet/ undervisningssättet i 
klassrummet under deras lektioner.  
 

Samtliga lärare uppgav att de är väldigt medvetna om att eleverna kan lära sig på olika sätt 
och att de har det i åtanke när de planerar sina lektioner. De använder sig av olika lektionsformer 
för att försöka nå varje elev.  
 

Enligt Roger är det ganska självklart för honom att eleverna lär sig på olika sätt och att det är 
någonting som märks under lektionerna. Vidare påtalade han att det är barnet som styr 
undervisningen under hans lektioner och han anser att man måste alltid lära känna barnet först för 
att senare kunna undervisa honom eller henne. Det går att undervisa på flera olika sätt till olika barn 
under en och samma lektion genom att individualisera och det är vad han tillämpar under sina 
lektioner.  
 

Markus uppgav att han har hört talas om NLP:s forskning om auditiva och visuella elever. 
Utifrån sin erfarenhet säger han att det finns ytterligare faktorer som till exempel att vissa elever 
behöver tystnad, andra behöver sällskap, en del elever föredrar att lägga sig i soffan och lyssna på 
avkopplande musik samtidigt som de läser och så vidare. Han anser att detta är väldigt svårt att 
genomföra i praktiken eftersom det finns många elever och det finns inte tillräckligt med rum: ”Det 
går inte att ha en hörna där en grupp elever sitter tysta och läser och samtidigt en annan hörna med 
elever som pratar”. Hans uttalande visar att ramfaktorerna kan påverka undervisningen så att läraren 
inte kan nå till alla elever. 
 

Inlärningssättet som får det största utrymme under hans lektioner är genomgångar. Men 
samtidigt strävar han efter att skapa en dialog med eleverna vid genomgångar, där det ska samtalas 
så mycket som möjligt och det inte får vara en monolog. Han anser att kommunikationen i 
klassrummet är ett bra sätt lära sig men även att fördjupa sina kunskaper. Vidare uppgav han att 
undervisningsformen som får minst utrymme är elevens egen forskning och att det är praktiskt svårt 
att genomföra mest på grund av bristen av datorer. Studiebesök hör också dit eftersom lärarna anser 
att det är för mycket arbete med att boka och planera vilket inte är värt besväret.  
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Lisa anser att det märks ganska tydligt att eleverna har olika sätt att lära sig och därför är det 
bra med omväxlingar. Hon har det i åtanke när hon planerar lektioner och det kan öka motivation 
hos eleverna också. Hon använder sig ofta av projektor, tv-inslag och dokumentärfilmer. Enligt 
henne är det en bra metod att skapa engagemang hos eleverna och samtidigt har det också höjt SO-
undervisningen i kvalitet.  
 

Maria anser att det är viktigt med varierande metoder och under hennes lektioner får vissa 
elever läsa, andra skriva och en del sitta vid datorer. Hon anser att det är svårt när man har en hel 
klass att få till den till varje person men hon försöker. Vidare anser hon att det viktigaste är att 
elever tycker att det är roligt. Sedan berättade hon att det inte finns undervisningsform som 
dominerar under hennes lektioner eftersom hon har olika klasser, från årskurs 6 till årskurs 9 och 
metoderna är enligt henne väldigt olika. Hon erkände också att hon är lite dålig på att utnyttja 
elevens egen forskning.  

Tabell 6: Lärarnas uppfattningar angående vilken lektionsform som är mest respektive minst 
förekommande under deras lektioner  
 Mest  Minst  
Roger  Individualiserad undervisning - 

Markus  Genomgångar med dialoger Elevens egen forskning, 
Studiebesök 

Lisa  TV-inslag, dokumentärfilmer, projektor  - 

Maria  Inget som dominerar Elevens egen forskning 

 
 
 

6.7.Individanpassad undervisning 
 
Det här avsnittet tar upp undersökningens huvudsyfte. Frågor som behandlas här är lärarnas 
uppfattningar om den individanpassade undervisningen, hur ofta den används under deras lektioner 
samt fördelar och nackdelar med den individanpassade undervisningen. En annan fråga som är 
anknuten till Skolverkets undersökning där de förespråkar att begreppet individualisering borde 
definieras på nytt genom att klartgöra skillnaden mellan individuellt (eget) arbete och 
individanpassad arbete. Frågan som ställdes för att ta reda på detta är om lärarna ser någon skillnad 
mellan individuellt arbete och individanpassad arbete.  
 

Samtliga tillfrågade lärare är i grunden positivt inställda till individanpassade undervisningen. 
Roger anser att anpassad undervisning är det lättaste sättet för den enskilde eleven att lära sig. Det 
finns inga nackdelar med anpassad undervisning och han säger att individanpassad undervisning är 
det som gör att lektionen blir intressant och rolig för varje elev. Markus anser att anpassad 
undervisning innebär ”att nå varje elev efter deras förutsättningar”. Enligt honom innebär 
individanpassad undervisning ”det ultimata för elever som har svårt att hänga med”. Han hävdar att 
viljan finns och att han försöker på bästa sätt men det är svårt med alla ”fysiska begränsningar som 
finns”.  
 

Med fysiska begränsningar menade han sannolikt ramfaktorerna. Dessa faktorer är enligt hans 
uppfattning lektionernas utformning, klockan, schemat och rummet. Trots detta brukar han säga till 
varje elev: ”Kom till mig när du vill”. Men ämnet Idrott och hälsa är däremot, enligt Markus, ”en 
grupprocess” där det är betydligt svårare att individualisera, men han försöker lyfta individer genom 
att uppmuntra dem att prestera ännu mer. Han tycker att det finns fler fördelar än nackdelar med 
anpassad undervisning och enligt honom är anpassad undervisning ”det ultimata för elever som har 
svårt att hänga med, om man som lärare lyckas genomföra det”.  
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Lisa anser att individanpassad undervisning är väldigt viktigt eftersom ”alla elever inte har 
samma förutsättningar och behov”. Hon menar att individanpassad undervisning styrs alltid av 
”elevernas olika intressen och svårigheter” och att det är viktigt att läraren tänker på att eleverna 
behärskar olika intelligenser och lär sig på olika sätt: ”Därför är det viktigt att försöka hitta ingångar 
till alla elever”. Hon tycker att det egentligen inte finns några andra nackdelar med individanpassad 
undervisning förutom att det ställer höga krav på läraren. 
 

