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To achieve the goals – in spite of everything 
A studie of factors of success in a high school vocational program   
 
 
 
Abstrakt 
Studien syftar till att undersöka vilka faktorer på ett yrkesprogram som kan påverka att 
elever med studiesvårigheter lyckas nå måluppfyllelse. Studien genomfördes i en klass 
på ett yrkesprogram, där tre elever med studiesvårigheter intervjuades om vad som gjort 
att de klarat att nå programmets mål. En brev-enkät besvarades av elever i klassen  samt 
de lärare som vid undersökningstillfället undervisade i klassen. Rektor intervjuades om 
vad som var utmärkande för programmets måluppfyllelse. Studien är hermeneutisk då 
elever och lärare beskriver sin verklighet som tolkas för att förstå ett positivt skeende 
som inte går att mäta naturvetenskapligt, positivistiskt. Antonovskys (1991) och Bergs 
(1999, 2003) teorier kombineras i arbetet för att visa på både individulla och kulturella 
framgångsfaktorer. 
Resultatet visade att en viktig faktor var att eleverna hade känt sig lyssnade på och att 
lärarna hade försökt individualisera undervisningen. En annan viktig faktor var att det 
fanns kamrater i klassen som kunde stödja och hjälpa i olika situationer. Att studierna 
på programmet var varvade med praktik eller praktiska moment gjorde att eleverna 
klarade de svåra teoretiska studierna var en annan viktig faktor. De tre intervjuade 
eleverna pekade på att de hade gjort ett aktivt val till ett program de var intresserade av 
och de hade använt sin envishet och kämparglöd för att klara målen. Det var detta 
intresse, detta val, som utgjorde grunden till att de kämpade för att nå målen. Detta var 
den starkaste framgångsfaktorn. 
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1 Inledning 
 
I arbetet som specialpedagog på en gymnasieskola är min uppgift att erbjuda elever stöd 
och handleda personal där det uppstår funderingar eller frågor angående elevers 
möjligheter och förmågor. De frågor det här självständiga arbetet vill belysa handlar om 
att identifiera och analysera den kultur som gör att vissa program lyckas nå 
måluppfyllelse för sina elever. I mötet med elever i svårigheter har tankar aktualiserats 
om vad som styr och vad som avgör en programkultur, det vill säga villkoren för elever 
med varierande förutsättningar att nå målen. 
 
Mötet med en elev som inte var behörig i matematik fick igång mina tankar kring olika 
programkulturer. Eleven gick PRIV	  (programinriktat	  individuellt	  program)	  vilket	  
innebär	  att	  eleven	  läser	  färdigt	  det	  ämne	  han/hon	  inte	  blivit	  behörig	  i	  från	  
grundskolan	  på	  introduktionsprogrammet,	  men	  i	  övrigt	  läser	  kurserna	  på	  det	  
valda	  nationella	  programmet.	  Den här eleven var inte ensam att klara av studierna 
trots att hen har stora problem. Ju mer jag har funderat på varför hen klarade målen 
desto mer reflekterar jag över vilka faktorer det är som betyder mest för elever i 
svårigheter. Det är inte så att alla elever på alla yrkesprogram klarar studierna, men 
några av de yrkesprogramm jag kommer i kontakt med klarar de här eleverna bättre än 
andra.  
 
Elever finns i ett sammanhang i sina klasser. Den kultur som finns i klassen och på 
programmet är av betydelse för hur eleven uppfattas och uppfattar sig och sina 
möjligheter att klara utbildningen. På yrkesprogrammen är det inte bara teoretisk 
kunskap som bedöms utan också förmågan att omsätta det man lärt till en praktik i 
samhället. Eleverna skall skolas in i en yrkeskultur och ha en yrkesidentitet när de tar 
studenten. I vuxenblivandet ingår att se sig själv i en yrkesroll.  
 

Det var framför allt tanken att lärande innebär en interaktion med omvärlden 
och att undervisning och lärande sker genom dialog, samtal, som sätts i 
förgrunden. Lärandet är socialt och kulturellt och inte bara något som sker i 
elevernas huvud. 
(Stensmo 2007, s. 198)  

 
Samtidigt skall lärarna bedöma elevernas prestationer både praktiskt och teoretiskt 
utifrån de betygskriterier som finns för respektive kurser. Min erfarenhet är att det finns 
program som förmår möta elever som är i behov av särskilt stöd på ett sätt som lyfter 
eleven.  
 
Alla som arbetar i skolan skall  

• ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt 
• uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, och 
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
(Skolverket, 2011) 
 

De behöriga elever på gymnasiets yrkesprogram som inte trivs utan vill hoppa av eller 
byta inriktning kommer inte in på något av introduktionsprogrammen. Tidigare gick de 
här eleverna över till IV (individuella programmet) och hade studier varvat med praktik 
för att hitta rätt i yrkesval och framtidsdrömmar. IV har ersatts med fem 
introduktionsprogram i Gy 11 och den funktion jag såg att IV hade som ”rondell” för att 
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komma in i gymnasieskolan igen har försvunnit. Idag får de gå kvar på sitt program 
eller hoppa av, anmälas till ”ungdomskraft” och i värsta fall börja glida runt. Har eleven 
hamnat utanför skolan kan det vara svårt att komma tillbaka och hitta motivation.  
 
 
Varje år hamnar 17 000 ungdomar mellan 16 och 19 års ålder i ett utanförskap (SOU 
2013:13) eftersom de varken studerar eller arbetar. Sannolikt har de här ungdomarna en 
socialt komplex livssituation och inte sällan har de en skolgång fylld med 
misslyckanden bakom sig, kanske parat med psykiska problem av olika slag. Många är 
födda utanför Sverige och de kan vara nyligen anlända. Gemensamt för gruppen är dålig 
självkänsla och svårigheter att klara sin vardag (SOU 2013:13). Uppgifter från 2010 
visar att var tionde gymnasieelev byter program under första läsåret. Eleverna tycker det 
är svårt att ta in all den information som finns för att kunna avgöra vilken 
utbildningsväg som är intressant. Det finns elever i materialet som inte anser sig mogna 
att välja program, som inte vill fatta beslut. Det kontaktnät eleven har runt sig i form av 
familj och kamrater får då ta ett ökat ansvar för råd om vilken skola och vilket program 
som skulle kunna passa (SOU 2013:13). 
 
Gymnasieskolan har en ny läroplan, GY 11, med yrkesexamen efter genomförd 
godkänd utbildning på yrkesprogrammen och högskolebehörighet för de 
studieförberedande programmen. Andelen elever som väljer yrkesprogram minskade 
läsåren 2010 - 2011 från 35 % till 31 % . Minskningen fortsatte 2012 då andelen sjunkit 
till 29 % (Skolverket, 2012). Minskade elevkullar och yrkesprogrammens minskande 
popularitet över riket gör att yrkesprogrammen idag möter elever med lägre 
baskunskaper än för bara några år sedan. Betygskraven i yrkesexamen har höjts vilket 
ställer lärarna inför svåra utmaningar. I ett samhällsperspektiv skall de arbeta för att den 
svaga eller omotiverade eleven stannar kvar på programmet fast de ur ett 
måluppfyllelse-perspektiv hellre såg att den eleven gick någon annanstans. Ändå vill jag 
påstå att yrkesprogrammen hjälper elever som har gått genom skolan med svag 
motivation att hitta en mening med studierna och verkligen gå in för att klara sin 
examen. Skolverket (1998) pekar på att yrkesinriktade studier ökar kontakten med 
verkligheten utanför skolan. I och med den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) kan 
eleverna därigenom se vart de olika kunskaper och färdigheter som tränas i skolan leder.  
Tidiga insatser inom ramen för skolan ökar möjligheten för att eleverna stannar på 
programmen och genomför gymnasieutbildningen. Det gäller för skolan att identifiera 
de problem som uppstått för att motverka att eleven inte följer undervisningen utan 
hamnar efter och bygger upp rester framför sig med skoltrötthet som följd. Elever från 
hem utan studievana kan kompenseras genom stödåtgärder (SOU 2013:13). 
Kan lärare i gymnasieskolan hejda avhopp och motivera elever som riskerar att inte nå 
måluppfyllelse att gå färdigt programmet har samhället vunnit mycket och eleven i fråga 
ännu mer, att faktiskt lyckas, trots allt. 
 
2 Bakgrund 
 
Arbetet som specialpedagog kräver en medvetenhet om goda lärandemiljöer. Där det 
inte finns goda lärmiljöer krävs en avalys av brister som leder till en tanke om 
förändringar och skolutveckling.  
 
Min erfarenhet är att det är lättare för elever med studiesvårigheter att nå sina mål i 
vissa yrkesprogram än andra. Programmen har samma skolledning, samma 
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upptagningsområde men olika resultat. I en specialpedagogisk praktik möter man elever 
som beskriver sin studiesituation, och min analys av deras berättelser har inte hjälpt mig 
se vad det är som spelar störst roll för dem. Jag har anat ett komplext fundament, en bas 
i programarbetet, som jag inte kan sätta fingret på. Det kan vara stödjande kulturer på 
vissa yrkesprogram som hjälper elever med studiesvårigheter klara målen eller så kan 
det vara individerna som börjar på programmet som skapar sina egna resultat. Det kan 
till och med vara en korsbefruktning av programkultur och individuella egenskaper som 
synes omöjligt att fånga och analysera. Ju fler elever med studiesvårigheter jag träffade 
som klarade sina mål desto mer intresserad blev jag av att hitta svar på vilka 
framgångsfaktorer som var viktigast. Det självständiga arbetet på 
specialpedagogprogrammet erbjöd en möjlighet att göra en undersökning av min fråga. 
 
 
 

 Relevans för yrket 2.1
I ”Elevers framgång – skolans ansvar” gör Utbildningsdepartementets expertgrupp en 
tillbakablick samtidigt som de slår fast att en specialpedagogisk kompetens behövs i 
skolutvecklingsarbete för att höja kvaliteten i skolans lärandemiljöer.  
 

Specialpedagogen skall fortfarande ha undervisande uppgifter men dessutom 
kompetens att arbeta med handledning, uppföljning/utvärdering och 
skolutveckling. Den specialpedagogiska kompetensen skall med andra ord utgöra 
en viktig komponent i skolornas lokala förändrings- och utvecklingsarbete och 
bidra till att höja kvaliteten i lärandemiljöerna. 
(Ds 2001:19, s. 23) 

Det som fungerar för elever med studiesvårigheter på ett program borde kunna användas 
för att utveckla de program som inte ligger lika långt fram i måluppfyllelse. Den 
utvärdering som sker i skolan måste brytas ned till en pedagogisk insikt som kan driva 
utvecklingen på skolan i en positiv riktning. Persson (2008) menar att där pedagogiken 
inte räcker till tar specialpedagogiken vid och att de båda samverkar till en helhet vars 
mål det är att se till var elevs behov och förutsättningar.  
 
 
 
3 Syfte och frågeställningar  
 
Studien syftar till att undersöka vilka faktorer på ett yrkesprogram som kan påverka att 
elever med studiesvårigheter lyckas nå måluppfyllelse. 
 
Hur beskriver några elever, några lärare och en rektor vad det är som gör att elever 
lyckas med studierna på programmet? 
Hur samverkar individen och gruppen så att elever med studiesvårigheter når 
måluppfyllelse?  
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4 Tidigare forskning 
 
Ingången till arbetet är gymnasieelever med studiesvårigheter, i behov av särskilt stöd. 
 

