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Sammanfattning 

Efter beaktande utifrån våra egna VFU-perioder under gångna yrkeslärarutbildning 

läsår 10-11 och 11-12 har vi uppmärksammat den variation av individer som finns i 

en grupp och framförallt sett elever i behov av särskilt stöd i undervisningen på 

yrkesprogrammen. Vårt samhälls- eller pedagogiska uppdrag är att skapa en skola för 

alla. I det ska man ta hänsyn till individen och dess identitetsprocess.  

Att individualisera undervisningen innebär att den ska anpassas för elevernas 

individuella behov och förutsättningar. En individuell studieplan för varje elev krävs 

i introduktionsprogram, då det inte finns några programstrukturer eller examensmål.  

Det finns många individuella skillnader hos elever med inlärningssvårigheter en del 

av inlärningssvårigheterna kan bero på olika diagnoser hos eleverna. Boström & 

Svantesson (2007) beskriver ”lärstil” som följande där individens sätt till 

koncentration för att ta in ny och svår kunskap är viktig.  

Kring det tänkta problemområdet, elever icke behöriga till gymnasieskolan, har det 

diskuterats om många olika frågeställningar samt även hur en begränsning kan göras 

i ämnet. Alla kommuner bär huvudansvaret för att det upprättas eller att man med en 

närliggande kommun upprättar ett anpassat upplägg för introduktionsprogrammen.  

Det samhälliga fenomenet som kommer att beskrivas och förklaras, ses till en 

empirisk samhällsvetenskaplig forskning. För att få fram primärdata användes 

intervjuer och observationer. För att lägga upp undersökningen på ett bra sätt gjordes 

ett val att utföra observationerna innan intervjun av de berörda lärarna. I arbetet har 

ett noga övertänkande gjorts kring det etiska förhållningssättet mot en ändå 

förhållandevis liten vetenskaplig undersökning som det här är. 

Efter att ha jämfört de olika observationer som gjorts, ser vi stora skillnader på hur 

lärarna arbetar med det individuella lärandet. Efter observationer och intervjuer som 

utförts på de skolor där undersökningen genomförts har noterats att det finns 

individuella studieplaner på samtliga skolor. Efter att vi gått igenom våra resultat från 

intervjuerna tycker samtliga lärare vi har träffat att de individanpassar 

undervisningen.  
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Summary 

After consideration based on our own placement periods in past vocational teacher 

training school years 10-11 and 11-12 we have noted the variety of individuals that 

can be observed in a group and especially found pupils with special educational 

needs in the vocational programs. Our social or educational mission is to create a 

school for everyone. Consideration shall be given to the individual and their identity 

process. 

Individualized teaching means that it should be adapted for students' individual 

needs, capacity and circumstances. An individual curriculum for each student is 

required in the introduction program, due to lack of program structure or degree 

objectives. 

There are many individual differences among students with learning disabilities part 

of the difficulties may be due to different diagnoses of the students. Boström & 

Svantesson (2007) describes “learning styles” where the individuals different ways to 

attain concentration in order to bring in new difficult knowledge is important 

Around the supposed problem area, students not eligible for upper secondary school, 

there have been discussions about many different issues for example how a limitation 

can be done on the subject. All municipalities are primarily responsible for the 

establishment or that a customized approach for introduction programs are made in a 

neighboring municipality. 

The societal phenomenon that will be described and explained, is referred to an 

empirical social science research. To obtain the primary data, interviews and 

observations were used. In order to post the survey in a good way a choice was made 

to carry out observations before the interview of the teachers concerned.  

The work has a carefully taken into concideration the ethical approach to a relatively 

small scientific study like this. 

After comparing the various observations made, we see substantial differences in 

how teachers work with individual learning. After observations and interviews 

conducted in the schools where the survey has been conducted, its noted that  there 



Ida Björk Larsson & Ingela Nilsson 

are plans for individual learning in all of them. After reviewing the results from the 

interviews, all the teachers believe they use individual learning in their teaching. 
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Abstract 

Vi har uppmärksammat den variation av individer som finns i en grupp och 

framförallt sett elever med behov av särskilt stöd i undervisningen på 

yrkesprogrammen. Att individualisera undervisningen innebär att den ska anpassas 

för elevernas individuella behov och förutsättningar. Det finns många individuella 

skillnader hos elever med inlärningssvårigheter, en del av inlärningssvårigheterna 

kan bero på olika diagnoser hos eleverna. Ett bra område att titta på det här närmare 

är på nya yrkesintroduktionen där det inte finns specifika kursmål eller studieplaner. 

Nyckelord: Individanpassad, yrkesintroduktion, Inlärning 
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Förord 

Vi har båda upplevt arbetet med denna uppsats givande och lärorik. Vårt val av ämne 

kom av gemensamt intresse för elever som på något sätt har det jobbigt och/eller 

svårt i skolan, vilket då följde sig naturligt att titta närmare på yrkesintroduktionen. 

Vi vill tacka de klasser och pedagoger som ställt upp på observationer och intervjuer. 

Vi vill även tacka de vänner och kollegor som tagit sig tid att läsa och kommentera 

vårt arbete. Till sist vill vi tacka våra familjer som har haft tålamod med oss och 

stöttat oss under denna tid! 
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1. Introduktion 

Efter beaktande utifrån våra egna VFU-perioder under gångna 

yrkeslärarutbildning läsår 10-11 och 11-12 har vi uppmärksammat den 

variation av individer som finns i en grupp och framförallt sett elever i 

behov av särskilt stöd i undervisningen på yrkesprogrammen. Vår utbildning 

är yrkeslärare och introduktionsprogram är relevanta för vår utbildning att 

titta närmare på. Då vi enligt skolverket ses vara behöriga och ska kunna 

undervisa med vår kompetens på introduktionsprogrammen. 

 

Den nya yrkesintroduktionen som infördes hösten-11 tillhörde ett av de fem 

introduktionsprogrammen för nya GY11 (gymnasieskolan 2011) som ersatte 

det gamla individuella programmet i LPF94 (1994 års läroplan för de 

frivilliga skolorna). Elever som saknar behörighet för ett nationellt program, 

som på sikt önskar en yrkesväg genom ett nationellt praktiskt program eller 

ser sitt framtida arbete som yrkesman, blir det naturliga valet 

yrkesintroduktionen. 

 

En spontan reaktion som infann sig hos oss var, att som yrkeslärare kommer 

man få ett ökat samarbete med de elever som inte når ett nationellt program i 

undervisning. Det finns krav att varje kommunen måste erbjuda 

introduktionsprogrammen (Skolverket.se). 

 

Det vi vill undersöka och titta närmare på i vår studie är nya 

gymnasiereformen GY-11 och framförallt ett av programmen från de fem 

nya introduktionsprogrammen, yrkesintroduktionen, som ersätter det 

tidigare individuella programmet. Eleverna har av olika anledningar icke 

godkända betyg från grundskolan, vilket kan ha många olika orsaker. Den 

nya yrkesintroduktionen kräver att varje elev individualiseras och de ska 

även ha en individuell studieplan. Det finns inga färdiga kursmål eller 
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färdiga studieplaner för eleverna, utan allt individanpassas utifrån varje elev. 

I och med detta krävs ett stort engagemang av elev, föräldrar, rektorer, 

mentor och lärare samt en god överlämning från tidigare skola, vilket är 

viktigt för att skapa de bästa förutsättningarna för eleven. 

 

Studien kommer att ge dig som läsare en inblick i om man individanpassar 

undervisningen eller hur andra gör gällande yrkesintroduktionen GY -11. 

Det finns inte många tidigare studier just inom de nya 

introduktionsprogrammen. Undersökningens syfte är att ge en god bild av 

hur den individanpassande undervisningen sker i klassrummet och hur 

läraren lägger upp sin undervisning så att den passar samtliga elever på 

yrkesintroduktionen. 
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2. Bakgrund 

Vårt samhälls- eller pedagogiska uppdrag är att skapa en skola för alla. I det 

ska man ta hänsyn till individen och dess identitetsprocess. Lärprocessen är 

viktig i den individuella studieplanen att ta hänsyn till (Hellberg 2007).  

2.1 Individuella programmet & fem olika 

introduktionsprogram 

När IV-programmet inrättades år 1991 var ambitionen att programmet skulle 

var ett alternativ för elever utan betyg. Istället blev det vårt största 

gymnasieprogram där elever inte fullföljde gymnasiet med fullständiga 

betyg. På IV-programmet samlades både studiemotiverade elever som 

saknade enstaka betyg, tillsammans med elever med stora kunskapsluckor. 