Maria ansåg att individanpassad undervisning innebär att man måste tänka på varje individ: 
”vad är det jag ska kunna göra för dem?”. Vidare uppgav hon att hon brukar plocka fram enklare 
böcker för elever som enligt hennes uppfattning behöver dem. Sedan finns det också läxstugor där 
vissa elever får extra tid. Hon tyckte att individanpassad undervisning känns viktigt men det är 
väldigt svårt när man har en hel klass att verkligen få till det för varje person. Vidare uppgav hon att 
hon försöker individanpassa genom att ”begränsa för en del och satsa på en annan del elever på ett 
annat sätt, men det är inte så enkelt och tillslut blir det jobbigt”. Den största nackdelen med 
individanpassad undervisning är att elever som behöver den vill inte hamna utanför det sociala 
samspelet och känna sig lite speciella: ”De vill göra som alla andra och de vill vara som alla andra”.  
 

Bengt och Göran är i grunden positivt inställda till individanpassad undervisning men de 
anser att det är väldigt enkla saker som man gör under idrottslektioner så att var och en elev borde 
klara av det utan några svårigheter. Men det finns ju alltid undantagsfall och då försöker de hitta 
andra lösningar, oftast i form av en individuell aktivitet. Bengt tror att individanpassad undervisning 
innebär att man behöver ta hänsyn till de lite svagare och elever med någon slags handikapp, vilket i 
sin tur leder till att man måste anpassa övningarna efter deras förutsättningar: ”sen måste man som 
lärare engagera sig ytterligare för att förbättra deras prestationsförmåga, så att de kommer upp till 
en viss standard”. Han påtalar vidare att en idrottslärare alltid måste tänka på att eleverna behöver 
olika utmaningar.  
 

Enligt Bengt måste de duktiga ha sin egen utmaning medan de svagare eleverna måste ha en 
svagare utmaning. Han betonar att det är upp till deras egen vilja och motivation för att följa 
lärarens förslag. Vidare uppgav han att han försöker tillämpa individanpassad undervisning i ämnet 
idrott i stort sett under varenda lektion, men för att lyckas med detta måste man ha de nödvändiga 
resurserna för att kunna förenkla för vissa elever. 
 

Göran påtalar att individanpassad undervisning innebär att möta eleven på den nivå som 
eleven befinner sig just då. Men han anser att det är svårt att göra det i en grupp som består av 30 
stycken elever och han menar att det inte går att individanpassa så att 15 elever gör 15 olika 
aktiviteter, utan individanpassad undervisning gäller endast i vissa undantagsfall, exempelvis om en 
elev har varit med om en olycka eller om det rör sig om något sorts handikapp. Han framhåller att 
det finns en nackdel med individanpassad undervisning och det är att det finns en risk att eleven 
hamnar utanför det sociala samspelet. 
 

Tabell 7: Detaljer om lärarnas uppfattningar angående individanpassad undervisning  
 Eventuella nackdelar Hur ofta används den i skolan? 

 
Roger  Inga nackdelar Används dagligen 
Markus  Få nackdelar  Försöker ofta i SO men det känns svårt, 

sällan i Idrott 
Bengt  Elevernas vilja och motivation 

styr  
Försöker ofta men resurserna till att 
förenkla lektioner saknas 

Göran  Den sociala biten försvinner Används sällan 
Lisa  Ställer höga krav på läraren Försöker ofta 
Maria  För utpekande, den sociala biten 

försvinner 
Hon försöker ofta genom att förenkla för 
vissa elever men det känns svårt 
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När det gäller frågan om skillnaden mellan eget arbete och individanpassat arbete anser alla lärare 
förutom Roger att det finns en klar skillnad mellan dessa två. Roger uppgav att det är samma sak 
eftersom arbetet görs individuellt .  
 

Enligt Markus finns det en klar skillnad mellan anpassad undervisning och eget arbete. Han 
anser att anpassad undervisning är mycket mer styrd av läraren medan eget arbete är fritt där eleven 
har en egen planering, ett eget schema, en egen målsättning, ett eget syfte och så vidare. Enligt 
honom krävs det mycket av eleven för att eget arbete ska fungera. Däremot krävs det väldigt 
mycket av läraren när det gäller individanpassat arbete. 
 

Lisa anser att individanpassad undervisning styrs alltid av elevernas olika förutsättningar och 
behov medan Maria anser att skillnaden finns när det gäller instruktioner. Eget arbete innebär att det 
ska vara likadana instruktioner till alla elever medan när det gäller individanpassat arbete måste 
instruktionerna vara anpassade till den elevens speciella förutsättningar. 
 

Bengt och Göran har klart för sig om att det handlar om två helt olika saker. Under 
idrottslektionerna använder sig eleverna av eget arbete i form av elevledda lektioner för elever som 
vill ha lite högre betyg. Elevledda lektioner är alltid i viss mån styrda av läraren eftersom läraren till 
slut måste godkänna lektionens innehåll. 

Tabell 8: Detaljer om lärarnas uppfattningar om skillnaden mellan individuellt arbete och 
individanpassade arbete  
 Finns det skillnad?  

Roger  Ingen skillnad Arbetet görs individuellt i båda fallen 

Markus  Klar skillnad  Eget arbete är mycket fritt medan individanpassat arbete är mycket 
styrd av läraren 

Bengt  Klar skillnad  Individanpassad undervisning innebär att man behöver ta hänsyn till 
de lite svagare och elever med någon slags handikapp 

Göran  Klar skillnad  Individanpassad undervisning innebär att möta eleven på den nivå 
som eleven befinner sig just då 

Lisa  Klar skillnad  Individanpassat arbete styrs av elevens förutsättningar och intressen   

Maria  Klar skillnad  Eget arbete innebär att det ska vara likadana instruktioner till alla 
elever medan individanpassat arbete innebär att instruktionerna 
måste vara anpassade till den elevens speciella förutsättningar 

 
 
 

6.8.Åtgärdsprogram  
 
Det här avsnittet tar upp lärarnas erfarenheter av åtgärdsprogram för underkända elever. 
Utgångspunkten var att en individanpassad undervisning i sin rätta bemärkelse eventuellt används 
när en eller flera elever får underkänt. Tanken med detta var också att ta reda på om det finns 
individuella kriterier för vissa elever i samband med åtgärdsprogrammet. 
 