Aldrig någonsin tidigare, inte ens i folkskolans början 1842, har svensk skola mött 
elever med så skiftande, olika och svåra behov. 
(Berg & Scherp 2003, s. 210)  
 

 En skola för alla? 4.1
Detta uttalande till trots har vi mål att arbeta efter och ungdomar att stärka inför deras 
inträde i vuxenlivet som, förhoppningsvis, yrkesarbetande starka samhällsmedborgare. 
Enligt Salamancadeklarationen måste elever i behov av särskilt stöd  
 

ha tillgång till ordinarie skolor som ska tillgodose dem inom en pedagogik som 
sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov”. 
(UNESCO: Salamancadeklarationen 1994, punkt 2)  
 

Vi ska ta emot och undervisa alla elever som inte är inskrivna i särskolan och det skall 
ske så att mångfalden av barns unika egenskaper, intressen, fallenheter och 
inlärningsbehov tillvaratas. Gadler (2011) konstaterar att det på skolnivå krävs en 
analys av vad skollagen (SFS 2010:800) säger när det gäller att alla elever skall ha 
möjlighet att nå mål- och resultatuppfyllelse.  
Analysen måste ha såväl individ-, grupp- som organisationsperspektiv för att den 
enskilda eleven skall ha möjlighet utifrån sina unika förutsättningar även när det gäller 
pedagogiska lösningar i klassrummet. Elevers skiftande behov kräver en flexibilitet 
både när man ser till organisation, hur hela kedjan av tjänstemän får insikt i vad 
styrdokument innebär, och när det handlar om en pedagogisk grundsyn på hur man 
tolkar sitt uppdrag (Gadler 2011). Oavsett vari elevens studiesvårigheter består finns det 
enligt Eliasson (1995) en vilja att de svaga skall ha samma möjligheter som andra 
elever.  

 
Trots att vårt samhälle framhäver de initiativ- och framgångsrika så har principen 
om vårt ansvar för de svaga en stark förankring i den vanliga människans 
medvetande, så det är bara ett fåtal som öppet tar avstånd från den principen.  
(Eliasson 1995, s.69). 

 
I styrdokumenten står de mål som skall styra den verksamhet skolan har att erbjuda 
elever och samhälle. Även om man vill att alla skall lyckas kan det vara så att skolor, 
som Gadler (2011) konstaterade, inte har brutit ner de mål styrdokumenten ger skolan 
utan lever kvar i någon annans tolkning av tidigare mål, som inte gäller här och nu. 
Eleverna har en valmöjlighet efter grundskolan. De kan, om de är behöriga, välja det 
program de är intresserade av eller de kan välja att inte gå i gymnasieskolan. 
Resonemanget är teoretiskt eftersom få elever har en möjlighet att kunna komma i fråga 
för arbete om de inte har gått i gymnasieskolan (SOU 2013:13). De elever som inte 
klarar studierna på gymnasiet riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden. 

 
Gymnasieskolan har mer eller mindre blivit en skola för alla, vilket också innebär 
att en del elever kämpar i hård konkurens och kanske motvind när det gäller 
chanser till arbete eller fortsatta studier.  
(Carlssons, 2006 s. 156) 
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När gymnasieskolan förändras från en urvalsskola till en skola där alla skall gå innebär 
det inte per automatik att det blir en skola för alla. ”En skola för alla” har som idé 
funnits länge i många länder utan att det har lett till att skolan varit utformad för att 
kunna inrymma och vara gynnsam för den stora bredden av elever som finns. Begreppet 
har efter hand fått många innebörder, så tanken bakom begreppet kan reduceras till att 
skolan ska vara bra för alla (Carlsson & Nilholm 2004). Möllås (2009) studerade möten 
mellan olika aktörer i gymnasieskolan och konstaterar att vuxenvärlden i skolan lägger 
ansvaret för studierna på eleven med motiveringen att de är mogna att ta det ansvaret. 
Eleven blir då bärare av problemet och skolan åtgärdar inte de behov av stöd som finns. 
Talande är den elev som i utvärderingen av studien menar att Möllås blotta närvaro och 
hennes frågor om hur studierna går verkat positivt på elevens resultat. De 
intervjutillfällen eleven varit med om förbättrade resultaten då det var någon som såg 
och intresserade sig för hur studierna gick och följde upp resultaten kontinuerligt 
(Möllås 2009).  
 

 Relationellt eller kategoriskt synsätt 4.2
De elever som intervjuades i Skolverkets rapport (2008) berättar att de formella 
nätverken i skolan inte fungerade för dem. Eleverna hade stöd av informella nätverk 
som familj och vänner men sällan av lärare. Det stöd de hade ansett sig behöva kom för 
sent om det kom alls. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) visar på 
specialpedagogikens två poler, det kategoriska synsättet som har sin grund i en 
medicinsk/psykologisk förståelse och det relationella synsättet som utgår från en 
pedagogisk tankemodell. Eleven är bäraren av svårigheter och tillkortakommanden i det 
kategoriska synsättet medan det relationella handlar om vad som sker i samspelet 
mellan olika aktörer. Därigenom läggs inte förutsättningarna på eleven utan i relationer 
och miljö.  

 
Ontologiska frågor har en pedagogisk relevans såtillvida att de klargör förhållandet 
mellan yttre verklighet (objektvärlden), och verkligheten som den uppfattas av vårt 
inre medvetande (fenomenvärlden.) 
(Stensmo 2007, s.29) 

 
Det eleven upplever som verkligt behöver inte vara det som läraren och situationen 
avser, utan kan vara färgat av det eleven bär med sig i sitt inre medvetande. Möllås 
(2009) visar i sin avhandling att det viktigaste för att elever ska lyckas med skolan inte 
är elevvårdsinsatser utan relationerna till kamrater och delaktigheten i den egna 
lärprocessen. Om man förändrar sättet att organisera arbetet på skolan, hur 
undervisningen bedrivs i klassen och graden av gemenskap och tillhörighet eleverna 
emellan kan man minska individriktade åtgärder för många elever (Möllås 2009). När 
man i skolans värld har problem att möta alla elever lägger man enligt det 
kompensatoriska perspektivet problemet hos eleven, man sorterar in elever i grupper, 
framför allt skapade efter främst neurologiska och psykologiska förklaringar (Nilholm 
2003). Det är elevens brister och tillkortakommanden som behöver kompenseras och 
det blir specialpedagogikens uppgift att kompensera dessa. Specialpedagogiken blir då 
något som träder in när den vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson 2008).   
Silvertun (2006) anlägger i sitt arbete en kritiskt perspektiviserande ansats där han ser 
att en demokratisering av skolan motverkar social utslagning. Han anser att förståelsen 
av utslagningsproblem bör bygga på olika tolkningar som granskar varandra:  

 
Perspektivisering innebär att vidga bilden av problem, dilemman och dess 
eventuellt möjliga lösningar. Inom forskning behövs tvärvetenskapliga alternativa 
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och kompletterande analyser för att tillföra analyser som enstaka perspektiv saknar. 
Syftet är att få till stånd en kritisk granskning, i vilken olika teorier och 
erfarenheter kan komma till tals i jämförande diskussioner. Specialpedagogiken bör 
i ett sådant sammanhang innehålla en bevakningsuppgift i vilken ingår att 
understödja och tydliggöra undertryckta gruppers intressen.  
(Silvertun 2006, s. 152 – 153) 

 
 Ett specialpedagogiskt uppdrag 4.3

Att som specialpedagog ha ett bevakningsuppdrag som har sin grund i ett 
omsorgsperspektiv låter sig göras om det finns ett intresse för andra aktörers perspektiv 
och inte minst tid och reell möjlighet att deltaga i ordets bokstavliga betydelse.  
Det sätt skolan på mikronivå möter elevers skiftande behov visar hur man förstått och 
tolkat verksamhetens styrdokument. Man måste ha klart för sig vad man talar om när 
det handlar om att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att man har rätt till 
särskilt stöd om man behöver det. Hur verksamheten organiseras och hur man på skolan 
använder de kompetenser man förfogar över speglar den kunskap tjänstemän i 
förvaltning och skola har om uppdraget och vad det ställer för pedagogiska villkor 
(Gadler 2011). Det är läraren som står för skolans samhällsansvar, med alla de olika 
villkor och förutsättningar som det innebär (Nordevall 2011). 
 

Att kritisera ett arbete och samtidigt försöka att inte kränka elevens jag, att hantera 
den konflikt som följer av att sätta betyg, att behandla elever som kompetenta 
individer som kan bli ännu kompetentare utan att därför undervärdera deras 
nuvarande prestationer, att klandra elever för deras uppförande – allt detta är 
lärarpraktik, där några men inte alla utvecklar takt eller moralisk expertis. 
(Colnerud 1997, s. 103) 

 
Det dubbla uppdrag läraren har är en balansgång mellan eleverna och samhället, 
fortsätter Nordevall (2011). Lärarkompetens är inte en personlig egenskap utan en 
personlig kompetens och den potential som står under påverkan av inte bara samhällets 
styrdokument utan även lärarens egna tankar, förhållningssätt och kunskaper.  

 
Till skillnad från de övriga teorierna ger den pedagogiska ledstjärnan ingen fast 
utgångspunkt för läraren när det gäller att förstå och besvara frågan hur man bör 
förhålla sig. I stället ställer den läraren inför uppgiften att i varje skede aktualisera 
och konkretisera sin personliga värdegrund. Pedagogen står ontologiskt sett inför 
ett tilltal som fordrar ett personligt gensvar.  
(Aspelin & Person 2011, s. 126) 

 
Läraren skall inte bara aktualisera sin personliga värdegrund utan även bryta den 
grunden mot de mål skolan har att förhålla sig till. Den kompetens läraren har i sin 
yrkesutövning skall bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Nordevall 
2011). Läraren ska inte ställa krav som är ogörliga för eleven, eller det motsatta, inte 
ställa några krav alls och på så vis räkna bort eleven. Som lärare måste man vara lyhörd 
för elevens förväntningar för att kunna anpassa sitt handlande till eleven och 
situationen. Läraren behöver ha en rollflexibilitet (Rökenes & Hanssen 2011). Det finns 
alltså en grund i läraren, omedveten eller övertänkt, där den pedagogiska tryggheten 
vilar.  

 
I ett klassrum samspelar många aktörer och i varje situation pågår en mer eller 
mindre aktiv förhandling för att utforma det gemensamma utrymmet. Utgången av 
förhandlingen avgörs av hur gruppen hanterar de skillnader som finns, vad de 
betyder och vilka förhållningssätt som då genereras. Om vi bara är brickor i andras 
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förhandlingar förvandlas vi till objekt utan djupare koppling till sammanhanget. 
Om vi däremot deltar i samspelet och får vara med och bestämma framträder det 
som Antonovsky (2005), Dysthe (1996) och Hugo (2007) i varierande ordalag talar 
om som tillhörighet, inflytande, känsla av sammanhang och mening.  
(Nordevall 2011, s. 49 f) 

 
Skolarbete bör kunna vara gemenskap och Dewey menade att detta faktum ofta förbises 
av lärare som inte använde sig av kommunikation och ett aktivt förhållningssätt mellan 
eleverna (Phillips & Soltis 2010). Ett aktivt förhållningssätt där elever medverkar och är 
aktiva och lär varandra. Elever kan ses antingen som individer som skall assimileras i en 
gemenskap eller som deltagare i ett skeende som innebär utveckling. Silvertun (2006) 
menar att genom att göra likheter och skillnader mellan gruppens medlemmar tydliga 
kan den ökade kunskapen om gruppen forma gruppmedlemmarna som mer mentalt 
oberoende i förhållande till sin grupp än andra. De sammanhang vi befinner oss i formar 
oss och kunskapen om de som ingår i gruppen. Sammanhanget kan på så sätt göra oss 
starkare som individer.   
 