Många elever saknade ofta helt studiemotivation. I det här programmet sågs 

ingen tydlighet, flexibilitet eller individanpassning för eleven till vidare 

studier. Det här föranledde regeringens avsikter med en förändring av 

programmet i den nya gymnasieskolan 2011. För att där istället få 

utbildningen mer individanpassad efter behoven hos eleven och efter 

utbildningens mål (regeringen.se). 

 

I pressmeddelandet som kom den 28 september 2009 från regeringen, 

utfördes förslaget på fem olika inriktningarna för de elever som inte har 

tillräckliga betyg. Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion var de 

inriktningar som var förslaget. Under samma pressmeddelande uttryckte 

utbildningsministern att högstadiet inte ska vara en treämnesskola där 

eleverna enbart behöver vara godkända i de tre ämnena engelska, svenska 

och matematik. Därför ökades kraven (regeringen.se 2009). I den nya 

gymnasiereformen krävs godkända betyg i engelska, svenska och matematik  
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och fem övriga ämnen för att få läsa ett yrkesinriktat program och för att läsa 

ett högskoleförberedande program krävs det förutom engelska, svenska och 

matematik nio övriga ämnen. Tidigare hade de elever som inte uppfyllt 

målen i engelska, svenska och matematik från grundskolan enbart ett 

alternativ för fortsatt studie, det var IV-programmet. Där hade eleverna 

möjlighet att förbättra sina kunskaper, men det fanns även möjlighet att 

eleverna kunde göra en del av sin utbildning på ett företag eller varva med 

praktik. IV-programmet kunde utformas på många olika sätt, kommunerna 

hade rätt att själva utforma utbildningen så det passade verksamheten 

(skolverket.se). 

 

Alla kommuner är idag skyldiga att erbjuda introduktionsprogram till de 

elever som inte är behöriga, behöriga elever får däremot inte söka till detta 

program. Elever som har gått på grundsärskolan har rätt att söka de 

individuella programmen om man ser att de har möjlighet att klara av det. 

De individuella programmen har inte någon programstruktur eller 

examensmål vilket gör att det blir extra viktigt att varje elev har en 

individuell studieplan som visar utbildningens innehåll. Tanken är att 

eleverna ska få en bättre förutsättning att fortsätta det påbörjade 

programmet. 

 

Vår utbildning är yrkeslärare och introduktionsprogram är relevant för vår 

utbildning att titta närmare på, då vi enligt skolverket ses vara behöriga och 

ska kunna undervisa med vår kompetens på de programmen. Dock krävs det 

mer av kärnämneslärarnas kompetens för att på gymnasienivå undervisa i de 

ämnen som saknas från grundskolan. Hur kommunerna lägger upp 

introduktionsprogrammen är upp till varje kommun, därför är det stora 

variationer på hur den utbildningen bedrivs idag. Något som belyses av 

skolverkets stödmaterial (2011) är syftet med förändringen till 

introduktionsprogrammen, det ska ge eleven en tydligare utbildningsväg.  
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Fokus ligger framförallt på elevens utbildningsbehov och det kan ses som att 

kvalitén på introduktionsprogrammen stärks av genomförande mot 

ersättningen av det tidigare individuella programmet. Varje kommun är 

skyldig att erbjuda fyra av de fem introduktionsprogrammen. 

 

Vid individanpassad undervisningen som krävs i de nya 

introduktionsprogrammen där varje elev har en individuell studieplan. 

Persson (2004) menar att det är viktigt att individuella studieplanen följs upp 

kontinuerligt. Han menar även att studieplanen är ett stöd för läraren och 

arbetslaget, samt att eleven är delaktig i upprättandet av en studieplan och 

har huvudansvaret över sin plan. Samtidigt är det skolans ansvar att en 

studieplan upprättas. Asmervik m.fl. (2010) skriver att elever med särskilt 

stöd behöver ha en struktur över sin skoldag och behöver vara delaktig i 

upplägget av skoldagen, detta anses vara en viktig del för de här eleverna. 

Elever som antas till introduktionsprogram kan vara i stort behov av särskilt 

stöd, då de saknar fullständiga betyg från grundskolan. 

 

Skolverkets anvisningar är att utbildningen ska bedrivas som heltidsstudier 

och dess omfattning ska vara likvärdig med ett nationellt program. Eleven 

kan begära att studierna ska minskas och om en huvudman anser att det kan 

vara relevant för elevens syfte med utbildningen, kan det så ske. Individuella 

studieplanen ska utformas efter elevens behov och intressen. Det ska 

kontinuerligt ske en uppföljning och vid behov utvärderas med möjlighet till 

revidering av planen (Gymnasieskola, Skolverket 2011). 

2.2 Individuell undervisning  

Att individualisera undervisningen innebär att den ska anpassas för 

elevernas individuella behov och förutsättningar. Undervisningen ska då 

läggas upp efter den enskilda elevens speciella förutsättningar och behov.  
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Genom att lägga upp undervisningens innehåll ämnesmässigt efter elevens 

intressen hjälper man eleven att utnyttja sina starka sidor. På så sätt kan man 

skapa ett intresse för undervisningen i skolan hos eleven (Asmervik m.fl. 

2010, s.144). Brodin & Lindstrand (2008) skriver om hur viktigt det är, och 

alltid har varit, för människan att hitta mönster i det man gör, men även att 

strukturera, organisera och kategorisera. Därför är det viktigt att skolan 

hjälper eleverna med det här och framförallt om eleven har någon form av 

svårighet i skolan. 

 

Asmervik m.fl. (2010, s.87) skriver att elevernas problem kan variera från 

vantrivsel, disciplinsvårigheter, skoltrötthet till situationsbetingade problem. 

Vissa elever i de här grupperna kan behöva mer hjälp än just under 

lektionstid för att komma till rätta med sin skolgång. Att anpassa 

undervisningen till varje individs egna förutsättningar är något som Dewey 

(2003, s.120) tidigt tyckte var viktigt. Han menar att varje elev är unik och 

bär på tydliga kvalitéer vilket innebär att varje elev är bra på något och detta 

måste framhävas. Vidare i boken kan man läsa att Dewey anser att vid 

individuella eller fria uppgifter kommer den individuella förmågan till sin 

rätt. Han menar att samhället måste ta till vara på alla individers förmågor. 

 

Att ha en god förståelse för att man kan lära in på olika sätt beroende på 

vilket sinne som är starkast, visuella, auditiva, taktila eller det kinestetiska, 

har betydelse för individanpassningen. Skolan är mer riktad mot de två 

förstnämnda, men det stora flertalet elever föredrar de taktila eller 

kinestetiska lär stilarna. Det här är mest framträdande bland killar. Dessa 

elever är inte mindre eleganta utan lär på ett annat sätt men anpassar man 

inte undervisningen efter det inlärningssätt som passar dem bäst, tenderar de 

här eleverna att tappa självförtroende och därmed slås ut av samhället 

(Boström & Wallenberg 1997). 

 

En aspekt och ett tänkvärt lärande blir det flexibla lärandet som Susanne 

Kjellin m.fl. (2004) belyser i sin bok. Deras resonemang berikar elevens 
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kunskaper och kompetens utifrån att de är delaktiga i processen mot målen. 

Huvudfrågorna i framförandet i boken är: Hur anpassar skolan lärandet till 

varje studerandes behov? Hur organiserar man utbildningens form och 

innehåll för att nå det målet? Deras svar är genom flexibelt lärande. Ett 

arbete som enligt dem kräver att alla i ett arbetslag strävar åt samma håll 

gällande kunskap och lärande. Flexibelt lärande beskrivs genom att 

organisationen på gymnasienivå ändå ska betraktas med förutsättningar för 

den värdegrund och mot de målen i styrdokumenten som måste uppnås när 

eleven utifrån behov önskar sin studiegång. Önskemål som betraktas kan 

vara studietid och studietakt, samt kursernas takt som alltså inte 

nödvändigtvis följer en ordinarie termins upplägg. Studieformer är också 

något som kan individualiseras efter önskemål. Det kan vara mer eller 

mindre förbundet med platsförlagda träffar i skolan med andra ord 

distansstudier som vid behov kräver träffar. Kontakten mellan elev och 

lärare kan ske i olika former, viktigt är samtalet dem emellan. Eleven kan 

åberopa olika redovisningsformer som anpassas utifrån dennes behov och 

önskemål. 