Enligt Roger sker betygsättningen i hans ämnen i form av skriftliga prov och det händer 
mycket sällan att någon elev inte klarar av det. Han uppger att han satsar mycket på att motivera 
sina elever vilket ger resultat senare. Alla hans elever uppfyller mål för betyget G. De andra tre SO-
lärare: Markus, Lisa och Maria uppgav att de har fler examinationsformer. Enligt dem sker 
betygsättningen i SO-ämnena genom vanliga prov, inlämningar, hemtentor och ibland även 
muntliga förhör.  
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Markus uppger att han har alltid ett åtgärdsprogram ifall en eller flera elever får betyget IG. 
Åtgärdsprogrammet går ut på att läraren måste anteckna både elevens starka och svaga sidor och 
lämna in det till rektor, sedan tar rektorn över. Samtidigt måste lärarna också tala om för eleven vad 
som krävs av honom eller henne för att få betyget G. I dessa fall blir undervisningen definitivt 
individanpassad men samtidigt väldigt styrd av rektorn.  
 

Lisa uppgav också att det finns ett åtgärdsprogram ifall en elev får IG på hennes skola och 
hon anser att det är ett individanpassat åtgärdsprogram. Vidare uppgav hon att det finns olika 
orsaker till att någon elev får IG i SO. Ibland kan det vara sociala problem och ibland andra orsaker. 
Då måste hon som lärare engagera sig på olika sätt. 
 

Maria påtalade att det inte finns så mycket extra stöttning på hennes skola när det gäller SO-
ämnena. Men ifall någon elev får betyg IG använder hon sin egen tid till stötning. Sedan finns det 
också lövskolor till att hjälpa dem. Hon upplever denna extra undervisning som individanpassad 
men hon påpekade också att skolan borde vara bättre på att utnyttja elevens starka sidor och elevens 
bästa sätt att lära sig.  
 

Sammanfattningsvis framgår det att alla SO-lärare förutom Roger har ett åtgärdsprogram ifall 
någon elev får IG. Ibland är dessa program även styrda av rektor. Dessa program är olika och de 
beror på olika orsaker. SO-lärarna som uppgav att de har ett åtgärdsprogram för underkända elever 
upplever dessa program som individanpassade.  

 
Idrottslärarna uppgav att de försöker titta på och ta hänsyn till så mycket som möjligt av allt 

som händer under varje lektion när de sätter betyg. Bengt uppgav att han försöker anteckna så 
mycket som möjligt om varenda elev. Han lägger märke till om eleven ställer upp, jobbar och 
utvecklas, elevens kondition, smidighet, kroppskontroll och mycket mer.  
 

Göran anser att det är ganska enkelt att få godkänt i ämnet idrott, det räcker med att komma 
till lektion och delta men för att få ett högre betyg krävs det som står i betygskriterierna. Om någon 
elev får betyget IG då ger han betygsvarningar under terminens gång som tas upp i samband med 
elevens utvecklingssamtal.  

 
Enligt Markus känns det lite svårare att se de individuella prestationerna i en stor grupp när 

det gäller ämnet idrott och hälsa. Vidare påtalade han att betygsättningen sker utifrån det som 
eleverna presterar, hur de sköter sig under lektionerna och ifall de uppmuntrar sina kamrater eller 
inte.  

 
Alla tre idrottslärare uppgav att det inte finns något avancerat åtgärdsprogram för underkända 

elever i idrott. De förklarade att de brukar tala om för eleven vad som krävs av honom eller henne 
för att bli godkänt i idrott. Här nedan följer en tabellöversikt av resultaten på det här området: 
 

Tabell 9: Detaljer om lärarnas åtgärdsprogram för underkända elever 
Roger  Inga underkända elever, satsar på motivation 
Markus  Ett individanpassat åtgärdsprogram för underkända elever i SO, styrt av rektorn. 

Utvecklingssamtal i idrott 
Bengt  Utvecklingssamtal  
Göran  Betygsvarningar och utvecklingssamtal 
Lisa  Ett individanpassat åtgärdsprogram framställd efter orsaker till elevens sämre resultat 
Maria  Extra undervisning och lövskolor. Skolan borde vara bättre på att utnyttja elevens 

starka sidor 
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6.9.Sambandet mellan teoretiska ämnen och idrott 
 
Detta avsnitt är direkt knutet till Howard Gardners MI- teori då han menar att ”alla elever borde få 
träning inom minst tre olika områden: ett konstnärligt, ett kroppsutvecklande och ett intellektuellt, 
för att deras intelligenser ska kunna utvecklas likvärdigt”. Syftet med det här avsnittet är att 
beskriva lärarnas erfarenheter angående hur elever utvecklar sina förmågor likvärdigt. Frågan som 
ställdes i det här avsnittet är om lärarna ser sambandet mellan idrott och de teoretiska ämnen där 
fysiskaktiva elever har lättare att prestera i de teoretiska ämnena. 
 

Roger framhåller att det är roligt att samarbeta med lärarna i de estetiska ämnena: idrott, 
musik och bild. Samarbetet sker inom arbetslagen i form av olika projekt. Han är också medveten 
om att det finns ett samband mellan Idrott och de teoretiska ämnena och han håller med att 
idrottsaktiva elever har lättare för att prestera i andra ämnen och påpekar att han har undervisat flera 
Friidrottsklasser och dessa elever har alltid varit de bästa eleverna på skolan.  
 

Markus är mycket medveten om att det finns ett samband mellan de teoretiska och de 
estetiska ämnena, speciellt mellan idrott och de teoretiska ämnena. Han har inte samma elever i SO 
och idrott och det blir därmed svårt att jämföra och undersöka om det stämmer, men han känner till 
ett antal vetenskapliga undersökningar som visar på att elevernas koncentrationsförmåga ökar. Han 
nämnde Brunkefloprojektet som genomfördes i Skåne, där eleverna fick ha en halv timme fysisk 
aktivitet mellan lektionerna som resulterade i ökad koncentrationsförmåga.  
 

Bengt och Göran är också mycket medvetna om att det finns ett starkt samband mellan Idrott 
och de teoretiska ämnena och även de uppgav att det finns vetenskapligt belägg som visar på att 
koncentrations- och inlärningsförmåga ökar. Men med tanke på att de båda undervisar endast i 
ämnet idrott har de båda två svårt att se själva om det stämmer.  
 