 Marginalisering 4.4
När elever marginaliseras och stöts ut i stigmatiserade grupper kan man säga att skolan 
har misslyckats. Det är till och med enkelt att se det sambandet. Det får inte bli som 
Goffman (1990) beskriver  

 
He will be told that he will have an easier time of it among ’his own’ and thus learn 
that the own he thought he possessed was the wrong one, and that his lesser own is 
really his.  
(Goffman 1990, s. 47) 

 
Det är betydligt mer komplext om man ser att samhället redan från början har svikit 
dessa elever. Redan från tidig ålder har elever stigmatiserats av sin uppväxt och brist på 
fungerande förebilder. Skolverket (1998) identifierade tre faktorer eller spår för att 
förstå marginaliseringsprocessen. Först kommer ”skolvärde” som syftar på 
utbildningens status. Naturvetenskapsprogrammet står högst medan fordons-, industri- 
och elprogrammet har låg status. Rapporten menar att även lärare ser sina elever genom 
dessa glasögon, prestationerna bedöms inte likvärdigt mellan yrkes- och 
studieförberedande program. Det andra spåret kallas ”normal eller avvikande” och 
handlar om den marginalisering som sker av elever som i och med att de behöver 
”särskilt stöd” betecknas ha särskilda svårigheter som antas hänga samman med elevens 
person och egenskaper. Det kan vara så att eleven är marginaliserad redan från start på 
gymnasiet om eleven haft stödundervisning i grundskolan. Det tredje spåret handlar om 
kärnämnena på yrkesprogrammen. Egentligen är det inte ämnena i sig som är problem 
utan arbetssätt och inriktningen. Eleven är intresserad av karaktären i yrkesämnena och 
anser att kärnämnena inte är lika viktiga. Karaktärsämnena liknar kanske mer yrket i 
upplägg och ligger ofta i pass över hela dagen medan kärnämnena är organiserade som 
på grundskolan (Skolverket 1998).  
 
 
5  Teoribakgrund 
 
Föreliggande studies syfte inbjuder till att kombinera Antonvskys (1991) och Bergs 
(1999, 2003) teorier för att se om det är möjligt att få en bild av varför elever på detta 
yrkesprogram klarar måluppfyllelse trots studiesvårigheter. För att förstå vad det kan 
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vara som påverkar elever att klara studier och måluppfyllelse på sitt gymnasieprogram 
är Antonovskys (1991) teori, känsla av sammanhang KASAM, tillsammans med Bergs 
(1999, 2003) studier av skolkulturer två kompletterande teorier en grund för att förstå 
individen i sammanhanget, det vill säga skolan, som institution och organisation. Bergs 
(1999, 2003) studier av skolkulturers betydelse för skolutveckling kan visa på det 
förhållningssätt man har på programmet för att eleven skall kunna nå programmålen. 
Först presenteras Antonovskys och Bergs tankar som en grund till perspektivvalet. 
 

  KASAM, känsla av sammanhang 5.1
Kopplingen mellan att lyckas på programmet och i arbetslivet är helt i Antonovskys 
(1991) anda. Eleven befinner sig i ett sammanhang där kunskapsinhämtning och 
färdighetsträning inte bara bör vara meningsfullt, utan också begripligt och hanterbart 
eftersom de har ett yrke som mål för sina studier. Eleven ser målet med studier och 
kunskapsinhämtning.  
Aaron Antonovsky är en medicinsk sociolog som under studiet av hur israeliska kvinnor 
ur olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet upptäckte en skillnad i psykisk 
hälsa mellan den grupp kvinnor som genomlevt koncentrationsläger och den 
kontrollgrupp som inte gjort det (Antonovsky 1991). I sin undersökning upptäckte 
Antonovsky tre gemensamma teman i de grupper personer som upplevt svåra trauman 
och klarat detta bra. De tre temana var de centrala komponenterna i KASAM, känsla av 
sammanhang, och kallades ”begriplighet”, ”hanterbarhet” och meningsfullhet” 
(Antonovsky 1991). 

 
Begriplighet // syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 
som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig snarare än som brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, 
oväntad, oförklarlig.  
(Antonovsky 1991, s. 39) 

 
Har man en hög känsla av begriplighet kan man möta framtiden som förutsägbar och 
oväntade händelser som något man kan ordna och förklara. De hemskheter man kanske 
möter kan i alla fall bli begripbara för en människa med hög KASAM. 
Hanterbarhet innebär att det står resurser till ens förfogande vilka gör att man kan möta 
det som händer, det man bombarderas av, utan att bli ett offer för omständigheter som 
tycker att livet är orättvist (Antonovsky 1991). 
Meningsfullhet kan ses som KASAM-begreppets motivationskomponent. 
Meningsfullhet syftar på  
 

i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 
åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 
investera energi i, är värda att engagemang och hängivelse, är utmaningar att 
’välkomna’ snarare än bördor man mycket hellre vore förutan.  
(Antonovsky 1991, s. 41) 
 

Även om personen råkar ut för oönskade eller hemska händelser låter den sig inte dras 
ned eller knäckas. Personen är inställd på att finna mening och komma igenom 
svårigheterna med högburet huvud. 
 

 Skolkulturer 5.2
Gunnar Berg är professor i pedagogik och har studerat skolkultur i förhållande till 
skolutveckling. Skolutveckling kan ske i det outnyttjade handlingsutrymmet som finns 
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mellan yttre och inre gränser i skolans värld. Den modell han använt för att göra 
skolkulturer synliga ser på yttre och inre gränser (Berg 1999). Styrningen av skolan, det 
vill säga de lagar och förordningar som reglerar skolans verksamhet är den yttre 
gränsen. Styrningen i skolan, det vill säga resultatet av de kulturer som finns på skolan 
vilka är avhängiga av de värdebaser som är rådande, utgör den inre basen. Under 
bondesamhället var det en förmedling av samhällets normer och maktstrukturer som 
konserverade roller i samhället och bidrog till ett kunskapsöverförande och en fråga-
svar-lära (Berg 2003). Den decentralisering som tog sin början under 1990-talet 
öppnade fältet för den målstyrning vi idag har i skolan som institution. Vi har en 
resultat- och målstyrning som är följden av en värdegrundsförskjutning mot valfrihet, 
individualism, konkurrens, effektivitet, profilering etc. (Berg 2003). Värdebas kopplas 
till skolans samhällsstrukturella och institutionella nivå, medan begreppet kultur knyts 
till skolor som organisationer (Berg 2003).  Det kan finnas olika kulturer på samma 
skola men en av dem brukar vara den mest tongivande över verksamhetens innehåll och 
form. De nyckelbegrepp Berg använder i sin forskning är yttre och inre gränser samt 
handlingsutrymme (Berg 1999). Man kan inte fånga en skolas kultur med en enda 
metod utan Berg utvecklade en strategi för att kunna belysa delar av kultur ifrån ett 
avgränsat perspektiv. De ramar som används är legitimitet, styrning i skolan, utvidgad 
lärarprofessionalism och aktörsberedskap (Berg 1999). 
 
Då studiens syfte är att undersöka vilka faktorer på ett yrkesprogram som kan påverka 
att elever med studiesvårigheter lyckas nå måluppfyllelse, utan hänsyn till vare sig 
kommunens eller skolans styrning, kan Bergs (1999, 2003) studier av skolkulturer 
användas. Bergs tre dimensioner samverkan, planering och förändring bildar den 
horisontella axeln. Samverkansdimensionen står för var på skalan 
individualism/samarbete utsagan finns. Nu-orientering/framförhållning tar fasta på en 
planeringsdimension och förändringsdimensionen kan fångas upp av 
konservatism/rigiditet-flexibilitet. Berg menar att dimensionerna överlappar varandra 
och inte skall ses som avprickningsbara på en skala (Berg 1999, 2003). 
  
 

 En kombinerad modell 5.3
Det är viktigt att kunna se individen, och det sammanhang individen befinner sig i, 
samtidigt. Den interaktion mellan individen och sammanhanget Berg (1999, 2003) ser 
på utgår från sammanhanget mer än individen och ser inte individens möjligheter lika 
klart som vad Antonovsky (1991) gör. Det optimala för studien var att kombinera 
modellerna för att kunna se individen i gruppen lika klart som gruppen bestående av 
individer. Bergs modell för kulturanalys (1999 s. 98, 2003 s. 290) användes som bas 
och förändrades enligt följande: De tillfälliga kategorierna ändrades från Bergs 
ursprungliga ”Den egna arbetssituationen” till Individen, ”Skolans verksamhet i stort” 
ändrades till Klassen/gruppen och ”Rektors- och skolledningsrollen” till 
Skolan/organisationen. 
 
I Bergs (1999, 2003) modell syntes Antonovskys (1991) centrala komponenter i 
KASAM passa in i modellen utifrån elev- och lärarutsagorna i enkäten. Hanterbarhet 
utifrån individens perspektiv kopplas till samverkan på grupp och organisationsnivå 
eftersom skalan individualism/samarbete kräver att det finns resurser till förfogande för 
att möta det som händer aktivt, utan att bli ett orättvist behandlat offer. Kan jag hantera 
undervisningen eller situationen jag befinner mig i så kan jag klara att samarbeta med 
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dem jag har runt mig och jag finns i ett sammanhang där jag som individ kan växa i ett 
samarbete. Det är inte så att ansvar och prestation enbart är avhängigt av hur jag som 
individ klarar mina uppgifter. Jag får svar på frågan HUR? 
 
Begriplighet kopplas till planering då man på skalan nu/framförhållning bör se 
framtiden som förutsägbar eller i alla fall något man kan ordna eller förklara. Förstår jag 
kopplingen till varför jag i framtiden behöver den kunskap utbildningen kräver av mig 
nu, blir undervisningen begriplig. Jag får svar på frågan VAD? 
 
Meningsfullhet kopplas till förändring vars skala konservatism och rigiditet/flexibilitet 
svarar mot hur man känner att livet är värt att känslomässigt investera energi, 
engagemang och hängivelse i som en utmaning hellre än onödiga bördor. Det här är 
motivationskomponenten framför andra. Är det jag lär mig meningsfullt så kan jag 
genomföra studierna även om jag inte fullt ut förstår vad jag ska lära mig, hur jag ska 
använda det jag lär mig eller inte har full kontroll över situationen. Är jag öppen för 
förändring så är jag mottaglig för ny kunskap och därmed blir jag mer flexibel och 
upplever det som sker som meningsfullt. Jag får svar på frågan VARFÖR? 
 
Arbetets empiri analyserades mot en modell som har Bergs (1999, 2003) modell som 
bas med Antonovskys (1991) teorier tillagda och kom att se ut som följer;  
 
Fasta dimensioner → 
 

Samverkan/ 
hanterbart 

Planering/ 
begripligt 

Förändring/ 
meningsfullt 

Tillfälliga kategorier ↓    
Individen    
Klassen/gruppen    
Skolan/organisationen    
 
 
6 Metod 
Här redovisas val av metod, den bakgrund och planering som gjorts, etiska 
övreväganden samt tillförlitlighet och giltighet. 
 

 Val av metod 6.1
Då avsikten med studien är att utifrån ett programs framgång få en förståelse för vad det 
är som gör att elever med studiesvårigheter lyckas på programmet valde jag en 
kvalitativ ansats. Den ansatsen är också hermeneutisk då elever och lärare beskriver sin 
verklighet som tolkas för att förstå ett positivt skeende som inte går att mäta 
naturvetenskapligt, positivistiskt. Den teori jag fått fram genereras av resultaten, alltså 
är synen induktiv, tolkningsinriktad. Antonovskys (1991) och Bergs (1999, 2003) 
teorier kombineras i arbetet så den ontologiska ståndpunkten är konstruktionistisk. 
Arbetet innehåller också en kvantitativ del: Den klass intervju-eleverna gick i svarade 
på en enkät som bakgrund till intervju-elevernas upplevelser. De lärare som vid 
intervjutillfället undervisade i klassen besvarade även de en enkät om arbetssättet på 
programmet. Jag studerade den statistik som programmet har när det gäller 
måluppfyllelse och avhopp. Jag ser den valda metoden som en triangulering eftersom 
jag har kvantitativ empiri som bakgrund till min i huvudsak kvalitativa studie. 
Triangulering innebär i mitt arbete att jag bryter den bild intervjueleverna ger mot elev- 
och lärarenkäternas beskrivning av programmet, mot rektors intervjusvar och det icke-



  
 

11 

reaktiva mått som programstatistik från förvaltning och skola representerar (Bryman, 
2011).  
 