2.2.1 Individuella studieplaner 

En individuell studieplan krävs för varje elev på introduktionsprogram, då 

det inte finns några programstrukturer eller examensmål. Elevernas 

individuella studieplaner varierar utifrån deras förkunskaper från 

grundskolan. Det är rektorn som har huvudansvaret över att studieplanen 

upprättas. I studieplanen ska det tydligt framgå uppgifter om ämnen och 

kurser som den enskilda eleven ska studera. Man ska även ta hänsyn till 

elevens behov och intressen. Stor vikt ligger även på uppföljning, 

utvärdering samt revidering vid behov. Detta i samråd med eleven och 

vårdnadshavare, när eleven är under 18 år (stödmaterial 

introduktionsprogram 2011). 
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Enligt regeringens svenska författarsamling 2010:2039 kan man tydligt läsa  

 

vad som ska ingå i en individuell studieplan: 

Gymnasieförordningen 1kap. 

7 § En elevs individuella studieplan i gymnasieskolan ska, när det är 

aktuellt, 

      Innehålla uppgifter om  

– vilken studieväg eleven går på och om de val av kurser som eleven har 

gjort, 

– eleven följer ett fullständigt eller utökat program,  

– , vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven 

följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga 

programmet 

– eleven följer ett individuellt anpassat program, och i så fall vilka kurser 

som bytts ut,  

– eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning, samt om 

möjligt vilka kurser som tagits bort, 

– elevens studier i grundskolans ämnen, och  

– andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som 

är avsedda att ingå i utbildningen om eleven följer ett 

introduktionsprogram. 

2.3 Elever med inlärningssvårigheter 

Det finns många individuella skillnader hos elever med 

inlärningssvårigheter, då en del av dessa kan bero på olika diagnoser hos 

eleverna. “Inlärningsproblem eller inlärningssvårigheter kan definieras som 

psykologiska eller neurologiska störningar i och hämning av motoriska, 
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perceptuella, språkliga och kognitiva funktioner (Asmervik m.fl 2010, 

s.125). Det här gör att eleverna inte har sådana kunskaper och färdigheter 

som förväntas av dem. Har eleverna haft inlärningssvårigheter under 

grundskolan är det något som även ofta följer dem under gymnasietiden. 

Oftast är det lättare att hjälpa elever under gymnasietiden eftersom de kan 

välja inriktning efter intresse. Man kan med fördel väva in karaktärsämnet i 

övriga ämnen för att få eleven mer motiverad. De här eleverna behöver till 

stor del mer övning på olika moment, därför behöver lärarna ha fler och 

individanpassade uppgifter. Elever med koncentrationssvårigheter har behov 

av enskilda arbetsplatser så de inte blir störda lika lätt. Något som också är 

extra viktigt hos elever med inlärningssvårigheter är att de får praktik på 

arbetsplatser för att på så sätt se helheten av skolans väg till yrket (Asmervik 

m.fl. 2010). 

 

Öhlmér (2000) delar upp elever med särskilt stöd i två grupper: 

 

 Elever som behöver hjälp periodvis. Hit hör t.ex. elever med allergiska 

besvär, svåra familjesituationer eller sjukdomar som påverkar dem i olika 

perioder. 

 Elever med behov av kontinuerligt stöd. Hit hör t.ex. elever med läs- 

och/eller skrivproblem, specifika matematiksvårigheter, nedsatta 

kommunikations- och språkförmågor m.m. 

 

Öhlmér menar att elevernas inlärningssvårigheter beror på en mängd olika 

faktorer, men man får inte glömma att dessa elever bär på särskilda styrkor. 

Genom att hitta de här styrkorna har pedagogerna en större möjlighet att 

bygga vidare på dem och att ge eleverna en struktur och då få en möjlighet 

att lyckas med sin skolgång. Öhlmér betonar även vikten av att hitta en 

balans för attuppnå rätt kravnivå för eleverna. Kraven på eleven få inte vara 

så stora att eleven inte har möjlighet att lyckas, samtidigt får inte kraven vara 
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för låga, man måste ge eleven utmaningar i deras egen nivå. “Vi behöver 

lära våra barn/elever att se sin egen förmåga” (Öhlmér 2000, s.39). Att 

sätta elevernas behov, förutsättningar och begränsningar i fokus för att 

anpassa det individuella perspektivet måste accepteras av både elever, 

vårdnadshavare och pedagoger. Samtliga elever ska ha tillgång till 

hjälpmedel för att kunna utföra sina uppgifter på sina skolor. Det som är 

viktigt är att åtgärder sätts in så fort man ser problematiken, på så sätt får 

samtliga elever samma möjligheter till utbildning (Brodin & Lindstrand 

2008). 

2.3.1 Dolda handikapp 

ADHD (Deficits in Attention, Motor Control and Perception) och dyslexi 

(specifika läs- och skriv svårigheter) är två dolda handikappen som vi möter 

i skolan och som kräver särskilt stöd (Öhlmér 2000). Dyslexi förekommer 

ofta i samband med DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and 

Perception) och ADHD men har inget med intelligens att göra. 6 % av 

Sveriges befolkning lider av tydlig dyslexi och ytterligare 4 % visar mindre 

tecken på dyslexi (dyslexi.info). 25 % av de barn som har diagnosen ADHD 

har även dyslexi. Vad det här beror på har forskarna svårt att förklara 

detaljerat, men det finns ett samband (Kere & Finer 2008). I skolverkets 

skrift Tre magiska G: n (2001) har det gjorts en undersökning bland elever 

med diagnoserna DAMP, ADHD och Asperger. 40 % av de elever med 

diagnos gick då på det individuella programmet, 27 % av dem var redan 

behöriga till ett nationellt program men deras undervisning var ändå förlagd 

på individuella programmet.  

 

Kutscher (2010, s.19) Förklarar ADHD som ”isberg som rymmer mer än vi 

tror”. De tre tydligaste problemen som förknippas med ADHD är 

impulsivitet, ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Kutscher räknar upp flera 

exempel på brister hos de här barnen som till exempel arbetsminne,  
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organisationsförmåga, svårt att byta dagordning. Han fortsätter rada upp 

olika överlappande diagnoser som till exempel inlärningssvårigheter, 

Aspergers syndrom, depression, ångest-/tvångssyndrom. Familjens 

påfrestningar är den sista punkten han tar upp och hur de kan känna stress 

och har egna problem som man måste ta hänsyn till. Viktigt är en god 

föräldrakontakt när eleven har diagnosen ADHD, speciellt då de ofta lider av 

bristande organisationsförmåga.  

 

Öhlmér (2000) skriver i sin rapport att elever med särskilda behov kräver 

struktur. Hon nämner även att pedagoger som undervisar elever med olika 

funktionshinder måste ha kompetens och kunskaper i det området. 

Pedagogen måste låta eleven lyckas ibland så de inte bara möter motgångar. 

I läroplanen GY -11 står det “undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” vidare kan man läsa “skolan har ett särskilt 

ansvar för elever med funktionshinder” (GY -11, s.6).  

2.4 Inlärningsstilar 

Boström & Svantesson (2007) beskriver ”lärstil” som individens sätt till 

koncentration för att ta in ny och svår kunskap. Varje dag inhämtas nya 

kunskaper i samhället av individer. Detta sker i form av ett 

informationsflöde via internet, tv, jobb, skola osv. och inte minst genom 

samtal med andra individer. Den lilla biten ur ett långt perspektiv sker 

lärandet i någon form av utbildning där man som individ förhålls till att lösa 

eller anpassa sitt lärande efter eget ansvar samt/eller efter instruktioner, 

manualer, lärarens planering, läroplaner etc. Därmed är det av vikt med 

variation i arbetsätt för elever och att vara föränderlig efter de utvecklande 

redskap som finns till lärandet i samhället. 

 

Alla kan lära på olika på sätt och från olika nivåer med hjälp av olika lär 

stilar. Det finns omfattande forskning om individers individuella stildrag där 
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elev lärare måste få en insikt om vad som passar undervisning med metod, 

ledarskap och utbildningsplanering där individens behov eftersträvas. 

Lärstilar är av många olika modeller och en del är av enklare form och andra 

är flerdimensionella. Utformningen bygger på olika utgångspunkter som tex 

psykologi, pedagogik, organisationsutveckling, intelligensforskning och 

didaktik.  Lärstilsdragen har landat i diagnosinstrument där olika teorier ses 

ur olika perspektiv som kognitiva processer, personlighetsbeskrivningar, 

talanger, sinnen, lärandeprocess, tankestilar osv.  

 

De två mest använda lär stilar i Scandinavium är Kolbs Modell – ”vilken 

beskriver informationsprocessande och används frekvent inom 

problembaserat lärande” och Dunns lärstilsmodell –” vilken är 

flerdimensionell och används i stor utsträckning inom såväl barn- och 

ungdomsskolan som inom vuxenutbildningen” (Boström & Svantesson, 

2007. s.21). 