Lisa uppgav att hon känner till vetenskaplig forskning som visar på att det finns ett samband 
mellan fysisk aktivitet och inlärning men hon tycker att det är svårt för en SO-lärare att ta reda på 
om det stämmer. Hon anser att det är svårt att dra några generella slutsatser med tanke på att det 
finns så många olika elever på hennes skola. Vissa är allment sega överhuvudtaget, andra rör sig 
inte så mycket och kommer inte till idrott men trots det är de väldigt engagerade och duktiga i SO-
ämnena.  
 

Maria är medveten om den vetenskapliga forskningen. Hon berättade att hon hade elever som 
idrottade på elitnivå och att de var bra på att planera sina skolarbeten. Trots att de var borta ganska 
mycket från skolan eftersom de var tvungna att resa ofta, hängde de inte efter med skoluppgifterna. 
Oftast lämnade de sina skolarbeten i förväg och det var tydligt att de orkade mer än andra. Vidare 
uppgav hon att hon anser att betyget i ämnet idrott och hälsa borde vara viktigt för varje 
arbetsgivare att titta på vid anställningar:  
 

Jag kan tänka mig om jag var en arbetsgivare och vill titta på ett betyg och se i betyget att 
det finns inget ett idrottsbetyg. Då blir jag som en arbetsgivare bekymrad. Jag har svårt att 
tänka mig att anställa den personen för att då funderar jag: Kommer den här att orka? 

 
Sammanfattningsvis går det att fastställa att lärarna har olika erfarenheter. Samtliga är medvetna om 
den vetenskapliga forskningen men fyra lärare uppgav har svårt att se själva om det stämmer i 
verkligheten. Endast två lärare uppgav att de kan bekräfta att det stämmer att fysisk aktiva elever 
orkar mer och har lättare att presstera i de teoretiska ämnena.  
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6.10. Ämnens status i skolan 
 
Det här avsnittet är också direkt knutet till Howard Gardners MI-teori då han menar att ”skolan i sin 
nuvarande form prioriterar den logisk – matematiska och den språkliga intelligensen… Alla tre 
områden borde vara lika viktiga, ha samma berättigande och samma status”(se kapitel 2). Tanken 
med det avsnittet är att undersöka om lärarna upplever att deras ämne prioriteras mindre jämfört 
med andra ämnen samt att ta reda på om Gardners påstående ”att skolan prioriterar den logisk – 
matematiska och den språkliga intelligensen” stämmer in även i svenska skolor.  
 

Enligt undersökningen framgår det att lärarna har olika uppfattningar. Alla lärare utom 
Markus är nöjda med sina ämnens status i skolan jämfört med andra ämnen. Maria tycker att det 
pratas ute i allmänheten mest om kärnämnena och hon upplever att det satsas mest där. Trots det är 
hon nöjd med sitt SO- ämnets status. Markus upplever att både idrott och SO-ämnena har en låg 
status på hans skola: ”Alla lärare säger att deras ämne är viktigast men om man ser på 
schemaläggningen då ser man att ämnet SO läggs alltid sist”. Enligt honom anser eleverna att SO-
ämnena är roliga och intressanta men lite för svåra. Han upplever att ämnet idrott och hälsa har en 
väldigt dålig status också, både bland elever och i allmänheten. Många elever anser att idrott är rolig 
men liksom allmänheten anser de att ämnet inte är särskilt viktigt och att det är lätt att strunta i det. 
Föräldrarna trycker inte på lika mycket heller. 
 

Å andra sidan tycker Bengt och Göran, som jobbar på samma skola att ämnet idrott och hälsa 
håller en ganska hög status jämfört med andra ämnena. Bengt menar att många människor 
nuförtiden är ganska medvetna om hur viktigt är det med fysiska aktiviteter för barn och ungdomar 
och att det är viktigt att de kommer in på rätt spår från början. Göran uppgav att det finns 
idrottslärare som är missnöjda med sitt ämnes status. Han anser att de idrottslärare som är missnöjda 
med idrottens status i skolan är de lärare som försöker öka den teoretiska delen i ämnet.   

 
 

6.11. En sammanfattning av slutsatser 
 
Det här avsnittet innehåller svar på samtliga frågor som ställdes i frågeställningen.  
 

• Hur gör läraren för att planera och anpassa lektionens innehåll efter gruppstorlek, elevernas 
nivå och förutsättningar?  

Enligt undersökningen framgår det att samtliga lärare har en långsiktig grovplanering som senare 
fylls med nödvändiga detaljer. Planeringen görs i början av terminen och planeringsarbetet sker 
inom arbetslagen.  

Lärarna som medverkade i undersökningen uppgav att lektionsformerna oftast styrs av 
innehållet eller av de elevgrupper läraren har framför sig. Vidare uppgav de att lektionsformer även 
kan påverkas av elevernas insatser, intressen, mognad och deras olika sätt att lära sig. Det innebär 
att SO-lärarna är ganska insatta i elevernas olika sätt att lära sig och därför är 
undervisningsmetoderna väldigt varierande. Samtliga SO-lärare svarade att de har detta i åtanke när 
de planerar sina lektioner, vilket kan tolkas som att de strävar efter att anpassa sina lektioner efter 
elevernas intressen och förutsättningar.  

Angående gruppstorlekens inverkan på undervisningen har lärarna inte några klara 
uppfattningar. SO-lärare är osäkra på hur klasstorleken påverkar undervisningen, men det framgår 
att de önskar sig mindre grupperingar för att få en mer funktionell undervisning. Idrottslärarna 
tycker att klasstorleken påverkar undervisningen i det avseende att ljudnivå i idrottshallen blir högre 
och elevernas koncentrationsförmåga blir sämre ju fler de är i idrottshallen. De föredrar också 
mindre grupperingar för att få igång en mer funktionell undervisning. 
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Lärarna uppgav också att de försöker följa kursplanen när de planerar men enligt 
undersökningen framgår det att fyra av sex lärare inte upplever sina kursplaner som tillräckligt 
tydliga. När det gäller SO-kursplaner visade det sig att lärarna hade olika uppfattningar. Två lärare 
uppgav att kursplanerna är svårtolkade medan de andra två ansåg att de är ganska tydliga och lätta 
att följa. En av lärarna förklarade att det inte står exakt preciserat vad som ska tas upp i kursplanen 
för ämnet historia. Han förklarade att det även finns andra brister som t ex att kursplaner inte 
förklarar hur man ska ta upp de världsaktuella händelserna i samband med en SO-lektion. Däremot 
ansåg idrottslärarna att kursplanen för idrott och hälsa är relativt tydlig men att betygskriterierna för 
de högre betygen: VG och MVG måste förtydligas. Det framgår inte klart exakt vad eleven ska 
prestera för att få ett högre betyg.  