 

 Bakgrund och planering 6.2
När en ny årskull elever börjar på gymnasiet lämnar grundskolan över de elever som fått 
särskilt stöd, eller haft någon anpassning, till mottagande gymnasieskola. En 
överlämning skall beskriva vilka insatser grunskolan haft för att möta elevens behov av 
stöd. Det kan även förekomma att grundskolan redovisar vilka insatser som erbjudits 
men inte utnyttjats av eleven. I överlämningar kan det tas upp om, och vilka, 
utredningar som gjorts för att kartlägga och hjälpa eleven. Det behöver inte vara 
pedagogisk grund för en överlämning utan den kan innehålla information som 
mottagande skola behöver veta för att kunna möta eleven så bra som det är möjligt. 
Överlämningen undertecknas både av elev och föräldrar samt ansvarig lärare och/eller 
specialpedagog från avlämnande skola. I kommunen finns ett väl utbyggt samarbete 
mellan skolformerna för att övergången skall bli så smidig som möjligt. På den skola 
jag arbetar är jag ansvarig för att ta emot överlämningarna från grundsklolan och ordna 
överlämningsmöten för de elever som behöver eller vill ha det. Min kännedom om 
klassen och eleverna är stor och jag samarbetar med flera av de lärare som undervisar på 
programmet. Trots detta, eller kanske på grund av detta, valde jag att undersöka just 
detta program och denna klass. Min nyfikenhet var redan tidigare väckt och den 
förförståelse jag har om programmet kunde vara en fördel i arbetet att analysera 
empirin, resonerade handledare Ulla Gadler och jag oss fram till. 
 
6.2.1 Elevintervjuer 
I den undersökta klassen fanns det fem elever med överlämningar när klassen började 
på programmet. Två av eleverna med överlämning slutade under första året och gick till 
annan skola respektive ut på praktik. Kvar i klassen i slutet av tredje året fanns tre 
elever med överlämningar som alla var villiga att bli intervjuade i studien. Av de tre 
hade två haft stora överlämningskonferenser där elev, förälder, avlämnande lärare 
träffade programmets lärare och skolans rektor samt specialpedagog för ett samtal om 
hur undervisning och miljö kunde utformas på bästa sätt. Huvudperson på det mötet är 
alltid eleven och de problem eleven upplever i skolsituationer tas på allvar och 
respekteras. Den elev som inte ville ha ett stort möte hade samtal med 
klassföreståndaren som därefter informerade övriga lärare i arbetslaget vad som 
fungerade bäst för eleven i olika skolsituationer. Min roll som specialpedagog på skolan 
är att följa eleverna under första läsåret för att se om det behövs några särskilda åtgärder 
eller anpassningar. Klassföreståndarna har huvudansvaret för elevernas studier och de 
ber om hjälp eller stöd om de upptäcker något som de inte kommer tillrätta med själva. 
Jag har en kännedom om den undersökta klassen och de tre elever som intervjuas har 
jag följt och haft kontakt med genom hela gymnasiet. De tre eleverna representerar olika 
studiesvårigheter och har genom gymnasietiden haft varierande former av stöd. De 
besitter en kunskap om vilket stöd som har fungerat för dem och har perspektiv på 
tidigare skolgång med andra sorters stöd. Det fanns ingen tvekan hos någon av dem 
inför att ställa upp på en intervju med synpunkter på och tankar om varför de lyckats 
klara sina studier. Då jag följt de tre eleverna på nära håll vågade jag inte helt lita på att 
de i ett samtal med mig skulle kunna se det som inte fungerat i skolsituaionen eller stöd 
de skulle vilja ha haft på något annat sätt än de fått. Jag valde att göra en 
enkätundersökning  med klassen som helhet för att på så sätt kunna fånga de 
erfarenheter och synpunkter mina tre intervjuelever kunde glida förbi under 
intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i maj 2013. 
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6.2.2 Elevenkäter 
Hur beskriver elever i årskurs tre på ett yrkesprogram hur de upplever sina studier vid 
programmet? De som snart ser skoltiden i backspegeln har perspektiv på sitt program i 
förhållande till tidigare skolerfarenheter. En brev-enkätstudie genomfördes i klassen 
som bakgrund till de intervjuade elevernas erfarenheter. Brev-enkätmodellen användes 
av Berg (1999, 2003) vid studien av skolkulturer och det gav här en möjlighet att inte 
styra elevernas tankar utan verkligen få svar på vad som vid enkät-tillfället var mest 
aktuellt för dem. Enkätfrågan löd ”Hur upplever du studierna vid programmet?”  
Det tillfälle då enkäten skulle presenteras och skrivas i klassen var ett av de mest 
negativa tillfälle jag dittills upplevt med dem. Klassen hade just haft betygssamtal i 
projektarbetskursen och största delen av dem var missnöjda med de betyg de skulle få. 
Av 26 elever svarade 12, en svarsfrekvens på 46 %. Till bilden hör att dagarna efter det 
att enkäten besvarats kom en handfull (fyra?) elever enskilt in till mig och frågade om 
de kunde göra enkäten nu eftersom de ”inte kände för det när du var inne i klassen…” 
Efter samtal med handledaren beslöt vi gemensamt att inte ta med fler än de som 
svarade vid det tillfälle jag var i klassen. Enkäterna genomfördes i maj 2013, före 
intervjuerna. 
 
6.2.3 Lärarenkäter 
Den undervisande personalgruppen på yrkesprogram består både av yrkeslärare och av 
kärnämneslärare. Yrkeslärarna har sitt yrke och den pedagogiska utbildningen i ryggen 
när de arbetar och den dubbla erfarenheten bidrar till hur eleven bemöts och bedöms.  
Kärnämnesläraren skall också ha en förståelse för yrket eleverna siktar mot för att 
kunna koppla sitt ämne till en kommande yrkespraktik där det är möjligt. Lärarna fick 
en brev-enkätfråga som löd: ”Hur arbetar ni på programmet för att eleverna skall 
lyckas?” När enkäten presenterades och besvarades undervisade fem lärare i klassen, 
samtliga besvarade enkäten. De kryssade också i om de var kärn- eller karaktärslärare 
då det skulle kunna finnas skillnader i arbetssätt som annars inte kunde bli synliga. 
Lärarenkäterna genomfördes i maj 2013, samtidigt som elevenkäterna. 
 
6.2.4 Statistik 
Klassen är den sista på programmet som studerar efter ”läroplan för de frivilliga 
skolformerna”, Lpf 94, vilket innebär att de inte kan jämföras med andra än de som 
redan slutat sin utbildning. Statistik för programmets måluppfyllelse och avhopp finns 
tillgänglig på förvaltnings- och skolnivå och redovisas i procentform, utom andel 
avhopp, för att avidentifieringen skall vara säker. Statistiken gav en bakgrund till 
rektors bild av hur programmet lyckas nå måluppfyllelse för sina elever. 
 
6.2.5 Rektorsintervju 
Skolledningen har att möta flera yrkeskulturer i sina yrkesprogram. Rektor leder arbetet 
på skolan, leder arbetet med klasskonferenser och deltar i de flesta 
överlämningskonferenser. Rektor rekryterar personal till programmet, deltar i 
programråd och leder elevhälsoteamets arbete. Den statistik som finns redovisad i 
kvalitetsrapporter och på annat sätt inför planering av program till förvaltning och 
nämnd tar rektor fram. Behövs det anpassningar av miljö/lokaler driver rektor de 
frågorna. Rektor har det pedagogiska ansvaret på skolan och har medarbetarsamtal med 
lärare och annan personal. Kort sagt, rektor har en bred överblick över programmet. Jag 
ville få rektors beskrivning av de viktigaste framgångsfaktorerna i programmet och få 
fatt i tankar rektor har om varför programmet lyckas och vad rektor eventuellt skulle 
vilja förändra i programmets kultur. Rektor kan även ge en utvecklingshistorik för 
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programmet. Rektor intervjuades. Rektor intervjuades i juni 2013, då enkäter var gjorda 
och elevintervjuer var inspelade men inte transkriberade. 
 

 Etiska överväganden 6.3
Vetenskapsrådet har konkretiserat det grundläggande individskyddskravet i fyra 
huvudkrav – informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  Jag informerade om undersökningens syfte och hur jag skulle gå 
tillväga i min studie. Deltagarna gav sitt samtycke skriftligt och informerades om att de 
när som helst kunde dra sig ur undersökningen. Jag informerade om att mitt arbete 
kommer att publiceras på DIVA när det blivit godkänt. 
 
Jag har valt de tre eleverna då det var de som hade överlämningar med sig från 
grundskolan när de började på programmet. De får inte ”alias” vid citat ur intervjuerna 
eftersom det då går att identifiera vem ”alias” är. Det finns en möjlighet att lärare på 
programmet kan förstå vilka elever som deltagit som intervjupersoner. Den misstanken 
kunde inte påverka betyg och bedömning av resultat eftersom intervjueleverna samt de 
elever som svarade på enkäten avslutade sina studier och var betygssatta innan 
undersökning var klar, alltså kunde inte deltagande i min undersökning påverka betyg åt 
något håll. Eleverna som jag intervjuade fick om de så önskade läsa igenom mitt arbete 
innan jag lämnade det ifrån mig. En av eleverna ville läsa intervjun. Rektor gav en 
bakgrund till programmets organisation och historiska utveckling. De data jag samlade 
in förvarar jag säkert hemma hos mig fram till dess mitt arbete blivit godkänt, då jag 
raderar respektive bränner det. I dagsläget kan jag inte se att någon intervjuperson eller 
någon som besvarat min enkät kommer att lida men av att deltaga. 
 

 Tillförlitlighet och giltighet 6.4
En viktig tanke var att min kvantitativa del, statistiken från förvaltningen och elev- och 
lärarenkäten, i allt väsentligt fångade upp den bakgrund jag sökte till den kvalitativa 
delen, intervjuerna. Huvudvikten ligger i intervjuerna, där jag tolkade de svar elever och 
rektor gav. Kravet på trovärdighet utifrån Bryman (2011) kunde jag kontrollera genom 
att de intervjupersoner som ville läste igenom det jag tolkat ut ur deras svar, alltså 
respondentvalidiering. Överförbarhet kan jag inte garantera då detta är den sista gruppen 
i den ”gamla” gymnasieskolan. Jag försökte möta detta genom att se på programmets 
tidigare statistik när det gäller måluppfyllelse och antal avhopp. Det jag kunde göra för 
att nå någon som helst form av pålitlighet var att vara tydlig i metod, genomförande, 
intervjuguider och transkriberingar. På samma sätt kunde jag försöka nå möjlighet att 
styrka och konfirmera mitt arbete, med målet att det skall framgå att jag inte medvetet 
försökt manipulera resultatet. Svårare är det att bedöma de kriterier Bryman (2011) 
ställer på äkthet. För både intervju- och enkätelevernas del kunde undersökningen 
möjligtvis göra att de funderade på sin skoltid på ett mer strukturerat sätt än de annars 
skulle gjort. För lärarna på programmet kunde studien innebära en pedagogisk 
autencitet, de kan lära av den bild eleverna gav av sin gymnasietid. De kunde också lära 
av sina egna erfarenheter, redovisade i enkäten. Kan studien nå katalytisk och taktisk 
autencitet har arbetet verkligen lyckats.  
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7 Resultat 
Först redovisas elevintervjuerna. Den kombinerade modell som användes till elev- och 
lärarenkäterna presenteras och därefter redovisas resultaten på enkäterna. Den statistik 
som hämtats från förvaltning och skola redovisas före rektors intervju. Direkta citat 
redovisas kursiverade. 
 

 Elevintervju 7.1
Svaren är sammanfattade och utförliga svar redovisas under bilaga 1. 
 
Det eleverna är stoltast över är att de lyckats klara gymnasieprogrammet. De kurser de 
nämner att de är mest belåtna med är de där de fick högt betyg, där det blev MVG, och 
inte de kurser de kämpade mest med för att klara. De har lyckats för att de har en stark 
envishet. Det är den egna prestationen som är störst och det arbete de verkligen lagt ned 
på att klara studierna. En elev nämner att det är lättare om man trivs i klassen. Intresset 
för yrket är också viktigt. Även om det varit jobbigt bitvis och eleven varit trött på allt 
så har man ryckt upp sig. Det svåraste har varit att komma efter, att försöka arbeta igen 
förlorad tid och inte ha stödet av att ha varit på lektionen. De inlärningssvårigheter en 
elev har på grund av sitt handikapp gjorde att det behövdes stöd för att klara en av 
kurserna. Eleven fick hjälp att arbeta med ämnet en lektion i veckan enskilt med en 
lärare. 
 