 

Caine & Caine (1997) belyser i sin bok den bekräftelse de fått under sitt 

projekt. Där sägs att den individuelles engagemang till förändring av sitt 

handlande i klassrummet inte har stor vikt, utan ett helt arbetslags 

medverkande med arbetet är av betydelse för framgång. Vidare sägs man 

handla efter om det är betydelsefulla eller väsentliga förändringar. Invanda 

arbetsätt ses därmed med en utmaning att förändra oavsett vilken metod eller 

inlärningsteknik som sig bör göras av individ samt arbetslag. Resan mot 

förändring kan uppfattas från olika perspektiv. Det finns de som inte tror på 

förändringens betydelse och håller fast vid sin tidigare arbetsätt, andra ser en 

upprymdhet med friheten att uppdatera sig. Olika perspektiv och visioner 

ryms hos lärare och samhälle. Därför påstår Caine & Caine (1997) se en 

svårighet i kommunikationen för att få det bästa sättet att utbilda våra barn. 

Att arbeta med elevens behov och styrkor är att sätta individen i fokus för 

lärandet. För att kunna arbeta utifrån individen bör man beakta sitt egna 
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mentala bagage och sitt eget beteende och attityd mer på djupet för att få en 

förståelse för olika inlärningstekniker. Att belysa både elevens och lärarens 

medvetenhet för lärprocessen kring inlärningsteknik är av vikt. Följande 

frågor ska för elevens medvetenhet kring inlärningsstil fråga sig själv: 

· Hur lär jag mig bäst? 

· Vad är jag bra på? 

· Vad behöver jag träna på? 

· Vad vill jag?                                                        

  -motivation 

  -uthållighet och koncentration 

-ansvar/anpassning 

· Hur vill jag ha det?                                             

–fysiska behov 

-miljö 

-social gruppering 

- metoder och handledning 

Lärarens frågeställningar till sig själv är för medvetenhet om elevens 

inlärningsstil är: 

· Hur lär sig eleven på bästa sätt? 

·Vad är eleven bra på? 

· Vad behöver eleven träna på? 

· Vad vill eleven?  

-motivation 

 

-uthållighet och koncentration 

- ansvar/ anpassning 
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· Hur vill eleven ha det?                      

- fysiska behov 

-miljö 

- social gruppering 

- metoder och handledning 

          Dunn, R & Griggs, S.A (2003) 

 

För lärarens medvetenhet om nämnda krävs en reflektion kring lärandet och 

om hur man ska kunna få reda på hur eleverna kan bli medvetna om sin  lär 

stil och behov. Som lärare bör man ställa sig frågan: Hur kan jag på bästa 

sätt göra mina upplägg av lektioner? (Boström 1998) 

 

Det finns mentala givna krokar som en lärare måste ha kännedom om i sitt 

tänkande av undervisning. Allt måste vara meningsfullt för att hjärnan har 

ett biologiskt utformat och neurologiskt redan förinställt tänk kring det som 

ska läras för att överleva. I överlevnadsinstinkten ingår det att vi fungerar 

socialt, ekonomiskt, känslomässigt och fysiskt. I planering behöver läraren 

ta hänsyn till elevens bakgrund då elevens verklighet är av betydelse för en 

god inlärningsprocess. En sak att jobba för är att ta reda på vad eleverna vet 

om ämnet innan det introduceras. För att få fram det här kan man till 

exempel be eleverna att de skriver en fri berättelse, ritar och/eller målar 

bilder, gör en tankekarta eller tar med sig kort, bilder eller gör collage. 

Tanken är att öka lusten och behovet för lärandet (Boström 1998). 

 

Eleverna måste få tid till att reflektera över sitt eget lärande och på så sätt får 

elevernas tankar utgöra innehållet för lektionen. Vid alltför noggrann 

planering av lektionerna av lärarna så minskar elevansvaret och elevernas 

tankeprocess minskar. Det kan leda till att eleverna tappar fokus. Att få 
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samtliga elever uppmärksamma till aktiviteten i klassrummet är en utmaning 

för läraren (Sträng & Dimenäs 2000). 

 

Information som ska lagras hos individen bibehålles utefter hur den 

presenteras från om man är en som är analytisk eller holistisk i sin 

bearbetning av information. I sin lektionsplanering bör man som lärare då 

kunna särskilja vad de innebär och skilja dem åt. 

Analytisk 

 vill lära från del till helhet 

 vill ha översikter och specificeringar 

 fokuserar på detaljuppgifter 

 vill inte avbryta i tanke processer 

 förstår bättre via logiska förklaringar 

 uppskattar klara, konkreta uppgifter 

 vill ha struktur, förutsägbarhet 

 frågar: “Vad ska vi göra och hur?” 

Holistisk 

 vill lära från helheten först- sedan detaljerna 

 vill kunna relatera till den egna verkligheten 

 fokuserar personliga behov och känslor 

 föredrar bilder och illustrationer 

 vill få personlig, känslomässig förklaring 

 förstår bättre via metaforer, anekdoter och analogier 

 uppskattar annorlunda, udda inslag 

 vill ha överraskningar 

 frågar: ”Varför ska vi göra det här?”  

          Dunn, R & Griggs, S.A (2003) 
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3. Syfte och frågeställningar  

Efter beaktande utifrån våra egna VFU-perioder under gångna 

yrkeslärarutbildning läsår 10-11 och 11-12 har vi uppmärksammat den 

variation av individer som finns i en grupp och framförallt sett elever med 

behov av särskilt stöd i undervisningen i yrkesprogrammen.  Vår upplevelse 

är att det satsas en del på stöd resurser i de teoretiska lektionerna men att det 

eftersatt på karaktärslektionerna. De specialpedagogiska resurser som vi sett 

under VFU-perioderna har varit begränsade just vid karaktärstiden.  

 

Det vi vill undersöka och titta närmare på i studien är den nya 

gymnasiereformen GY -11 och framförallt ett av programmen från de fem 

nya introduktionsprogrammen, yrkesintroduktionen, som ersätter det 

tidigare individuella programmet. Dess innehåll samt avsaknad av 

studieplaner och examensmål ses i att allt individanpassas utifrån elevens 

förutsättningar, behov och intressen. Yrkesintroduktionen är av intresse för 

dem som kommer ut med behörighet att undervisa i de nationella 

yrkesprogrammen då behörigheten enligt skolverket omfattar 

yrkesintroduktion också (skolverket Stödmaterial 2011). GY-11 och de fem 

nya introduktionsprogrammen i den ser till allas förutsättningar att studera 

efter egna förutsättningar som gynnar elevens intressen. Situationsbetingad 

undervisning som kräver specialpedagog i vissa hänseenden en behörighet 

som yrkeslärare oftast saknar, gör att vi finner den här undersökningen 

relevant för kommande blivande yrkeslärare i sin utbildning. 

 

Det finns inte mycket tidigare studier just inom de nya 

introduktionsprogrammen. Undersökningens syfte är att ge en god bild av 

hur den individanpassande undervisningen sker i klassrummet och hur 

läraren lägger upp sin undervisning så att den passar samtliga elever på 

yrkesintroduktionen.  
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3.1 Frågeställningar 

Kring det tänkta problemområdet, elever icke behöriga till gymnasieskolan, 

har det diskuterats om många olika frågeställningar samt även hur en 

begränsning kan göras i ämnet. Svårt är att begränsa ett arbete så det inte blir 

för stort och där är av vikt att begränsa sig i den slutliga 

problemformuleringen. Ett resonemang som fördes i början kretsade runt 

elev och läraren i undervisningen där eleven har kunskapsluckor eller saknar 

motivation av olika anledningar. 

 

Att elever med olika förutsättningar samlas i samma undervisning har setts 

under VFU. Vi kände att detta var något vi ville undersöka närmare, samt 

hur lärarna anpassar undervisningen till individen. För att få en god 

förståelse för ämnet sågs yrkesintroduktionen som ett program att få 

möjlighet att se det här på ett tydligt sätt där individuella studieplaner efter 

elevens förutsättningar ska finnas. 