• Hur ser lärarna på individanpassad undervisning och hur ofta används den?  

Inledningsvis ställde jag min undersökning mot en annan undersökning som gjordes tidigare av 
Skolverket (2009) och som visade på att lärare uppfattar individualisering på olika sätt där 
skillnaden mellan individuellt (eget) arbete och individanpassad arbete måste förtydligas. Slutsatsen 
på min undersökning visade på samma problematik. En av SO- lärarna använder sig av någon form 
av individualisering i nästan alla lektioner.  Dock upplever han att eget arbete och individuellt 
arbete handlar om samma sak eftersom arbetet genomförs individuellt i båda fallen. Han uppgav att 
han ser sin egen undervisning som individanpassad men jag anser att det är svårt att avgöra om det 
verkligen stämmer. Andra SO-lärare svarade att det finns en klar skillnad mellan dessa två 
processer och de kunde även förklara vad som är skillnaden.  

Samtliga lärare uppgav att de är väldigt positiva till individanpassad undervisning och de 
upplever individanpassad undervisning som det ultimata undervisningssättet men tyvärr svår att få 
igenom. I SO-ämnena används den först när läraren upptäcker att en elev har svårt att hänga med 
eller när eleven får underkänt. Som anledningar till att den är svår att få igenom uppges bland annat 
gruppstorlek, innehåll, planering, schema och lokaler osv. En av lärarna påtalade att skolan borde 
vara bättre på att utnyttja elevens starka sidor för att eleven ska uppfylla det som krävs för att få 
betyget Godkänt. I fall en elev får underkänt har skolorna olika åtgärdsprogram som ibland styrs av 
lärarna och ibland av rektorerna.  

Enligt undersökningen framgår det att idrottslärarna upplever sitt ämne som ett gruppcentrerat 
ämne där samtliga elever medverkar i alla moment samtidigt. Endast vid vissa undantagsfall, t ex 
vid någon slags handikapp eller om eleven hade varit med om en olycka tillämpas individanpassad 
undervisning. En av idrottslärarna uppgav att individanpassad undervisning behövs i ämnet idrott 
och men det finns inte nödvändiga resurser som gör det möjligt att individanpassa eller förenkla för 
vissa elever. 

Undersökningen visar på att det även finns några nackdelar med individanpassad 
undervisning också. En stor nackdel uppges vara risken att det sociala samspelet försvinner. Några 
lärare uppgav att varje elev vill göra som alla andra och att ingen elev vill känna sig annorlunda. 
Andra intressanta nackdelar som framgår enligt undersökningen är att individanpassad undervisning 
ställer extra krav på lärarna eller att elevernas vilja och motivation styr.  

• Vilka elever får mest respektive minst tid och utrymme av lärarna? 

Undersökningen på denna fråga har gett tydliga resultat som visar att det handlar mer om 
genusfrågan än elevernas förutsättningar. Det framgår att pojkar får mer tid och utrymme av lärarna 
än flickor. En av lärarna berättade att han försöker lägga ordet så jämt som möjligt. Att pojkar får 
mer tid av lärarna än flickor är mest tydlig inom ämnet idrott och hälsa. Idrottslärarna påpekade att 
de måste tillbringa mycket av sin lektionstid med pojkarna för att få dem att göra saker. Flickorna 
kommer oftast igång av sig själva.  
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Vidare visar undersökningen också på att lärarna inte har tid med alla elever. En av lärarna 
uppgav att det är de högljuda eleverna som får mest av lektionstid och att det alltid finns en risk att 
blyga och tystlåtna elever försvinner in i mängden. En annan lärare påtalade hur viktigt det är att 
söka upp och gå fram till de tystlåtna eleverna för att de ska kunna utveckla sig. Enligt den läraren 
handlar det oftast om tystlåtna pojkar.  

• Upplever lärarna att eleverna får tillräckligt med träning inom sina konstnärliga och 
kroppsutvecklande områden för att kunna utveckla sig intellektuellt? 

Förutsättningen för att eleverna skulle utveckla alla sina förmågor likvärdigt var enligt Gardner att 
ingen intelligens skulle prioriteras. Alla elever borde få träning inom minst tre olika områden: ett 
konstnärligt, ett kroppsutvecklande och ett intellektuellt, för att deras intelligenser ska kunna 
utvecklas likvärdigt.  

För att få svar på denna fråga har jag ställt ett antal underfrågor. Först tillfrågades lärarna om 
de känner till Gardners tankar. Sedan tillfrågades de om de utifrån sin arbetserfarenhet kan 
konstatera att fysisk aktiva elever har lättare att prestera i de teoretiska ämnena. Slutligen frågades 
lärarna om de är nöjda med sitt ämnes status i jämförelse med andra ämnen. Den här 
undersökningen visade på att lärarna har lite olika uppfattningar angående Gardner MI-tankar. Alla 
förutom en lärare var positiva till dessa tankar. Den lärare ansåg att Gardners tankar är intressanta 
men skolan inte är organiserad på det sätt som Gardner önskar. 

Samtliga lärare svarade att de är medvetna om att fysisk aktivitet påverkar elevens inlärnings- 
och koncentrationsförmåga. De är bekanta med vetenskapliga undersökningar som bevisar att detta 
stämmer men samtidigt har några av dem svårt att själva se detta i verkligheten. Lärarna som genom 
sin arbetserfarenhet har fått bevis för att det stämmer är positiva till ämnet idrott. En lärare uppgav 
till exempel att friidrottare alltid är bland de bästa eleverna även i SO-ämnena på hans skola. 