Jag tror det är lättare att klara studierna om man inte behöver tänka ’passar jag i 
klassen eller’ man kan nog släppa det och koncentrera sig på skolarbetet: Jag gör mitt 
bästa. Jag är intresserad av detta så jag gör mitt bästa, jag kan inte göra bättre. Jag 
har så’n vinnarskalle så ger jag mig in på nå’t så ska det gå. Hade jag inte fått hjälp 
(enskild undervisning) hade jag inte klarat det. 
 
Det var positivt att arbeta praktiskt och det har gjort att man lärt sig. Det teoretiska har 
varit svårt men då har man sett fram mot de praktiska momenten. Har det varit problem 
för någon elev att klara något praktiskt moment har klasskamraterna gripit in och 
anpassat för att hitta lösningar. Klassen har beskrivits som stödjande, det har alltid 
funnits någon att prata med. Kompisarna i klassen har varit medvetna om de svårigheter 
intervjueleverna haft och har försökt anpassa utan att eleven behöver påminna om det. 
 
Här är det ju praktiskt också och då blir det lättare och något att se fram emot i stället 
för att sitta i skolbänken och plugga hela tiden. Kompisarna i klassen kan göra så det 
blir bra och det är skönt att de tänker på det.  
 
En förändring från högstadiet till gymnasiet har varit en frihet att välja arbetssätt. 
Läraren hade inte lösningen utan eleven fick ta ansvar för hur arbetet skulle genomföras. 
Stödbehovet har ändrats från att vara pushande i grundskolan till att bli strukturerande i 
gymnasiet. En elev hade bättre hjälp i grundskolan för där var klasserna mindre och 
läraren hade tid med var och en. För en elev var högstadietiden ganska ensam, men så 
har det inte varit i gymnasieklassen utan här finns det alltid någon att prata med.  
 
När läraren pratade med mig att jag fick välja hur jag ville arbeta i stället för att som 
på grundskolan tvinga mig, för då har det inte gått. Det är lättare att komma igång och 
arbeta nu // här på gymnasiet behöver jag mer hjälp att strukturera arbetet för det är så 
stora kurser. Klasserna var mindre i grundskolan och man satt själv med läraren, de 
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hade tid med alla. Så är det inte nu. Här på gymnasiet har jag alltid haft någon att 
prata med, sen är det ju lite olika vilka man pratar med.  
 
 
Lärarna på programmet har varit olika, en del har varit duktiga på att se till individen 
och en del har inte alls lyckats med det. Det är genomgående att eleverna uppskattar de 
som klarat att individualisera och inte ställa samma krav på alla i klassen. Betyg är inte 
alltid roliga, som elev har man kämpat hårt och så blir det inte mer än G i alla fall.  
 
De som har lyckats har frågat hur jag vill ha det och inte tagit för givet att jag vill ha 
hjälp så och så. Alla ska inte sättas in i boxen, alla fixar inte det – alla ska vara lika 
duktiga, alla ska nå vissa mål, men de ser inte till den enskilda personen utan alla blir 
till en klump. När man ser hur lite någon skriver och så skriver den en jättelång uppsats 
och får jättemycket beröm men typ ett klagomål och så får den ändå bara G. 
 
När det handlar om vad som är viktigt att tänka på när det gäller att klara ett 
yrkesprogram trots studiesvårigheter tar de upp mottagandet i gymnasieskolan. Lärare 
som tog sig tid och ville göra undervisningen så bra som möjligt för eleven, som 
därmed visade att man faktiskt fanns där för eleven. Det är viktigt att läraren i ämnet har 
sett till hela eleven, hur eleven mår och om man är intresserad av ämnet eller yrket. 
Klassföreståndaren nämns som den viktigaste personen när det gäller att ta ansvar för 
hur det går för eleven i skolan. Alla som har det svårt behöver stöttning och lärare på 
programmet måste klara en individualisering av studier, uppgifter och examinationer. 
Det är viktigt att sätta sig ned med eleven. En elev tycker att det inte spelar någon roll 
vad för sorts hjälp eleven behöver, det de behöver ska de få och man ska se till vilka 
möjligheter eleven har att klara målen. 
 
Lärare som tog sig tid och fråga alltså om man behöver hjälp och säga att man faktiskt 
finns där och att man ska försöka göra så gott man kan och hjälpa den personen, för det 
gjorde man när jag kom. Då tog ni er verkligen tid och ville göra så bra som möjligt 
och det var bra: Hur personen är, hur eleven är liksom, hur det går i skolan, hur 
personen mår, om man är intresserad eller inte. Här har handledaren största ansvaret 
och jag har fått den hjälpen nu: Det är att försöka stötta alla som har det svårt så att 
man får se till individen: Så länge de klarar det så spelar det ingen roll hur man klarar 
det, alltså om man behöver en extra data eller ett nytt program eller speciallärare eller 
extra tillfällen: Att se vilka möjligheter det finns att man kan klara det. 
 
 

 Elev- och lärarenkät 7.2
 
Svar i elev- och lärarenkäterna redovisas utifrån följande modell, utförligare presenterad 
under ”teoribakgrund”, med början på sidan 9. Fält A – I används för att kategorisera 
elevenkätsvaren redovisade i bilaga 2. Eftersom det var tolv elever som svarade på en 
öppen fråga ”Hur upplever du studierna på programmet?” respektive fem lärare som 
svarade på ”Hur arbetar ni på programmet för att eleverna skall lyckas med sina 
studier?” delades svaren upp i de olika fält bokstäverna representerar.  
 
Samma enkät kunde innehålla skiftande utsagor som passade på ett flertal platser i 
modellen och det var i sorteringsarbetet som bokstäverna A – I användes. 
Sorteringsarbetet gjordes vid två tillfällen då de sönderklippta enkäternas delar skulle 
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kunnat uppfattas på olika sätt i enkätens sammanhang eller som ensam utsaga. Det var 
inte fler än tio utsagor som bytte plats vid andra tillfället. 
 
 
 
 
Fasta dimensioner → 
 

Samverkan/ 
hanterbart 

Planering/ 
begripligt 

Förändring/ 
meningsfullt 

Tillfälliga kategorier 
↓ 

   

Individen A D G 
Klassen/gruppen B E H 
Skolan/organisationen C F I 
 
 
 
 

 Redovisning elevenkäter 7.3
Elevsvaren redovisas sammanfattade och finns kompletta i punktform under bilaga 2. 
 
 
7.3.1 Samverkansdimensionen/hanterbarhet 
Man är trygg på programmet och upplever att man fått mer hjälp än på högstadiet. Ett 
skäl som nämns är att man har gjort ett val och inriktat sig efter det. Ett annat skäl är att 
man själv kan lägga ribban och sätta upp sina egna mål. Gymnasielärarna är också bra 
på att ge hjälp till de som behöver och kan komma på olika individuella lösningar som 
behövs för olika elever. Flera nämner att man vågar/vill be lärarna om hjälp och man 
förstår att man behöver den hjälp man blir erbjuden. Studierna blev svårare och man är 
tvungen att kämpa, hänga med och ta tag i saker för att åtminstone få ett betyg. 
Vännerna i klassen är viktiga och man vågar be dem om hjälp när det är jobbigt med 
studierna. Det som borde förbättras på organisationsnivå är kommunikationen både 
mellan lärare - elev och mellan lärare - lärare. Jag har förbättrats och fått kraft och man 
ser tydlig skillnad på mina insatser från ettan till trean vilket bevisar att både inriktning 
och lärare har gjort sitt. 
 
7.3.2 Planeringsdimensionen/begriplighet 
På individnivå tycker en elev att vissa karaktärsämnen har varit väldigt mastiga men 
man har lyckats ta sig igenom dem. Det som varit tungt är bl. a. stora arbeten, 
redovisningar och prov. Praktiken ger eleverna möjlighet att pröva och lära på riktigt. 
Man känner att man fått en god teoretisk förberedelse innan man gick ut på praktik. Det 
var också positivt att få pröva olika inriktningar i arbetet som en grund för framtida 
yrkesval. Jag tycker att det är bra att vi har haft mycket praktik i våra studier. Man lär 
sig bättre av att utföra det man lär sig. 
 
På gruppnivå klagar en elev på att man ska lära sig själv utan att bli undervisad och få 
kunskaper. Eleven vill ha möjlighet att träna och misslyckas i skolan. Jag håller med 
om att man ska ta ansvar och plugga själv, men när det bara blir på detta sätt hela 
tiden blir det mycket enformigt. Prov är något flera elever tar upp som något negativt: 
Som tur är har jag inga problem med proven som är i skolan men några av mina 
kompisar har det och de har det inte lätt och tycker därför att skolan är tråkig. Man kan 
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ana en självinsikt och perspektiv på sin egen utveckling i följande kommentar: 
Skillnaden med grundskolan är att i grundskolan är man oftast en i mängden har jag 
upplevt det som. Men det kan också bero på att när man går i grundskolan har man 
kanske inte riktigt hittat sig själv.   
 
Under organisationsnivå ser vi först på negativa kommentarer: Tre bokstäver är det som 
man blir inlärd att jobba för. Betygen styr arbetet helt enligt eleven och nästa elev 
skriver om hur frustrerande det är med datorerna på skolan – och hemma. 
Datortillgången i studierna är helt otroligt dåliga, alla lärare vill att man ska lämna in 
allt och göra allt på internet men det går ju inte när skiten inte fungerar, och hur man 
skall få klara alla sina arbeten i tid när man kanske inte har tillgång till dator i hemmet 
är ju en stor fråga? Nej har man inte data så klarar man sig helt enkelt inte genom 
skolan idag. En elev tipsar sina lärare om att koppla tillbaka resultaten till eleverna så de 
hela tiden har en uppfattning om var de ligger betygsmässigt. Studierna behöver 
planeras på ett annat sätt än att allt ska avslutas och lämnas in samtidigt. Läxor anser en 
elev man kan kasta bort, man kommer inte ihåg vad man pluggat efteråt. Man vill ha 
mer praktik i trean så man har möjlighet att göra ett gott intryck på arbetsplatser man är 
intresserad av. En del kurser kan vara svåra att förstå syftet med och kan vara svåra att 
avgränsa mot andra. En elev önskar att lärare skulle vara snabba med att meddela 
resultat i kursen. Följande kommentar tyder på att någon i klassen som behövt hjälp inte 
har fått det: Jag stör mig mycket på orättvisan som finns. Vissa elever med svårigheter i 
skolan får aldrig en chans beroende på att man t ex inte har peppande föräldrar som 
kämpar för dem. Andra får hela skolan anpassad efter sina behov och får en chans som 
många andra är lika värda. 
Så till de positiva kommentarerna: Det finns mycket tydligare betygskriterier på 
gymnasiet än vad det fanns på högstadiet, därför upplever jag att man lättare kan 
uppnå det betyg man vill.  Man anser att utlärandet är bättre och att det är mer fria 
studier. Även hjälp och stöd fungerar: Studierna på mitt program fungerar bra. Jag 
tycker vi har ett system för dem som har ett behov av mer hjälp. Jag har aldrig upplevt 
att jag inte vetat vart jag ska vända mig om jag skulle behöva mer hjälp.  
 