 

Det vi valde att titta närmare på i studien är den individuella undervisningen 

med individuella studieplaner och hur de fungerar på just 

yrkesintroduktionsprogrammet. Yrkesläraren med sin kompetens ska kunna 

tillmötesgå de elever i yrkesintroduktionen som av olika anledningar inte har 

fullständiga betyg från grundskolan. Eleverna har av olika skäl inte klarat av 

att uppnå alla kunskapskrav under grundskolan. Att samla dessa elever med 

olika svårigheter i en grupp där yrkesläraren har en stor roll i samtligas 

utbildning, känns som ett stort ansvar för yrkeslärarna. Det vi vill undersöka 

närmare är om lärare och skolor lever upp till den individanpassning som de 

ska och påstår sig göra? Lägger läraren upp undervisningen efter elevens 

behov och intressen, efter den individuella studieplanen? Vikten ligger på att 

se olika arbetsätt för den bästa slutsatsen av ett resultat, kring arbetet med 

individanpassad undervisning i klassrummet. 
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3.2 Avgränsningar 

Alla kommuner bär huvudansvaret för att det upprättas eller att man med en 

närliggande kommun upprättar ett anpassat upplägg för 

introduktionsprogrammen. Det här föranledde att en avgränsning gjordes till 

att omfatta kommunala skolor. En ytterligare nedskärning gjordes i vår 

studie när vi valde att främst inrikta oss på introduktionsprogrammen i 

allmänhet och yrkesintroduktionen i synnerhet, därför att den präglar vårt 

område med vår behörighet mest. Närliggande inriktning som kan beröra 

yrkesprogram är PRIV (programinriktat individuellt val) dock är den inte 

obligatorisk för kommunerna att erbjuda så den avviker därmed från de 

andra i introduktionsprogrammen. 

 

För begränsning av arbetets storlek valdes att endast studera lärarens 

perspektiv på individanpassad undervisning. Kompetens och antal arbetsår 

kommer att beaktas i vår studie men inte vara ett huvudsyfte. I huvudsak 

kommer studien att beakta endast karaktärslektionerna, det kan förkomma 

avvikelser som kan uppkomma på vägen. Fyra skolor kommer att delta i 

undersökningen för att få flera perspektiv och för att finna goda grunder till 

ett resultat i vår undersökning. 
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4. Metod 

Det samhälliga fenomenet som kommer att beskrivas och förklaras ses till en 

empirisksamhällsvetenskaplig forskning. En empirisk samhällsundersökning 

som det här är tar sin ställning till Esaiasson m.fl (2012) där den 

vetenskapliga grunden ska beaktas med tydlighet och systematik. Det här 

innebär att vi öppet visar och står för de aktiviteter vid genomförande 

undersökning samt även redovisar det material som använts. Svårigheter och 

val som uppkommit på vägen framförs i ett resonemang. Genom att inte i 

förväg blint skapat sig en egen uppfattning om problemområdet utan istället 

har en vidsynthet till ämnet ger en god systematik för resultat.  

 

Studien är av kvalitativ metod där intervjuer, observationer och även 

litteratur, som är relevant för undersökningen kommer studeras. Viktigt är 

att samla/söka resultat som ger en allmän förståelse av det som ska studeras 

(Esaisson m.fl. 2012). Målet är att titta närmare på och se hur lärarna 

individanpassar undervisningen i klassrummet. Vårt verksamhetsområde, 

nationella programmet mot yrkesexamen, kommer därmed att spegla vårt val 

av område till undersökningen som kommer att genomföras på 

yrkesintroduktionen. Detta för att få en tydlig inblick i hur yrkeslärarna 

arbetar med den individuella undervisningen på ett program vi anser vara 

behöriga att undervisa i.  

 

Tre av undersökningarna kommer att ske på RL-yrkesintroduktion 

(restaurang och livsmedel), en på hantverksprogrammet florist och en 

undersökning kommer att ske på en svenskalektion med blandade 

yrkesintroduktionselever. Klasserna kommer vara av varierade storlekar vad 

gäller elevantal och en kommer endast ha en elev. Populationen vi valde för 

studien är av vikt för vårt verksamhetsområde i arbetslivet efter avslutad 

utbildning därmed vår motivation för urval. För att få så bred undersökning  
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som möjligt, valdes att undersökningen skulle ske i fyra olika kommuner. 

Det här för att se hur de olika kommunerna jobbar för den individuella 

eleven. Att observera samma klass och lärare flera gånger ses inte som 

relevant för vår studie. Vikten ligger på att se olika arbetsätt för den bästa 

slutsatsen av ett resultat, kring arbetet med individanpassad undervisning i 

klassrummet. Att se hur olika skolor jobbar mot vår bakgrundstudie är av 

vikt och om det efterföljs i klassrummet. Det styrker vårt resultat att både 

observera och intervjua läraren, för att få en så god uppfattning om elevens 

möte av individanpassad undervisning i klassrummet, relaterat till om 

lärarna lägger om undervisningen efter elevernas behov. Carlström-Hagman 

& Carlström (2006) syftar till, och säger att en observation kan med fördel 

styrkas av intervju av den observerade individen. 

 

Varje kommun är skyldig att erbjuda introduktionsprogrammet eller 

samordna med någon närliggande kommun (Skolverket.se). På så vis fanns 

ingen anledning att åka längre sträckor för att utföra undersökningen. 

Kommunerna valdes utifrån våra olika bostadsorter och en skola 

kontaktades genom att en studiekamrat arbetade där. Att skolorna har 

kommit olika långt i att arbeta strukturerat kring de olika 

introduktionsprogrammen p.g.a. den korta tid det prövats, har vi förståelse 

för i vårt arbete. Övergången till en ny reform tar tid och skolverket har i sitt 

stödmaterial om introduktionsprogrammen påvisat hur andra kommuner 

jobbar med att samverka programmen till olika upplägg. 

 

För att få en likhet mellan våra olika observationer valde vi att utgå ifrån en 

observations mall (bilaga 1). Observationspunkterna togs fram genom att 

utgå från våra målformuleringar och att studera hur andra hade utformat sina 

observationspunkter. Att se både lärarens och elevens olika arbetssätt i 

undervisningssituationen har ansetts vara viktigt, men fokus har legat på hur 

läraren når eleven. Detta för att se om lärarens sätt att undervisa fungerade 

väl för samtliga elever. Observationspunkterna togs fram för att ha en 
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tydlighet i vad som skulle studeras, därmed för att enkelt kunna analysera 

våra olika observationer. I standardmallen har det antecknats och stolpats 

frågor men vi har även varit noga med formaliteten kring varje observation 

där tid, plats, personer och även situationen antecknats (Andersen & 

Schwencke 1998). Att utföra intervjuerna efter observationen valdes för att 

kunna ifrågasätta svaren under samtalet. Intervjufrågorna var 

standardiserade (bilaga 2), vilket innebär att det i förväg utformades ett 

intervjuformulär. Vi valde dock att använda oss av frågor av öppen karaktär. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

För att få fram primärdata användes intervjuer och observationer. De här 

metoderna ger en empirisk kontakt. Valet av metoder har skett utifrån vår 

formulering av frågeställning och då i beaktelse till vad som är relevant för 

att få fram data till studien (Backman 1998). 

 

Intervjuformuläret var väl genomtänkt, utifrån det problemområde och har 

anpassats till de huvudfrågor och detaljer som är relevanta för svar på 

studien. Frågorna innefattade åsikter, egna uppfattningar och 

individanpassad undervisning på yrkesintroduktionsprogrammet. Guiden 

följes inte slaviskt, då vi var väl förberedda genom att vara grundligt insatta i 

arbetet innan genomförandet av intervjuerna. Valet att välja program som 

låg nära tillhands för intervjuerna, gjorde också att det på ett stimulerande 

sätt blev ett växelvis och inspirerande samtal emellan intervjuaren och 

deltagaren (Andersen & Schwencke 1998). Intervjuerna genomfördes på 

fyra olika gymnasieskolor och programmen var RL (restaurang och 

livsmedelsprogrammet, HV (hantverksprogrammet) samt en på 

kärnämneslektion i svenska. Sammanlagt intervjuades fem lärare på 

yrkesintroduktionsprogrammen fyra av dem i karaktär och en på 

grundskoleämne. För att få så god förståelse av deras intervjusvar som 

möjligt valdes även observation av deras undervisning i klassrummet. 
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Observationen gör undersökningen till en helhet där det inte bara beaktas 

vad den intervjuade säger utan även till vad den gör i handling. Ett sampel 

mellan elev, lärare kan då beaktas och man kan även se lärarens kroppsspråk 

(Andersen & Schwencke 1998). Esaiasson m.fl. (2012) påtalar att 

observationer inta alltid sett som del till den empiriska undersökningen men 

att den idag är mer acceptabel inom forskningsprocessen för svar på en 

problemformulering. Vidare påtalas även att kritik finns mot metoden där 

det hävdas att varje teoretisk perspektiv skapas av egna observationer med 

det påstås att inte ens perspektiv är sannare än någon annans.  