Gardner menade också att skolan i sin nuvarande form prioriterar den logisk-matematiska och 
den språkliga intelligensen istället för de andra intelligenserna. Den här undersökningen kan inte 
med säkerhet bekräfta hans påstående, eftersom endast en av lärarna som medverkade i 
undersökningen inte är nöjd med sina ämnens status i skolan jämfört med andra ämnen. Alla andra 
lärare svarade att de upplever att deras ämnen har samma status som övriga ämnen i skolan. I den 
frågan är ämnet idrott och hälsa särskilt intressant eftersom det länge har haft en icke-bildande 
karaktär. En av idrottslärarna ansåg att ämnet har en låg status medan två andra idrottslärare tyckte 
annorlunda.  
 

Med tanke på att lärarna hade olika uppfattningar blir det svårt att ge ett generellt svar på 
frågan om lärarna upplever att deras elever utvecklar sina förmågor likvärdigt. Två av lärarna som 
ingick i undersökningen har utifrån sin erfarenhet konstaterat att idrottsutövarna utvecklar sina 
förmågor även i SO-ämnena men det räcker inte för att ge ett generellt svar på denna fråga. 
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7. Avslutningsreflektioner och förslag till fortsatt forskning  
 
Litteraturstudier och undersökningar som gjordes i samband med detta examensarbete har gett mig 
ett brett perspektiv på hur betydelsefullt det är att undervisa varje individ efter dennes 
förutsättningar. Slutsatsen att individanpassad undervisning används sällan i skolorna, anser jag 
vara en ganska väntad slutsats. Även om Imsen (1999) skrivit om det, var det intressant att 
undersöka lärarnas erfarenheter och uppfattningar eftersom då fick jag chansen att ytterligare 
fördjupa mig i hur svårt det är att åstadkomma en undervisning som av många lärare ses som den 
ultimata. 

Efter att jag gjorde klart denna undersökning dök många nya intressanta frågor upp. Det är 
frågor som det går att ytterligare fördjupa sig i. Med detta avsnitt syftar jag på att kommentera mina 
slutsatser och ge förslag till nya undersökningar. 

Några av de medverkande lärarna pekade på det sociala samspelet mellan elever som en 
viktig aspekt i skolans arbete. De upplever detta som en nackdel till individanpassad undervisning 
och de anser att det är viktigt för varje elev att få göra samma saker som alla andra för att inte känna 
sig utanför. Detta är något som jag inte hittat när jag gjorde min omfattande litteraturgenomgång. 
Möjligtvis finns det forskare eller författare som har tagit upp detta. Jag tycker att den här 
undersökningen öppnar en ny relevant fråga att undersöka: Hur får man igång individualiserad 
undervisning utan att skada elevens sociala utveckling? 

Något som överraskade mig när jag gjorde undersökningen var att ingen av lärarna nämnde 
stress som en nackdel till individualiseringen. Enligt Skolverkets (2009) undersökning kunde 
ansvarsförskjutning från lärare till eleven relateras till Folkhälsoinstitutets mätningar. Enligt dessa 
mätningar rapporterade elever ökad stress och lägre välbefinnande. Faktum att ingen av lärarna 
nämnde stress kan betyda att de har en annan uppfattning.  

Ytterligare frågor som kan tas upp och bearbetas i det här examensarbetet är etnicitet och 
genus. Dessa frågor känns aktuella men faller utanför den här undersökningens avgränsningar. Trots 
det blev genusfrågan relativt framträdande, främst när det gäller frågan om vilka elever som får 
mest tid av läraren. I idrottshallen är oftast pojkarna stökiga och idrottslärare berättade att de var 
tvungna att tillbringa mer tid med pojkar för att få dem att sätta igång medan ”flickorna kommer i 
gång av sig själva”. Detta bekräftar att lärarna inte har tid med alla elever och det känns som ett 
starkt argument för de som förespråkar mindre grupperingar. 

Skolverket (2003) har gjort en utvärdering av ämnet Idrott och hälsa och det visade sig att 
undervisningen är anpassad till pojkars intressen. Det framgår också att idrott är ett ämne där pojkar 
har högre betyg och där fler pojkar än flickor får betyg överhuvudtaget. Pojkarna tycker oftare att 
det är roligt och i idrottshallen får de visa vad de kan. De känner sig duktiga och trygga. Flickorna 
däremot känner sig oftare klumpiga och dåliga.  

Personligen funderar jag på om förklaringen till flickornas dåliga självförtroende och sämre 
betyg i ämnet idrott ligger i att idrottslärarna tillbringar mer tid med pojkarna. En annan fråga är om 
skillnaderna i betyg mellan pojkar och flickor beror på brister i betygskriterier som idrottslärarna 
påpekade i denna undersökning. Idrottslärare som intervjuades hävdade att det inte står tydligt i 
kursplanen vad man ska prestera för att få högre betyg. Trots det framgår det enligt Skolverket 
(2003) att under läsåret 2001/02 hade 64,9 procent av pojkarna i årskurs nio VG eller MVG i ämnet 
idrott och hälsa. Bland flickor i årskurs nio hade 52,7 procent VG eller MVG. Detta är förvånande 
och skulle kunna vara ytterligare en relevant fråga att fördjupa sig i. 
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Som jag tidigare skrivit skulle etnicitet också vara inressant att undersöka. I skolor finns en 
mångfald av elever med olika härkomst och modersmål. En fråga som känns relevant att undersöka 
är om undervisningen är anpassad till deras förutsättningar. Det skulle också vara intressant att 
undersöka om skolan är bra på att utveckla deras modersmål. 

Ett annat intressant område som det går att fördjupa sig i är elevens egen forskning. Två av 
lärarna som medverkade i undersökningen, Markus och Maria, nämnde detta i samband med frågan 
om de olika inlärningsstilarna. Markus menade att det är svårt att utnyttja elevens egen forskning på 
grund av att det råder brist på datorer, medan Maria erkände att hon är dålig på att utnyttja detta.  

Litteraturgenomgången som gjordes i samband med det här examensarbetet visar också hur 
viktigt det är med elevens egen forskning som en inlärningsform. Detta examensarbete tar upp 
NLP:s forskning som handlar om de olika inlärningsstilarna och där skriver Boström (1998) att det 
finns taktila inlärare. De är elever som man framför allt hittar i datasalarna, där de trivs bäst i sitt 
rätta element. Dessa elever lär sig bra med hjälp av datorer.  ATI:s forskning som Arfwedson 
(1998)  skriver om är också datorstyrda nuförtiden. Jag tycker att det skulle vara relevant att 
undersöka skolans förmåga att bemöta denna typ av elever, taktila inlärare.  