7.3.3 Förändringsdimensionen/meningsfullt 
Här finns flera kommentarer på individnivå om att eleven lärt sig skolkoden och vet vad 
som förväntas utan att uppleva en utveckling. De positiva kommentarerna handlar om 
att man upplever studierna mer intressanta och roliga, dels för att det var ett val och dels 
för att det var frivilligt. Man vet också vad man vill bli och har en uppfattning om vad 
som krävs för att ta sig dit. En elev skriver att det varit tre givande år som gått fort. En 
stor fördel för att klara programmet är om man har intresset och viljan för det. Är man 
intresserad kommer man långt! 
En elev klagar på gruppnivå på att studierna är ytliga och att man glömmer efter provet. 
Det känns inte meningsfullt och man ser inte något hopp om förändring. Glädjen 
försvinner om allt går ut på att klara proven: Du ska lära dig saker för att klara provet 
sedan spelar det ingen roll. Det finns inte så mycket glädje kvar hos elever att vilja lära 
sig saker eller glädje att lära elever från lärare. Man kan inte påverka sin situation, det 
blir ändå aldrig som man föreslagit utan allt är som det alltid varit och det blir varken 
bättre eller sämre.  Måste det vara proven som väger tyngst när man sätter betyg undrar 
en elev som tycker det är svårt att visa vad man kan när det bara är provet som spelar 
roll. En elev upplever sig vara lyssnad på: Det har varit upplagt på ett bra sätt och vi 
har haft chansen att säga till när vi varit missnöjda. Lärarna är bra på att lära ut och de 
kan sina saker men de är inte bra på att knyta ihop delarna i ett sammanhang. Eleven 
efterlyser samarbete ämnena emellan så man kan koppla ihop frågor i olika ämnen. 
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Rektorn hjälper inte heller till på organisationsnivå, utan som elev har man fel: Går man 
sen till rektorn och säger att man inte får vara med och påverka sina studier säger 
rektor bara jo det får ni och det är bara ni som missförstår. Det är som om vi alltid har 
fel. Man får aldrig hjälp från någon vuxen om hur man ska göra för att få lärarna att 
lyssna lite bättre, vissa är ju bättre på att lyssna än andra men det känns inte som att 
man får någon hjälp från någon. I och med att programmet är organiserat så att teori 
och praktik varvas ökar möjligheten att lära sig skriver en elev: När jag började på 
detta program var jag ganska skoltrött. Som tur var kombinerades teori och praktik i de 
olika karaktärsämnena, man fick först lära sig teoretiskt och sedan pröva på det 
praktiskt. Genom att kombinera så känns det som att det blev lättare att lära sig och det 
fastnar bättre i huvudet så man kommer ihåg det.  
 
7.3.4 Sammanfattning av elevenkäten 
Under samverkansdimensionen/hanterbarhet säger sig eleverna få mer hjälp än i 
grundskolan och man konstaterar också att man är mer motiverad att inse både att man 
behöver hjälp och att ta emot den när den erbjuds. Man kan sätta upp sina egna mål och 
sin egen ambitionsnivå och gymnasielärarna är bra på att individualisera och att komma 
på individuella lösningar. Samtidigt har studierna blivit svårare och man får kämpa mer 
för att klara betyget. Vännerna är viktiga och man hjälper varandra när det är svårt. På 
organisationsnivå ser man brister i kommunikationen mellan lärare och mellan lärare 
och elev. En elevs studieresultat hade  förbättrats och eleven hade fått energi, vilket 
bevisade att både inriktning och lärare gjort sitt. 
 
 Planeringsdimensionen/begriplighet på individnivå visar att vissa karaktärsstudier varit 
svåra men att praktiken därigenom har blivit bra förberedd. Det har varit bra att få pröva 
olika inriktningar i arbetet som en grund för framtida yrkesval. Man lär sig bäst när man 
praktiskt får göra det man ska lära sig, konstaterar en elev. På gruppnivå saknar en elev 
möjlighet att få undervisning i stället för att läsa in saker själv, det är enformigt att 
plugga in saker själv. Flera elever tar upp proven som negativa. I grundskolan var man 
mer en i mängden i skolan men nu är man mer en egen person med klara mål att arbeta 
för. På organisationsnivå är betyg och prov negativt. Här handlar det om att 
begripligheten verkligen brister. Man ska lära sig för ett betyg och inget annat. Eleven 
vill heller inte vara osäker på vad man ligger på för betyg. Datorerna som ska användas 
i skolan ställer till det och orsakar enligt eleven mer stress än de är till hjälp, dessutom 
förutsätts eleven ha en dator hemma vilket inte alla har. Många uppgifter ska lämnas in 
eller examineras samtidigt och det borde man kunna planera annorlunda. En del kurser 
har varit svåra att avgränsa mot andra och svåra att förstå syftet med. Läxor är 
meningslösa och man glömmer dem efteråt. Det finns även positiva kommentarer här, 
betygskriterierna är tydligare och därför är det lättare att sätta sina egna mål. Lärarnas 
lektioner är bättre än på grundskolan och det är en större frihet. Det finns ett system 
med stöd och hjälp för dem som behöver det.  
 
Förändringsdimensionen/meningsfullhet inleds negativt på individnivå med att flera 
elever lärt sig skolkoden och gör det som förväntas utan att de upplever en utveckling. 
På den positiva sidan upplever man studierna intressanta eftersom man själv valt 
programmet och att det var frivilligt. Man har ett mål med studierna och man ser yrket 
framför sig. Gruppnivån inleds negativt med att man läser för prov, glömmer efteråt och 
det känns meningslöst och helt fastlåst. Det finns inte någon förändring i sikte och 
glädjen att lära försvinner, det känns som lärarna inte heller har någon glädje i arbetet 
med eleverna. Man kan inte påverka sin situation och allt är som det alltid varit. Man 
förstår inte varför proven ska vara så viktiga, det är svårt att visa vad man kan då. En 
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elev tycker att lärarna är bra på att lära ut men saknar någon som knyter ihop delarna i 
ett sammanhang, det borde gå att koppla ihop frågor i olika ämnen. En elev upplever sig 
vara lyssnad på och tycker att det finns möjlighet att säga till när man varit missnöjd. På 
organisationsnivå lyssnar inte ens rektorn utan eleven känner att det alltid är eleverna 
som har fel: Man får aldrig hjälp från någon vuxen om hur man ska göra för att få 
lärarna att lyssna lite bättre, vissa är ju bättre på att lyssna än andra men det känns 
inte som att man får någon hjälp från någon. I och med att programmet har praktik och 
teori varvat upplever en elev att möjligheterna att lära sig ökar. En elev upplever att det 
här sättet att organisera programmet motverkade skoltröttheten efter grundskolan. 
 

 Redovisning lärarenkät 7.4
Lärarenkäterna finns i sin helhet som bilaga 3. 
 
Samverkansdimensionen/hanterbarhet på individ och gruppnivå. Lärarna planerar 
utifrån individerna, deras eventuella svårigheter och hur gruppen skulle kunna se ut 
utifrån överlämningarna. Lärarna arbetar för att variera utvärderingar/examinationer för 
att eleverna i gruppen någon gång ska kunna känna att detta arbetssätt passar just dem. 
Man gick gemensamt igenom moment och mål i kursen. 
 
Planeringsdimensionen/begriplighet först från individnivå. Eleverna arbetade med hur 
var och en lär sig bäst och hur de skulle planera sina studier. En annan lärare markerar 
också vad som är tillåtet eller inte i klassrummet, har samtidigt en stöttande roll och har 
varit öppen för stöd utöver lektionstid. 
 
Det är endast på gruppnivå det kunde varit varit meningsfullt att redovisa 
karaktärslärare och kärnämneslärare separat, vilket kan innebära att det finns en 
samstämmig grundsyn hos de fem lärarna. Jag redovisar lärarsvaren utan uppdelning 
mellen karaktär och kärn. Eleverna behöver tid i skolan för att arbeta med sig själva, 
sina värderingar och fördomar eftersom etiskt förhållningssätt och gott bemötande 
genomsyrar hela utbildningen. Gruppdynamik utifrån olika teman är något en lärare 
arbetar med samtidigt som läraren ser till individens unika behov. En annan lärare 
försöker lägga undervisningen nära elevernas verklighet och bjuder in personer som 
föreläser om verksamheter eller berättar sin livshistoria, allt för att variera 
undervisningen. Samma lärare läser också gärna högt för klassen i syfte att inspirera till 
fortsatt läsning eller forskning. Inför varje examination har en lärare låtit eleverna välja 
form, skriftligt, muntligt, grupp, rollspel eller på annat sätt. En lärare började kursen 
med en scanning av klassen för att hitta rätt nivå för undervisningen, rätt mängd 
uppgifter, rätt förståelse och rätt språk. En annan lärare har varierat undervisningen och 
använt lärobok lika väl som film eller dagspress. Läraren har också kunnat släppa ordet 
fritt i klassen lika väl som att dela ut ordet även till dem som inte snabbt tar det själva. I 
de diskussionerna bekräftar läraren de olikheter som kommer upp och lyfter fram 
styrkan i att de tycker olika. En lärare har haft muntliga inlämningsuppgifter för de 
elever som haft svårt att uttrycka sig i skrift och muntligt examinerat en elev som låg 
långt efter och inte förmådde” skriva ikapp”. Mao, tydlighet, lyhördhet, piska, morot, 
förankring i kursmål, se eleven där de är och en stor portion humor. Samma lärare lät 
eleverna skriva betygskriterier och praktikuppgifter utifrån betygskriterierna. 
 
Förändringsdimensionen/meningsfullhet och vi ser först på individnivån. Båda svaren 
kommer från karaktärslärare och har som bas att eleven skall hitta sina egna mål, 
underförstått för att nå fram till yrkeslivet eller kanske att nå fram till sig själv. Det 
viktigaste är här inte att nå kursplanemålen utan de individuella mål eleven har. På 
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gruppnivå visar karaktärslärarnas svar att de har yrket som fokus och arbetar för att 
förbereda eleverna på vad de förväntas kunna när de kommer ut i arbetslivet. 
Kärnämneslärarens svar innehåller de ledord läraren har med sig i arbetet; Orden är 
kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt. I detta svar: Är imponerad av det arbete man gör på programmet när 
det gäller att stötta elever kan man ana en organisationssyn. I övrigt handlar lärarsvaren 
enbart om individ och grupp. 
 
  

 Redovisning statistik 7.5
Andelen elever med slutbetyg ligger på en genomsnittlig nivå. Det studerade 
programmet har haft PRIV-elever i alla årskullar utom den undersökta. Det valda 
yrkesprogrammets andel elever med slutbetyg sedan 2010 redovisas i procentform. För 
de som tog studenten 2010 och framåt har jag dokumentation i form av en enkät 
samtliga lärare har besvarat årligen i månadsskiftet april – maj, där de uppskattar det 
stöd de ger i klasser, elev för elev. Avhoppen från programmet har minskat för att lägga 
sig på cirka tre elever per klass. 
 
Elever redovisade i % 2013 2012 2011 2010 
andel med slutbetyg 88,5 86,4 95 84,6 
andel PRIV  0 8.7 8 15.8 
andel stöd utöver lektion i ettan 20 91 33 - 
andel stöd utöver lektion i trean 44 23 71 - 
andel avhopp efter minst en termin 3st 3st 4st 5st 
 
Arbetet att behålla eleverna på programmet har burit frukt, visar statistiken. 2012 års 
studenter hade ovanligt högt stödbehov i årskurs ett. De eleverna kom tack vare en 
massiv insats bestående av speciallärarstöd under lektionstid i svenska, engelska och 
matematik, in i arbetet. Det stöd lärarna på programmet gav var i tvåan och trean 
tillräckligt för merparten av eleverna. Den vanligaste bilden är annars att när 
svårighetsgraden blir högre ökar också behovet av stöd så att eleverna i år tre behöver 
och tar emot de stödinsatser som erbjuds. 
 

 Redovisning rektorsintervju 7.6
De delar av intervjun som använts i materialet finns redovisade i bilaga 4. 
Rektor har arbetat länge på skolan och har följt programmet hela tiden. Rektor arbetar 
mycket med elevvård och har målsättningen att skolan ska behålla eleverna i gruppen 
hellre än att låta dem hoppa av. Direkta citat redovisas kursiverade. 
 