 

Det finns alltid för- och nackdelar av undersökningsmetoder som ska 

beaktas av utövarna för studien. Gällande observation för den som inte är 

erfaren kan göra att man blir selektiv till vad man lägger märke till. Ett annat 

problem är att medvetenheten hos den som blir observerad om extra 

handlingsriktighet i sina handlingar (Andersen & Schwencke 1998). 

Observationerna har varit öppna och respondenterna har blivit informerade 

om syftet med undersökningen. En diskussion har förts med den observerade 

om hur de ska lägga upp tillfället. Beroende på situationen vid tillfället har 

de också genomförts genom att observatören deltagit aktivt vid 

genomförandet (Andersen & Schwencke 1998). 

 

De undersökningsformer vi använt oss av samt det lilla urval för studien 

som gjorts, ger ju inte den absoluta sanningen det ses i en förståelse av oss. 

Den ger dock en riktning om hur det förhåller sig med den individanpassade 

undervisningen i skolan mot de bakgrundstudier vi gjort för undersökningen. 

Vi ser ändå att genom de undersökningsmetoder vi valt fått en god 

uppfattning av ämnet något som påpekas av Esaisson m.fl (2012) är av vikt i 

en studie. 
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4.2 Urval  

En spridning bland olika kommuner sågs som relevant för undersökningen 

då det individuella lärandet och hur man jobbar med det kan vara varierande 

från olika skolor. Urvalet har skett bland de kommunala skolorna med 

omnejd i Småland. En Studiekamrats arbetsplats har också varit till 

behjälplighet till del i vår undersökning. Fyra kommuner har omfattats i 

studien där yrkesprogrammen har besökts av oss där observation och 

intervjuer gjorts i klasser. Två av de yrkesintroduktionernas grupper som vi 

har undersökt har varit på inriktning restaurang, en var en blandad grupp 

med olika yrken representerade och en grupp var hantverk.  

 

4.3 Genomförande av undersökning 

För att lägga upp undersökningen på ett bra sätt, gjordes ett val att utföra 

observationerna innan intervjun av de berörda lärarna. Detta för att få en bild 

av deras undervisning och hur eleverna och läraren agerade i 

undervisningen. För att skapa en sådan objektiv observation som möjligt 

utan att vara påverkad av lärarens subjektiva uttalande, gjordes valet att 

intervjua efteråt. Datamaterialet från observationerna har noga antecknats 

för bearbetning och analys. Det var redan förutbestämt innan genomförandet 

vad som skulle observeras och var koncentrationen skulle ligga. I vårt fall 

var det främst läraren men för full insikt sågs det även till viss del mot 

eleven i klassrummet. Några av de punkter vi valde att titta på var 

lektionsuppstart, arbetsfördelning, förståelsen, samspel osv. (bilaga 1). I 

åtanke för genomförandet låg problemformuleringen som grund för val av 

genomförande och vinklingen för syftet (Andersen & Schwencke 1998). 

 

Genom att har observerat lärarens undervisning kunde vi på såsätt ställa 

relevanta frågor. Vi strukturerade frågor med öppen karaktär, på det sättet att 

vi kunde ställa de följdfrågor vi kände var relevanta i förhållande till lärarens 
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situation. Intervjuerna utfördes på respektive lärares arbetsplats. Samtliga 

intervjuer utfördes i direkt anslutning till observationen förutom en, där var 

det en vecka emellan observation och intervju, detta tror vi inte har någon 

betydelse för vår studie. 

 

Intervjuerna har skett i god kontakt mellan utföraren och intervjuade läraren, 

där gott om tid för utrymme och reflektion av svar har getts. Syftet med 

undersökningen har väl beskrivits för personen och samtyckesbrevet har 

presenterats och signerats för undertecknad innan genomförandet. Det har 

grundligt skrivits ner svar direkt i anslutning av intervjun som sedan 

omgående renskrivits (Andersen & Schwencke 1998). 

 

4.4 Etiska överväganden 

I arbetet har ett noga övertänkande gjorts kring det etiska förhållningssättet 

mot ett ändå förhållandevis litet vetenskaplig undersökning som det här är. I 

anförandet av de undersökningsmetoder som använts har vi under arbetet 

uppträtt på ett korrekt och positivt sätt gentemot de personer och skolor vi 

bemött. 

 

Det har noga följts de riktlinjer som finns i samband med observationer och 

intervjuer. Vi har utgått från de fyra kraven som vetenskapsrådet går ut med,  

forskningsetiska principer. Informationskravet som innebär att forskarna 

måste informera de personer som ingår i studien om studiens syfte. 

Samtyckekraven belyser vikten av att inhämta undersökningsdeltagarnas 

samtycke. Forskarna måste även underrätta deltagarna om att det är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta observationen eller intervjuerna när de vill, 

utan att detta ska påverka deltagarna negativt på något sätt. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personer som ingått i 

undersökningen inte ska gå att identifiera. De uppgifter som forskarna har 
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fått fram ska vara omöjliga att spåra för utomstående. Nyttjandekravet är det 

krav som säger att de uppgifter som forskaren fått fram får endast användas i 

forskningsändamål. Vi skickade ut en blankett till de berörda skolorna där 

det tydligt fram gick vilka rättigheter och skyldigheter som de hade i 

samband med intervjuerna och observationerna (bilaga 3). (www.vr.se) 

 

4.5 Databearbetning 

Under våra undersökningar antecknades svaren direkt ner. Efter utförda 

intervjuer och observationer renskrevs svaren direkt från våra 

undersökningar. När samtliga undersökningar var genomförda jämfördes 

svar oss emellan med likheter och skillnader från våra sammanställningar till 

ett resultat. En god diskussion fördes oss emellan för ett tolkande av vårt 

resultat. 

 

Undersökningsformerna vi valde för arbetet måste beaktas med att en tolkning 

görs av svar och observation.  Gilje och Grimen (1992, 2007, s.198) påtalar 

följande ”tolkningar är alltid bara mer eller mindre sannolika eller trovärdiga” 

och vi måste ha det i åtanke vid genomförandet av bearbetningen av resultat.  

 

4.6 Metodkritik 

Båda uppsatsförfattarna har vid tidigare undersökningar varit i kontakt med 

intervjuer. Därmed var detta en metod som kändes trygg för båda att 

använda. Metoden har gett goda resultat för oss under tidigare genomförda 

studier, därmed inte sagt med automatik att det skulle ge det den här gången.  

Efter ett övervägande mot frågeställningen diskuteras för metodval fann det 

goda skäl till genomförande av observation i samband med intervju. 

 

about:blank
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Observationer var däremot nytt för oss och där såg av oss att en tydlighet att 

tvunget att ha tydliga punkter att titta på i samtliga observationer (bilaga 1) 

för att på så sätt kunna göra en jämförelse mellan de olika observationerna. 

Att observera en grupp är väldigt ansträngande och det är viktigt att det inte 

är för långa pass och det är något vi får beakta i undersökningen. 

Genomförande av intervjuer efter observationen ser vi som positiv för en 

bättre förståelse till lärarens undervisning. 

 

I  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att belysa de resultat som kommit fram i de 

undersökningar som använts i studien, detta genom att redovisa de svar och 

observationer som gjorts. 

5.1 Observationer 

Efter att ha jämfört de olika observationer som gjorts, ser vi stora skillnader 

på hur lärarna arbetar med det individuella lärandet. Vi anser att tre av de 

fem observationerna var mer individanpassade efter behov, intresse och 

inlärningstekniker. I fall där de sågs brister var det anpassade uppgifter efter 

moment de saknade i grundskolan och genomgång av dem. Svårt med elever 

på olika moment och nivåer där elevgruppen kunde variera från gång till 

gång pga. av andra ämnen. Ett annat var där läraren inte var förberedd inför 

sin lektion och sitt genomförande av uppgiften vilket ledde till att eleverna 

hade svårigheter i genomförandet av momentet.  

 

Det konstaterades att elevgrupperna i de olika observationsklasserna 

varierade kraftigt i antal, och frånvarande elever fanns i samtliga grupper. 