Studiebesök och andra skolutflykter är ytterligare ett område som ger möjlighet till 
fördjupning. Markus berättade att hans skola inte satsar så mycket på utflykter eftersom 
skolpersonalen anser att det inte är värt besväret. Men är det verkligen så? Boström (1998) skriver 
att det finns kinestetiska inlärare. Hon menar att kinestetikerna är de som mest uppskattar 
experiment, studiebesök och alla aktiviteter som förläggs utanför skolan. Med tanke på att de är 
starka och känslomässiga, är de ofta duktiga innovatörer och vågar pröva på saker i större 
utsträckning än andra. Jag anser att det kär relevant att ta reda på hur skolan bemöter sådana elever. 
Det är också intressant att undersöka lärarnas erfarenheter av utflykter och studiebesök.  

Vidare är det intressant att undersöka användningen av videomaterialet i SO-undervisningen. 
Lisa anser att det har höjt kvaliteten av undervisningen och hon använder sig gärna av detta. Enligt 
Boström (1998) finns fler typer av inlärare: visuella och auditiva. De som lär sig bäst när de tittar på 
och lyssnar samtidigt.  

Slutligen går det också att fördjupa sig i kursplaner. Detta examensarbete tar upp lite av det 
men det visade sig att lärarna hade olika uppfattningar angående kursplanens tydlighet. I denna 
undersökning svarade endast Roger att den känns tydlig och att han lyckas tillämpa den utifrån 
barnet som individ. Jag anser att det eventuellt borde göras en fördjupning av lärarnas erfarenheter 
av att tillämpa kursplanen. Bengt lämnade ett intressant svar, då han menade att den inte går att 
följa eftersom det finns praktiska begränsningar.  
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Bilaga 1: Intervjuguide till SO lärare 
 
Allmänna frågor: 
 
Vad har du läst på högskolan/universitetet? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur många klasser och elever har du? 
 
Klassens storlek: 
 
Tror du att klassrumsmiljö och klassens storlek har betydelse för elevers inlärning?  
Tycker du att klasserna är för stora? 
Vilka elever får mest/minst tid och utrymme i klasrummet under dina lektioner? 
 
Lektionsplaneringen: 
 
Vad innebär lektionsplaneringen för dig? 
När brukar du göra planeringen? 
Vad påverkar ditt val av metoden? 
 
Följer du kursplanen när du planerar och undervisar? 
Tycker du att SO kursplanerna är tydliga? 
 
Inlärningen: 
 
Har du något speciell pedagogiskt ide som inspiration när du planerar och undervisar? 
Är du bekant med Howard Gardners teori? 
 
Vilka sätt att lära ut får stört utrymme i klassrummet? Vilka får minst? 
Tror du på att eleverna lär sig på olika sätt? Om ja, har du elevernas olika sätt att lära sig i åtanke 
när du planerar undervisningen? 
 
Individualisering: 
Vad innebär begreppet individanpassad undervisning för dig? 
Hur ofta tillämpas det? 
Vad är det som enligt dig styr individanpassad undervisning? 
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med individanpassad undervisning? 
Ser du någon skillnad mellan individanpassad arbete och eget arbete? 
 
Betygsättningen: 
Hur ser betygsättningen ut i ditt ämne? 
Vilka åtgärder tar du ifall någon elev får betyget IG? 
 
Sambandet mellan teoretiska och estetiska ämnen: 
Hur ser du på sambandet mellan de estetiska ämnen som t ex Idrott och de teoretiska ämnena?  
Tycker du att fysik aktiva elever har lättare att prestera i andra ämnen? 
 
Status 
Är du nöjd med ditt ämnes status i skolan? 
Om nej, hur tycker du att det ska vara då? 
 
 
 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide till Idrottslärare 
 
Allmänna frågor: 
Vad har du läst på högskolan/universitetet? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur många klasser och elever har du? 
 
Klassens storlek: 
Tror du att klassens storlek har betydelse för elevers inlärning? Tycker du att klasserna är för stora? 
Hur påverkar miljö i Idrottshallen elevens inlärning och utveckling? 
Vilka elever får störst/minst utrymme i idrottshallen? 
 
Lektionsplaneringen 
Vad innebär lektionsplaneringen för dig? 
När brukar du göra planeringen? 
Vad påverkar ditt val av metoden? 
 
Följer du kursplanen när de planerar och undervisar? 
Tycker du att kursplanen är tydlig? 
Har du något speciell pedagogiskt ide som inspiration när du planerar och undervisar? 
 
Individanpassad undervisning 
Vad innebär begreppet individanpassad undervisning för dig? 
Hur ofta tillämpas det i ämnet idrott? 
Vad är det som enligt dig styr individanpassad undervisning? 
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med individanpassad undervisning? 
Är det möjligt att individanpassa en lektion i Idrott? 
 
Betygsättningen 
Hur ser betygsättningen ut i ditt ämne? 
Vilka åtgärder tar du ifall någon elev får betyget IG? 
 
Sambandet mellan teoretiska och estetiska ämnen: 
Hur ser du på sambandet mellan de estetiska ämnen som t ex Idrott och de teoretiska ämnena?  
Tycker du att fysik aktiva elever har lättare att prestera i andra ämnen? 
 
Status 
Är du nöjd med ditt ämnes status i skolan? 
Om nej, hur tycker du att det ska vara då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3. Mål och betygskriterier för idrott och hälsa  
(Skolverket, 2000). 
 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven 
– utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild, 
– utvecklar kunskap om vad som främjar hälsa, 
– utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och värdera 
olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse för regelbunden 
fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa, 
– utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge uttryck för 
fantasi, känslor och gemenskap, 
– utvecklar förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra, 
– utvecklar kunskaper att kritiskt bemöta missförhållanden som kan förekomma i samband med 
olika typer av fysiska aktiviteter samt ges förutsättningar till ett personligt ställningstagande i 
idrotts- och hälsofrågor, 
– utvecklar förmågan att organisera och leda aktiviteter, 
– får inblickar i idrottens och friluftslivets historia samt lär känna olika former av lekar, danser och 
idrottsformer i olika kulturer, 
– utvecklar kunskaper om och beredskap för handlande i nöd- och katastrofsituationer både på land, 
i och vid vatten. 
 