Antalet som hoppar av programmet är ungefär tre elever per grupp och de avhoppen 
kommer oftast när man varit ute på praktik och sett vad yrket innebär. Om man inte 
klarar studierna på programmet men har kvar intresset för yrket försöker vi få eleven att 
stanna kvar i några ämnen och gå ut på praktik resten av tiden. Och, så länge man 
hänger på i yrket då hänger vi på eleven också, så då försöker vi byta ut kurser mot 
praktik. 
 
Det som kan störa måluppfyllelsen på programmet är att det aldrig har varit fler sökande 
än platser, vilket innebär att programmet varit öppet för alla behöriga och även 
obehöriga, som haft ett intresse för programmet. Det innebär att det finns elever som har 
olika problematik med sig från grundskolan, problem som naturligtvis inte försvinner 
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bara för att de börjar på gymnasiet. Så att på det sättet är det ju stora risker med 
programmet att man får fler som kanske inte klarar utbildningen och där kanske man 
också kan säga att man också har ett större krav på mentorerna att arbeta med elever 
med olika slags svårigheter, de finns ju där i högre grad än i andra program kanske. 
Duktiga och engagerade lärare bidrar till att man lyckas så bra. Det här är kanske också 
ett naturligt urval. Vi har ju haft lärare som har gått igenom det här och vänt efter ett 
tag när de har sett att det här handlar inte om traditionell utbildning med snälla och 
skötsamma elever som sitter och lyssnar tyst på vad läraren, vad auktoriteten, har att 
förtälja framme vid katedern. Så är det inte här utan man måste jobba mer aktivt mer 
socialt men också med att fundera kring varför går det inte för den här eleven och hur 
ska jag nå den hur kan jag samarbeta med specialpedagogen för att nå den, så att ett 
genuint elevperspektiv krävs av en personal. Programmets kärna spelar kanske en roll 
men rektor tror att den kultur som varje program utvecklar utifrån de elever de får spelar 
större roll. På det här programmet finns det fler elever med studiesvårigheter vilket gör 
att man får en kultur där man tar hand om eleverna – också för att överleva som 
program. Kunde man välja bort en grupp elever genom att välja ett arbetssätt som de 
inte klarar så hade man snabbt fått ett mer begränsat elevunderlag.  
 
De insatser man gör på programmet är lyckade, men det är inte lyckat att det inte är mer 
attraktivt. Programmets status är låg om man ser till sökandebilden men 
arbetsmarknaden ser annorlunda på det, de som går ut här och vill jobba får jobb. Bland 
vuxna är utbildningen attraktiv så där får inte alla sökande plats. Så att det är en svår bit 
det där med vad för status det har. Det är klart att i den här femtonåringens bild att titta 
på gymnasieskolans olika program försöker kolla man var går det häftigaste eleverna, 
var vill jag vara någonstans utifrån att jag är en (ungdom?) och då ligger inte det här 
programmet i toppen utan snarare bland de lägre.  
 
 Det som sammanfattningsvis är positivt med programmet är att det skapas en kultur där 
man tar hand om många ungdomar som inte hade haft en chans att komma igenom en 
yrkesutbildning om de inte fått det bemötande man har på programmet. Jag tänker på så 
många PRIV-elever som har gått igenom det här programmet och fått en komplett 
utbildning och fått en möjlighet till en försörjning när de är arton-nitton år. Så mycket 
som varje elev har vunnit på det i reda pengar och även samhället alltså i stället för att 
gå ett år på IV eller någon annan stans så har de blivit omhändertagna där och gått ut 
gymnasiet på ordinarie tre år. Det har många elever på programmet gjort, så att det 
gör det här programmet lyckat.  
Personalen spelar en stor roll; Sen beror ju programmet mycket på vilken personal man 
har, jag tror att den personal som inte har det här förhållningssättet, de vill vi inte ha 
här för att arbeta med den här elevkategorin, så det har fallit sig naturligt att det har 
blivit en bra personal, tycker jag. Man kan inte säga att det är ett lätt program för den 
teoretiska delen innebär hårt pluggande, så det innebär en svårighet att hålla både 
kvalitetskraven och omsorgen med de svagaste eleverna högt. 
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8 Analys av resultaten 
I det följande analyseras resultat mot den modell som redovisas under ”teoribakgrund” 
med början på sid 9, där Antonovskys (1991) och Bergs (1999) tankar ligger till grund. 
Det kommer alltså inte att refereras till Antonovsky eller Berg i analysen, utan de 
begrepp som används i modellen sid 10 används här. 
  
 

 Samverkan/hanterbarhet 8.1
En fördel med gymnasiet, säger en intervjuelev, har varit en frihet att kunna välja 
arbetssätt vilket innebar att eleven utvecklades och kom förbi några av sina svårigheter. 
Planeringen har fungerat och lärandet i det här fallet blev begripligt för eleven.  

 
Varierande arbetssätt, konkretisering av abstrakt innehåll och anknytning till 
elevernas erfarenhetsvärld bör leda till att eleverna förses med nya verktyg och att 
de succesivt tränas att självständigt göra sina val för att nå uppställda mål. 
Lärarkompetensen innebär betydligt fler kompetenser än ämnesteoretiska 
kunskaper, vilket för övrigt eleverna sällan eller aldrig klagar på. Problemet ligger 
ofta i bristande förmåga att kommunicera innehållet och anpassa kommunikationen 
dvs förstå och hitta rätt bland elevers varierande tillgångar på verktyg. 
(Möllås 2009, s. 239) 

 
Kamraterna i klassen är viktiga, både ur tillhörighets- och stödaspekt. Intervjueleverna 
har haft hjälp av klasskamrater och upplevde klassen som stödjande. 

 
Förebyggande åtgärder med syfte att skapa en gruppsammanhållning som innebär 
att alla individer känner en tillhörighet borde vara en självklar uppgift för skolan. 
Att överlämna ansvaret till eleven själv att söka kontakter kan innebära att sten 
läggs på bördan som hon/han redan har att bära, i synnerhet om stämpeln som 
avvikare redan finns vid ankomsten till gymnasieskolan.  
(Möllås 2009, s. 241) 

 
Även enkätsvaren visar att kamraterna är viktiga och att man kan hjälpa varandra när 
studierna är svåra. Det är skönt när kamraterna tänker på de svårigheter man har och när 
de tillrättalägger situationer så alla kan vara med, säger en intervjuelev. Man kan få 
hjälp av klasskamraterna när det handlar om studier också, man kan plugga tillsammans 
och samtidigt ha roligt med vinster på planerings och förändringsnivån parat med 
begriplighet och meningsfullhet. När man inte behöver vara rädd för att hamna utanför 
utan lärare delar in i grupper och det alltid finns någon att prata med kan man ägna sig 
åt att klara skolarbetet.  I Möllås (2009) avhandling visar hon att  

 
i jämförelse med de fall där elever trots en komplicerad skol- och livssituation, 
ändå lyckats förhållandevis väl med sin utbildning kan dock konstateras att en rad 
avgörande faktorer framträder, vilka i högre grad kan knytas till specifika 
kontexter. Hit hör interaktionen med kamrater, undervisningssituationer som skapat 
intresse och där innehåll och genomförande anpassats till elevens behov och 
förutsättningar, en fungerande arbetsplatsförlagd utbildning samt regelbundna 
uppföljningar tillsammans med mentorn/klassföreståndaren.  
(Möllås 2009, s. 231) 

 
Bemötande med respekt och individualisering är viktiga faktorer för att lyckas med 
studierna säger en intervjuelev, att man blir räknad med och tillfrågad om hur man vill 
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ha hjälp, att man hade tid på sig att förklara och att lärarna ville förstå. Möllås (2009) 
konstaterar: 

 
Tidigare forskning understryker vikten av att bli sedd och hörd, vilket också 
bekräftas av gruppen fallstudieelever som efterlyser lärare som lyssnar på dem och 
de förväntar sig också att bli förstådda. Detta ställer krav på ett professionellt 
förhållningssätt och bemötande, dvs vilja, engagemang och intresse för elevernas 
hela skolsituation.  
(Möllås 2009, s. 234) 

 
Man har nått en samverkan med lärarna på programmet, de studiesvårigheter man har är 
hanterbara. Under samma rubrik skriver en kärnämneslärare att man planerar utifrån 
individerna fast med gruppen som arbetsfält. De elever som finns i klassen ingår i 
gruppen och läraren använder hela gruppen i klassrumsarbetet. Examinationerna måste 
vara varierade, skriver en annan lärare, så att eleven någon gång ska examineras på ett 
sätt som känns rätt. Med de olika förmågor eleverna besitter blir det en grannlaga 
uppgift att möta alla elever i examinationssituationer så de bedöms så rättvist som 
möjligt. Rektor ser att den kultur som formats på programmet är skapad av lärarna 
tillsammans med elevgruppen på programmet. Det är en speciell elevgrupp och en lika 
speciell personalgrupp som tillsammans arbetar för att så många som möjligt når sina 
mål med utbildningen. Det är inte alla lärare som klarar av att samverka med en 
elevgrupp som kan vara så mångfacetterad som denna. 

 
Lärare har så många viktiga aspekter i sitt uppdrag att deras praktik aldrig kan 
standardiseras. De gör olika prioriteringar. I tillägg till dessa variationer är eleverna 
sinsemellan olika som mottagare av och samspelare med de budskap som gestaltas. 
(Colnerud 2004, s.50) 

 
 Planering/begriplighet 8.2

Studierna på gymnasiet är svårare än i grundskolan enligt enkäten. Lärarna är bra på att 
lära ut och de kan sina saker men de är inte bra på att knyta ihop delarna i ett 
sammanhang står det i en enkät. Eleven efterlyser samarbete så man kan koppla ihop 
olika ämnen.  
 
En av intervjueleverna upplevde att hen hade större möjlighet att sitta själv med läraren 
och att lärarna hade mer tid för var och en i grundskolan eftersom klasserna var mindre. 
Här brister möjlighet till kontakt med lärarna och eleven upplever större svårigheter nu 
än i grundskolan. Enligt SOU 2013:13 ställer gymnasieskolan höga krav på eleverna 
och studierna går i en snabbare takt än vad grundskolan har. Övergången till 
gymnasieskolan är svår och hälften av pojkarna samt en tredjedel av flickorna uppger 
att de hoppade av gymnasieskolan för att de var skoltrötta. Skoltröttheten kan bero på 
ökade krav (SOU 2013:13).  
 
Noterbart är det elevenkätsvar som ifrågasätter varför vissa elever får stöd och andra 
inte. Eleven konstaterar att de som inte har stöd av engagerade föräldrar inte får den 
hjälp de behöver. Colnerud (2004) tar upp det dilemma en lärare kan hamna i och menar 
att läraren inför sig själv och eleverna måste kunna stå för sina etiska 
ställningstaganden. 

 
Idén om att omsorg behöver kompletteras med rättvisa, när handlingar bestäms av 
institutionella villkor och sker i stora kollektiv blir särskilt relevanta i skolans 
moraliska praktik. Lärare varierar och balanserar dagligen mellan rättvisa och 
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omsorg i sina etiska val och man kan säga att de tvingas organisera och rättvist 
distribuera omsorgen.  
(Colnerud 2004, s. 64) 

 
Inte någon av de andra eleverna nämner det orättvisa i att några elever i klassen fått mer 
stöd än andra, snarare pekar man på att lärarna är duktiga på att individualisera och hitta 
lösningar som passar var elev. En intervjuelev upplever att lärarna på programmet har 
varit olika, det är inte alla som klarat att individualisera och ta hänsyn till 
intervjuelevens problematik. Det har varit svårt när alla ska klara allt på samma sätt och 
individerna blir osynliga, säger en intervjuelev. Om man inte syns finns man inte, i alla 
fall finns inte de behov man har för att klara studierna. Möllås (2009) visar på att det 
som behövs i kontakten mellan elev och lärare är tid, verkligt engagemang och 
kompetens. Här krävs både kvalitet och kvantitet (Möllås 2009). Det är inte all personal 
som klarar att arbeta på programmet, konstaterar rektor. I och med att programmet 
aldrig haft fler sökande än platser har alla som vill kommit in, även om man inte haft 
betyg i alla ämnen. De svårigheter de har med sig från grundskolan försvinner inte för 
att de börjar på gymnasiet.  
 