Observationerna utfördes till största del på praktiska undervisningar, där de 

utförde matlagning eller bakning. Det var stora variationer på hur läraren 

påbörjade sina lektioner. Samtliga lärare började med att samla eleverna 

innan de fick påbörja sina uppgifter. Ett bra exempel på genomförande av 

genomgång var instruktion av ett moment där läraren lät eleverna läsa som 

hon själv ansåg var ett svårt material som innehöll ett fackspråk som 

eleverna ska läras till förståelse för. Efter det gick hon sakligt igenom 

materialet steg för steg och eleverna kunde ställa frågor på det som inte 

förstods, därefter gjorde hon momentet praktisk med demonstration för 

ytterligare förståelse av momentet. Eleverna fick sedan själva göra 

momentet. 
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Några lärare valde att gå igenom det som skulle göras under lektionen, 

medan andra enbart fick recept i handen. Läraren i sista nämnda exemplet, 

med enbart recept, ansåg att eleverna blev serverade för mycket med en 

demonstration utan det var Lerning by doing som gällde. En av lärarna hade 

en förklaring till varför vissa elever skulle göra vissa moment, medan andra 

lärare lät eleverna cirkulera på olika stationer eller att alla elever gjorde 

samma uppgift. Samtliga lärare cirkulerade bland eleverna och hjälpte dem 

om det behövdes. I vissa grupper fanns det elever som utmärkte sig genom 

att vara högljuda eller okoncentrerade, men i de flesta fall samspelade lärare 

och elever bra. Hur eleverna ber om hjälp varierar; ropa på läraren, söka upp 

läraren eller vänta tills läraren kommer. Då eleverna inte var så många i 

varje undervisningsgrupp fanns det gott om tid för eleverna att få hjälp av 

läraren om det behövdes. Avslutningen av undervisningen blev naturligt 

under måltiden, i några av fallen reflekterade eleverna över sina insatser 

under lektionen. I de samtalen deltog inte alla elever utan enbart de som 

vågade prata rakt ut. 

5.2 Intervjuer 

Av de intervjuade var tre av fyra lärare på yrkesintroduktion mot karaktär, 

behöriga lärare med olika erfarenhets år mellan 2-29. Läraren på 

yrkesintroduktion mot kärnämnen var behörig ämneslärare sedan flera år 

tillbaka. Ingen av lärarna hade någon specialpedagogikisk utbildning. 

Yrkesämnesläraren som undervisade som obehörig har sökt in till 

utbildningen inför hösten-12. Deras undervisningsgrupper har varit från 1 

elev till 14 i karaktär och till betydligt fler i kärnämnesundervisningen, dock 

delat i två grupper om ca 10 -15 elever i grupperna. 

 

Individuella studieplaner finns hos alla, dock inget som alla intervjuade tog 

hänsyn till för undervisning. Endast en lärare påvisade att hon var väl insatt i 
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elevernas diagnoser och beaktade det här mot sin planering. I karaktär på 

fyra av de fem programmen gick man efter studieplaner och kursmål för 

kurser/ämnen i det ordinarieprogrammet. I det femte fallet sattes det inget 

betyg i karaktär utan det var mer prova på mot yrket för att veta sitt val inför 

gymnasieprogram. Individuella studieplanerna sågs mer i de 

grundskoleämnen som behövde läsas upp för behörighet till ett nationellt 

program. En lärare påvisade i intervjun att hon faktiskt inte visste om 

elevens behov eller studieplan eller ens om hon skulle sätta något betyg i 

karaktär. Målet för läraren har varit att få henne till skolan, där undervisas 

hon tillsammans med elever på ordinarie nationelltprogram. Samspel fanns 

inte mellan elevens mentor och undervisande lärare, dock fanns ett gott 

samarbeta med eleven i klassrummet. Eleven följer dock vad de andra gör 

vid lektionstillfället. 

 

I en intervju påvisas att man lär sig vad eleverna har svårigheter med under 

tiden, och på så vis anpassar undervisning efter det. Oftast är det teoretiska 

bitar som är svåruppkomliga efter uppsatta mål i kurserna. 

 

På en av inriktningsgrupperna mot hotell och restaurang yrkesintroduktion, 

var en lärare som intervjuades från annan härkomst och kom till Sverige som 

19-åring. Personen såg sig som väldigt förstående till elevernas situationer, 

då egna erfarenheter av likartad livserfarenhet kunde översättas till 

nuvarande elevers situation. Läraren såg stor vikt i att träna social 

kompetens hos sina elever och att det var primärkunskap. Egna ord var: 

“man får vara glad om man har en grupp med fem elever, och då lyckas nå 

två”. Det var verklighetens ord från upplevd intervju, med ordagran 

nerskrivelse. Intervjuade lade också stor förtvivlelse i föräldrarnas ointresse 

till sina barns skolsituation och fritid. 
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5.3 Sammanfattning av resultatet 

Följande delar gäller att beakta enligt skolverket för de individuella 

studieplanerna på ett individuellt anpassat program: 

– eleven följer ett individuellt anpassat program, och i så fall vilka kurser 

som bytts ut, 

– eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning, samt om 

möjligt vilka kurser som tagits bort, 

– elevens studier i grundskolans ämnen, och 

– andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling och som 

är avsedda att ingå i utbildningen om eleven följer ett 

introduktionsprogram. 

 

Efter att observationer och intervjuer utförts på de skolor som 

undersökningen omfattat, konstaterades det att det finns individuella 

studieplaner på samtliga skolor. Individuella studieplaner är  dock inte ett 

levande dokument på de skolor vi har undersökt, vilket leder till att 

undervisningen i många fall inte individanpassas efter dem. En del i det är 

att undervisande lärare inte delgetts studieplanerna i alla fall. De undersökta 

skolorna uppfattar sig individanpassa sin undervisning utifrån elevens 

förmågor inte efter studieplaner. 

 

Vissa moment i undervisningen ses vara enklare att individanpassa vilket då 

görs. Exempel på det vi sett är där det delegeras olika moment beroende på 

kunskaper eller dagsform. I förhållande till det individuella yrkesval eleven 

gjort ser vi ändå att en anpassning gjorts efter elevens intresse. Behov som 

kan finnas i en grupp som vi nämnt är inlärningssvårigheter, dolda 

handikapp och vad eleverna kräver för olika inlärningsstilar. Här ser vi att 

skolorna i viss mån anpassar olika inlärningsstilar som till exempel att de 
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presenterar sin undervisning efter elevernas behov vilket då även tar hänsyn 

till dolda handikapp. Däremot brister det kring det individuella lärandet då 

det inte alltid tar hänsyn till varje elev utan följer de övriga kurserna. Det 

finns inget som skiljer yrkesintroduktionernas ämnen med de från nationella 

programmen med inriktning för karaktär. I gymnasieförordningen kan man 

läsa om individuella studieplaner, där står det att det tydligt ska framgå 

”vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer 

ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga 

programmet”. Eleverna behöver alltså inte följa kurser efter nationellt 

program, men det är inget som förekommer i de observerade klasserna utan 

där följer samtliga elever de kurser som nationella programmen läser. 

 

De frågor vi valde att titta närmare på var om lärare och skolor lever upp till 

den individanpassning som de ska och påstår sig göra? Lägger läraren upp 

undervisningen efter elevens behov och intressen, efter den individuella 

studieplanen? Genom våra observationer och intervjuer anser vi att 

frågeställningarna är besvarade. Då studien enbart omfattar fem olika skolor 

är det något man bör ha överseende till.  
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6. Diskussion 

Vårt resultat pekade på efter sammanställning av intervjuade lärare att de 

anser själva att de individanpassar undervisningen. Medan vi under våra 

observationer av resultatet inte anser att alla lärare individanpassade sina 

lektioner. Men vad menas med individanpassad undervisning har vi ställt oss 

frågan när vi diskuterat. När vi tänker på individanpassad undervisning så 

ska varje elev arbeta efter sina förmågor, med det som passar den eleven 

eller om eleven behöver utveckla något specifikt. Ur resultatet kunde en 

lärare förklara varför vissa elever gjorde vissa uppgifter. Vi anser att 

samtliga lärare skulle kunnat motivera varför en elev gjorde ett anpassat 

moment i förhållande till att eleverna gjorde olika uppgifter, men så var inte 

utfallet av resultatet. En grupp elever utförde samma moment och det anser 

vi att man måste göra ibland men det sågs inte av oss som individanpassat. 

 

Som vi har tagit upp i bakgrunden finns det många olika faktorer till varför 

eleven har valt yrkesintroduktionen och behöver individanpassad 

undervisning. Eleverna skiljer sig åt i sina olika behov och förmågor, detta 

tycker vi att läraren måste vara lyhörd inför. Det som framkom i samtliga 

observationer och intervjuer under resultatdelen var att många elever hade 

hög frånvaro. Vi ställer oss frågande till om frånvaron har ett samband med 

att eleverna tycker att undervisningen är för svår eller lätt. Genom att 

eleverna inte får tillräckligt med utmaningar tröttnar de fort på sina uppgifter 

samtidigt får det inte vara för svårt för då känner eleverna sig gärna sämre än 

sina kamrater, detta är ju något som Öhlmér (2000) tar upp. Genom att 

anpassa undervisningen efter elevernas förmågor och intressen kanske man 

kan öka närvaron och på så sätt få fler elever som slutför sina utbildningar.  