Bedömning i ämnet idrott och hälsa 
Bedömningens inriktning  
Bedömningen i ämnet idrott och hälsa avser elevens kunskaper om hur den egna kroppen fungerar 
och hur eleven bland annat genom regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan bibehålla och 
förbättra sin fysiska och psykiska hälsa. Det innebär att elevens kunskaper om vilka faktorer som 
påverkar den egna hälsan är en viktig bedömningsgrund. Elevens förmåga att använda kroppen för 
sammansatta och komplexa rörelsemönster på ett ändamålsenligt sätt liksom bredden av fysiska 
aktiviteter ingår också i bedömningen. Ytterligare en bedömningsgrund är elevens förmåga att 
utföra rörelser med kontroll och precision liksom att med hänsyn till rytm och estetik ge uttryck för 
känslor och stämningar. Även elevens förmåga att reflektera över och värdera fysiska aktiviteters 
betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ- och ett samhällsperspektiv är av vikt vid 
bedömningen. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven reflekterar med hjälp av kunskaper om kropp och rörelse över hur hälsa och välbefinnande 
kan bibehållas och förbättras.  
Eleven föreslår och genomför fysiska aktiviteter som befrämjar egen motion och hälsa. 
Eleven använder ett ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter. 
Eleven deltar i och tillämpar sina kunskaper om friluftsliv under olika årstider.  
Eleven använder sina kunskaper för att förutse och avvärja risker i samband med olika fysiska 
aktiviteter. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven använder sina kunskaper om livsstil, livsmiljö och hälsa för att bedöma värdet av olika 
idrotts- och friluftsaktiviteter. 
Eleven komponerar, motiverar och genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram. 
Eleven organiserar motions-, idrotts- eller friluftsaktiviteter tillsammans med andra med hänsyn till 
olika deltagares behov. 
Eleven anpassar sina rörelser till de krav som olika aktiviteter och situationer ställer på exempelvis 
balans, precision och tempo.  
 



 
 

Bilaga 4. Mål och betygskriterier för SO- ämnena (Skolverket, 2000). 
 
Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena 
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att 
eleven 
– undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid samt 
reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden, 
– förstår centrala begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt sätt söka, bilda och använda 
kunskap om samhällsfrågor, 
– utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till 
dessa, 
– utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska värden 
samt blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt 
samhälle, 
– deltar aktivt i samhällsliv och samhällsutveckling samt tar ansvar för livsmiljön,  
– förvärvar insikter om hur såväl naturgivna och materiella förutsättningar som centrala idéer och 
livsåskådningar format och formar samhällen,  
– utvecklar förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt och kan använda sin 
förståelse vid egna ställningstaganden, 
– utvecklar kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster och ser orsaker till variation i 
tid och rum men även det gemensamma i olika kulturer, 
– utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar avstånd 
från sådana som innebär förtryck och kränkningar, 
– gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av 
exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet, 
– utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och handlingar, 
– utvecklar förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser,  
– utvecklar förståelse för hur verksamheter och kulturer avspeglas i och påverkas av konst, litteratur 
och musik. 
 
 
Bedömning i de samhällsorienterande ämnena  
Bedömningens inriktning 
 
Bedömningen gäller elevens förmåga att utveckla och tillämpa kunskaper om människan, hennes 
verksamheter och omvärld. Den skall ske med utgångspunkt dels i de för ämnena gemensamt 
utformade texterna, dels i texterna för respektive ämne.  
Elevens förmåga att utifrån sina kunskaper orientera sig i samhället och analysera skeenden såväl i 
förfluten tid som i nutid är en grund för bedömningen. Särskild vikt skall läggas vid förmågan att ur 
ett samhällsorienterande perspektiv uppfatta helheter och samband och vid förmågan att urskilja 
såväl likheter som skillnader i tid och rum. 
Bedömningen gäller också elevens förmåga att bearbeta information till egen kunskap. Elevens 
förmåga att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika källor för att söka, samla, 
sovra och strukturera information utgör en del i detta, liksom elevens kritiskt granskande 
förhållningssätt vid analys av olika källors sanningshalt och relevans. 
Bedömningen skall vidare uppmärksamma elevens användning av sina kunskaper genom att i 
samtal, studier och handling ta stöd både i för ämnena relevanta begrepp och teorier och i sina egna 
tankar, känslor och erfarenheter. 
 
 
 
 
 



 
 

Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven använder centrala begrepp och symboler inom det samhällsorienterande kunskapsområdet 
samt har insikter i den betydelse dessa har. 
Eleven förstår demokratins principer och gör överväganden för att formulera egna ståndpunkter vid 
tillämpningen av dessa. 
Eleven identifierar etiska frågor och problem, bearbetar dem, urskiljer olika synsätt samt diskuterar 
och reflekterar kring dessa. 
Eleven ger exempel på hur lokala och globala händelser och förhållanden hänger samman samt hur 
de kan förklaras även i ett historiskt perspektiv. Eleven använder olika källor, sammanställer 
material, granskar, värderar och jämför samt drar slutsatser och argumenterar utifrån dessa. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven använder begrepp och modeller från det samhällsorienterande kunskapsområdet vid tolkning 
av nya sammanhang. 
Eleven är väl orienterad i aktuella händelser och urskiljer faktorer som kan förklara dem. 
Eleven exemplifierar hur människan såväl påverkas av som påverkar samhället och dess traditioner, 
kultur och materiella villkor. 
Eleven ger förklaringar till hur skilda förutsättningar har betydelse för sättet att leva och agera i 
olika delar av världen och i olika tider. 
Eleven argumenterar för ställningstaganden utifrån sina kunskaper inom det samhällsorienterande 
området. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 5. Informationsbrevet 
 
Hej 
  
Jag heter XXXXX och jag studerar till lärare på Högskolan i XXXXX . Just nu är jag inne på den 
sista terminen och skriver mitt examensarbete inom lärarprogrammet. Jag skriver 
om individanpassad undervisning och jag har tänkt göra en studie i form av intervjuer och är 
intresserad av att intervjua några SO och Idrottslärare från er skola.  
 
Deltagande sker anonymt och frivilligt. Intervjun beräknas ta ca: 30 minuter. Svar kommer inte att 
kunna kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Undersökningen kommer att avrapporteras endast som mitt examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. Jag hoppas att ni har tid att ställa upp.  
  
Med vänliga hälsningar 
  
XXXXX 
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