 

Samtliga skolor som vi besökt har eleverna haft individuella studieplaner, 

men om de var så individuella ställer vi oss frågande till! Det stod enbart vad 

de skulle läsa för kurser och i karaktären skulle samtliga elever läsa samma 
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kurser. Enligt oss sågs de individuella studieplanerna inte som ett levande 

dokument som det ska vara utan mer anpassat utifrån hur andra läste kurser. 

Eleverna hade inga individuella studieplaner i sina respektive kurser, det är 

något vi tycker skulle vara relevant för att på så sätt öka elevernas egna 

intressen och vilja att lära. Genom att läraren tillsammans med eleven utför 

en studieplan för respektive kurs så får man en tydlighet i vad eleven och 

läraren förväntar sig av hur eleven ska uppnå målen i kursen. B. Persson 

(2004) skriver om vikten av att hela tiden följa upp en individuell studieplan, 

här känner vi att det inte arbetas med studieplanen kontinuerligt i någon av 

de skolor vi har undersökt, utan den individuella studieplanen är något som 

finns men inget man jobbar med i sin dagliga verksamhet. Detta skulle bli 

mer verkligt om man hade studieplaner i kurserna så att det då blir ett 

levande dokument. 

 

Det vi även har konstaterat av vårt resultat är att eleverna i dessa grupper har 

väldigt olika problem och svårigheter. Genom att eleverna befinner sig på 

olika nivåer och har skilda behov är det positivt att grupperna inte är för 

stora, på så sätt har lärarna mer tid för varje enskild elev. Det som också 

konstaterades från en lärare var vårdnadshavarnas ointresse för sina 

ungdomar, vilket känns väldigt tråkigt att höra då oftast de här eleverna har 

stora behov av trygghet och bekräftelse. 

 

De frågeställningar som vi valde att fokusera på var om lärare och skolor 

lever upp till den individanpassning som de ska och påstår sig göra? Lägger 

läraren upp undervisningen efter elevens behov och intressen, efter den 

individuella studieplanen? Vi anser att frågeställningarna är besvarade. 

Genom att observationerna och intervjuerna utfördes i olika kommuner dras 

en slutsatts att de undersökta skolorna inte arbetar så intensivt som krävs 

med det individuella lärandet. Öhlmér (2000) tar i boken upp vikten i att få 

eleverna att lyckas och att hjälpa dem att klara sin skolgång. Genom att man 
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anpassar undervisningen efter elevens intressen och förmågor anses eleverna 

ha lättare att klara sin skolgång. Det positiva ur resultatet var att samtliga 

elever som de intervjuade lärarna undervisade, hade en 

individuellstudieplan. Trots att samtliga elever hade individuella 

studieplaner läste alla elever samma kurser, detta gör att man undrar hur 

individuella studieplanerna är egentligen.  

 

Genom att yrkeslärarna har ett stort ansvar i de här elevernas utbildning så 

ställs det stora krav på de lärarna, samtidigt som de inte har kunskaper som 

till exempel specialpedagogerna har. Kan det vara förklaringen till varför 

lärarna anser att de individanpassar sina undervisningar, trots att detta endast 

sker i en begränsad omfattning. Då en del grupper var små och att det ofta 

förekom frånvaro, borde det vara relativt “lätt” att fokusera på varje elev för 

att på bästa sätt låta varje elev arbeta efter sina egna förutsättningar.  

 I Bakgrunden har vi nämnt lärarens förhållande till inlärningsstilar att det 

varierar i intresse att ta till sig av nya metoder och att det som är invant är 

svårt att ändra på! Det krävs en enorm kraftansträngning från ett helt 

arbetslag till individ att förändra ett arbete för att öka kunskapsbrister i 

undervisning. Vi ser att det här också är del i brister för uppmärksamhet av 

sitt handlande i klassrummet, där lektionsbesök kan vara till hjälp för 

varandra som en enkel åtgärd. 

 

6.1 Förslag på framtida forskning 

I en fortsatt studie hade det varit intressant att fokusera på eleverna, då på 

samma skolor som de undersökningarna som gjorts i denna studie. 

Intressanta frågeställningar kunde vara elevernas medvetenhet om att de 

hade en individuellstudieplan, ansåg eleverna att det förekom individuellt 

lärande och får eleverna ta tillvara på sina intressen och förmågor i sitt 
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arbete i skolan? Genom att även höra elevernas syn på detta ämne hade man 

fått en annan vinkling på studien. Vet eleverna vad de har för rättigheter, kan  

man fråga sig. Något som även hade varit intressant är rektorns syn på 

studieplaner. Hur arbetar rektorerna kring upprättelserna kring de 

individuella studieplanerna och hur tror och vill rektorerna att lärare och 

elever jobbar med studieplanerna i den dagliga verksamheten?  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Observationsmall 

 Tid 

 Plats 

 Personer 

 situation 

Observation av läraren: 

· Hur börjar läraren lektionen? 

· Hur fördelar läraren arbetet? 

· Hur gör läraren för att få eleverna att förstå? 

· Hur samspelar lärare och elever? 

Observation av eleverna: 

· Vad gör eleverna i klassrummet? (Vilka 

arbetsuppgifter) 

· Hur beter sig eleverna sig? (Söker uppmärksamhet, drar 

sig undan, vill ha hjälp) 

· Klarar sig eleverna bra på egen hand? 

· Har eleverna lätt/svårt att förstå uppgiften? 

Verbala beskrivningar av elever, pedagoger, miljö och 

aktiviteter. Observatören kommer även att kommentera 

känslor, reaktioner och idéer. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Vilken utbildning/utbildningar har du? 

 

Hur många år har du varit verksam som lärare? 

 

Hur många elever har du i din undervisningsgrupp? 

 

Använder ni individuella studieplaner? 

 

Hur utformas dessa? 

 

Hur anpassar du undervisningen efter studieplanerna? 

Använder ni dessa i undervisningen? 

 

Hur planerar du undervisningen utifrån elevernas 

förmågor och behov, samt intresse? 

 

Diskuterar du med eleverna om deras inlärningsteknik 

och hur de lär sig bäst? Anpassar du din undervisning 

efter deras intresse? 

 

Varierar du din undervisnings upplägg mellan olika 

undervisnings grupper? Och i så fall ge gärna ett konkret 

exempel på det. 

 

Hur arbetar du för att kontrollera att eleverna förstår 

uppgifter samt att de lärt sig något på lektionen. Konkret 

mer om den formativa bedömningen, samt utvärdering 

av lektion. 
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Anser du att det finns tillräckligt med tid för varje elev 

under lektionen för att hinna se samtliga? 

Ser du att du har tillräcklig kompetens för att undervisa 

elever på yrkesintroduktionen eller skulle du önska mer 

kompetensutbildning? I så fall vilket område skulle 

finnas behov av att veta mer om för att kunna 

individanpassa undervisningen efter eleven? 

 

Finner du upplägget bra med de fem nya 

introduktionsprogrammen eller skulle du önska något 

annat upplägg? 
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    Bilaga 3: Informerat samtycke  

     Hej! 

Vi är två studerande från Linnéuniversitetets yrkes lärarutbildning och 

skriver vårt examensarbete. Syfte med projektet är att få en syn över hur 

pedagogerna arbetar med att individ anpassa undervisningen.  

 

Vi är intresserade av hur pedagogerna lägger upp sin undervisning så att de 

kan tillgodose varje elev efter deras förmågor. För att få en så rättvis bild av 

pedagogernas arbete med studieplaner, kurs- och lektions upplägg som 

möjligt har vi valt att göra en observation under en lektion och en intervju 

med samma pedagog. 

 

Som i all forskning är det viktigt att resultaten presenteras på ett respektfullt 

sätt. Detta innebär bland annat att enskilda personer inte skall lämnas ut. 

Eftersom vi kommer att utföra observationer och intervjuer på fem olika 

skolor i fem olika kommuner, kommer att det vara förhållandevis enkelt att 

undvika att enskilda personer blir identifierbara. Om ni samtycker, har ni 

självklart rätt att avbryta deltagandet när ni vill. Självklart får ni gärna 

kontakta oss om ni har några frågor. 

Vänligen  

Ida Björk Larsson & Ingela Nilsson 

073-5356103 & 070-5871077 
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