Nordevall (2011) studerade mentorer men det hon kom fram till kan nog sägas gälla 
lärarguppen generellt; det är lärarens egna uppfattningar och erfarenheter av hur 
uppdraget skall utföras som styr undervisningen. Eleverna kan följaktligen bli bemötta 
på skilda sätt vilket verkar inbyggt i verksamheten på skolnivå (Nordevall 2011). Som 
lärare kan man då befinna sig i den situationen att en elev inte fick det stöd eleven hade 
behövt, att eleven inte bad om hjälp utan förblev osynlig i gruppen men synlig för sin 
klasskamrat som reagerar på orättvisan i att eleven inte blev sedd. 
 
Det har varit svårt om man kommit efter, om man varit sjuk och missat undervisning 
säger en intervjuelev. Det som brister visar sig i planering och begriplighet, man har ett 
svårt arbete att ta igen samtidigt som kursen rullar på. En intervjuelev hade sådana 
svårigheter i ett ämne att eleven undervisades ensam med en lärare en gång i veckan 
under några veckor, annars hade eleven inte klarat kursen. Eleven var motiverad men 
för att hen skulle ha en chans att lyckas med det handikapp som finns i botten, var det 
nödvändigt att planera arbetet med kursen så. Vi hamnar åter inom planering och 
begriplighet.  En kärnämneslärare skriver att man som lärare måste hitta rätt nivå, rätt 
mängd uppgifter, rätt förståelse och rätt språk för att lyckas. En lärare lägger 
undervisningen nära elevernas verklighet och bjuder gärna in föreläsare. Möllås (2009) 
pekar på att  

 
Den önskade kommunikationen (mellan elev och lärare och mellan elever 
sinsemellan) framstår emellertid som ett effektfullt medel för att hitta svaga 
punkter och stödja i situationer som kan vara avgörande för huruvida eleven 
kommer att lyckas eller inte.  
(Möllås 2009, s. 247) 

 
En karaktärslärare läser högt för klassen för att inspirera till fortsatt läsning och 
forskning. En annan karaktärslärare skriver att eleverna behöver tid i skolan att arbeta 
med sig själva, sina värderingar och fördomar eftersom ett etiskt förhållningssätt och 
gott bemötande genomsyrar hela utbildningen. Rektor konstaterar att programmet till 
stor del handlar om de lärare som arbetar där. Den personal som inte har det 
förhållningssätt som krävs för att möta den här elevkategorin vill rektor inte ha på 
programmet. 
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Det är enligt elevenkätsvar lättare att sätta sina egna mål på gymnasiet, man vågar be 
lärare om hjälp och man inser framför allt att man behöver hjälpen. Lärarna på 
gymnasiet är duktiga på att individualisera enligt enkätsvar, de kan komma på olika 
lösningar för olika elever. Två karaktärslärare skriver att de arbetar för att eleven skall 
sätta sina egna, individuella, mål. Det viktigaste, skriver en av dem, är inte att nå 
kursplanemålen utan elevens individuella mål. En enkätelev skriver att resultaten 
förbättrades från ettan till trean vilket innebär att både program och lärare har lyckats.  
 

 Förändring/meningsfullhet 8.3
Enkäteleverna klagar över att proven spelar så stor roll för betygen. Både på grupp och 
på organisationsnivå nämns proven och en elev konstaterar att man endast arbetar för tre 
bokstäver. Proven, och studierna inför dem, är meningslösa tycker några enkätelever. 
De klagar på att studierna blir ytliga och att de glömmer det de lärt sig efter 
provtillfället. Lärarenkäterna visar att de försöker variera examinationsformerna och ge 
en valfrihet mellan muntliga och skriftliga sätt. Det blir dock en dyster bild ett elevsvar 
visar: Glädjen försvinner både från lärare, från elev och från studier när proven spelar så 
meningslöst stor roll. En intervjuelev är inte nöjd med betygssättningen, om man är 
dålig på att skriva, skriver jättemycket och får beröm, och så får man bara G i betyg! 
 
Praktiken har varit bra! Enkäteleverna tar i större omfattning upp vikten av praktik än 
vad intervjueleverna gör. Man pekar på att de svåra teoriavsnitten behövts när man kom 
ut på praktik, man är positiv till att praktiken var delad i olika områden så man kunde 
känna sig för inför framtida yrkesval. Intervjueleverna ser att de har klarat de svåra 
teoretiska momenten eftersom man sett fram mot det praktiska. Motivation parat med en 
förändring till det bättre leder studieresultaten framåt. Lärarnas svar visar att de arbetar 
med yrket i fokus och för att förbereda eleverna inför kommande yrkesliv. Rektor ser 
utbildningen i ett samhällsperspektiv och ser den vinst samhället gör när programmet 
klarar ej behöriga elever (PRIV) genom utbildningen med godkända betyg och 
möjlighet att få anställning efter studenten. Kombinationen mellan teori och praktik är 
en lyckad korsbefruktning, framkommer det i enkätsvaren och en skoltrött elev lyfte sig 
under gymnasietiden i och med programmets upplägg.  
 
Det intervjueleverna vill dela med sig till lärare är vikten av att sätta sig ned med eleven 
och fråga hur man bäst kan arbeta och att man finns där för eleven och ska försöka göra 
så gott man kan. Det är viktigt att det upprätthålls en kommunikation mellan eleven och 
de undervisande lärare hen möter i olika ämnen (Möllås 2009). Enkätsvar visar att man 
önskar att kommunikationen lärare emellan, men också mellan lärare och elev skall 
förbättras. Hela eleven är viktig, hur man mår och om man är intresserad av 
programmet. Möllås (2009) konstaterar: 
 

I skolaktörers sökande efter en djupare förståelse av en elevs förmågor, intressen 
och upplevelser av svårigheter, finns inga genvägar. Det kan endast blottläggas i en 
öppen kommunikation med den berörda eleven. Till detta kommer också ett 
gemensamt ansvarstagande, vilket också involverar vårdnadshavare. Att generellt 
hävda att alla elever vid gymnasiestarten ska vara mogna för att helt på egen hand 
ta ansvar för sina studier och sitt liv i övrigt kan ibland snarare framträda som ett 
sätt för vuxenvärlden att frigöra sig från ansvar.  
(Möllås 2009, s. 231 – 232) 

 
Handledaren/klassföreståndaren är den viktigaste personen när det handlar om att ha en 
övergripande bild av hur det går för eleven. Nordevall (2011) visar på att 
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 mellan mentorn och eleven synliggörs en relation som binds samman av frågor 
kring elevens lärande, måluppfyllelse och inflytande. Till skillnad mot 
ämnesläraren som erhåller en mer ofullständig bild utifrån sin undervisning i ett 
eller flera ämnen, får mentorn en överblick över elevens hela skolsituation. 
(Nordevall 2011, s. 165)  

 
Det är viktigt att försöka stötta eleven säger en intervjuelev och fortsätter med att det 
egentligen inte spelar det någon roll hur man lyckas – bara att man lyckas. Innebär det 
att man behöver stöd några lektioner ska man få det, behöver man en lap-top ska man få 
det och behöver man något speciellt (data-) program ska man få det. Man ska se vilka 
möjligheter det finns att man ska kunna klara det. Det är den egna arbetsinsatsen som 
spelar roll för att intervjueleverna lyckats. Man har varit motiverad för att klara 
studierna och nå i mål. Enkätsvaren visar att man känner sig trygg i klassen, man har 
kompisar och man har gjort ett aktivt val och inriktat sig efter det. Utbildningen har 
varit meningsfull och man ser själv att man utvecklats. 
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9 Diskussion 
 
Först diskuteras vald metod, förslag till framtida forskning, därefter resultat och syfte. 
Slutligen sammanfattas diskussionen. Direkta citat ur empirin är kursiverade. 
 

 Metoddiskussion 9.1
De tre intervjueleverna skulle bli synliga med lärar- och elevenkäten som bakgrund, i 
ljuset av rektors strålkastare organisation, styrning och historik. De glasögon allt skulle 
ses igenom var både Antonovskys (1991) och Bergs (1999). Under arbetets gång har 
min egen bild av vad som skapar framgång för elever med studiesvårigheter blivit 
klarare, arbetet har skärpt mitt eget fokus på de faktorer som spelar roll. Jag ser den 
sammanbakade teoretiska grunden visa på framgångsfaktorer på det undersökta 
yrkesprogrammet, både individuellt och skolkulturellt. De resultat elevintervjuerna gav 
var positiva och de gav en bild av att programmet fungerat för dem. Det gick att se en 
diskrepans mellan intervjuerna och de elevenkätsvar jag fick, trots att enkäterna bara 
hade en svarsfrekvens på 46%, så jag anser att triangulering mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod fungerade. Hade jag bara haft intervjuerna hade inte den kritik och de 
brister enkäterna visade på blivit synliga. Lärarenkäterna visade de tankar som fanns 
bakom undervisning och åter visade jämförelsen med elevenkäterna en bitvis 
motsägelsefull bild. Rektor och statistik talade samma språk och hade en klar bild av 
hur programmet arbetar och, för rektors del, varför de lyckas så bra som de gör. Den 
interaktion som sker i skolan måste vara öppen och byggd på respekt, och som Colnerud 
(2004) konstaterade är eleverna individer som tolkar och reagerar olika på den 
verklighet som finns i klassrummet. Det till trots ser jag likheter mellan min lilla studie 
och Nordevalls (2011) och Möllås (2009) avhandlingar, alltså borde det finnas en 
gemensam framgångskärna i de faktorer eleverna beskriver.  
 

 Förslag till framtida forskning 9.2
De resultat som blev synliga i arbetet kan förhållandevis enkelt jämföras med resultat 
från andra program på skolan i och med att den kombinerade modellen redan testats. Jag 
har en förhoppning att i mitt arbete få testa minst två program till under våren 2014 och 
är spänd på kommande resultat. Då skol- och/eller programutveckling hela tiden pågår i 
skolvärlden tror jag den modell som använts i detta arbete antagligen redan har testas så 
jag utropar inte Heureka, jag har funnit en ny modell! Forskning på lokal nivå kan vara 
lika givande som på nationell nivå eftersom allt vi gör i skolan handlar om individen i 
sitt sammanhang alltså om individen i skolkulturen. 
 

 Resultatdiskussion 9.3
Rektors bild av programmet visar lärare med en förmåga att möta elever med skiftande 
svårigheter, med skiftande förmågor och med skiftande motivation. Styrdokumenten är 
viktiga, klarar en elev inte av studierna i något ämne är rektor beredd att byta ut den 
kursen mot praktik – så länge eleven är intresserad av yrket. Gadler (2011) visade på att 
hur skolan möter elevers behov är en mätare på hur man förstått de styrdokument skolan 
har. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och till särskilt stöd om man behöver 
det. I valet mellan att en elev hoppar av utbildningen helt och att eleven i fråga går ut på 
praktik väljer rektor hellre att eleven är kvar på programmet med målet att stanna i 
yrket. Rektor menar att om eleven är intresserad av programmet så ställer skolan som 
organisation upp på att anpassa studierna så långt det är möjligt. Man skapar 
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individuella lösningar för att eleven skall kunna vara kvar i yrkeskulturen på 
programmet. Vi ska  
 

ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, 
uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, och samverka för 
att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  
(Skolverket 2011) 

 
Det innebär inte per automatik att lärare sätter sig ner med eleven och frågar vad som är 
bäst för just den. Möllås (2009) pekar på just detta och tillägger att det inte finns några 
genvägar om man vill nå en djupare förståelse. Lärarna ger också bilden av att vilja se 
individerna och på så sätt förstå hur de ska hantera gruppen. Även intervjuelever såg att 
man kunde sätta sina egna mål och arbeta efter dem. Lärarna beskrevs som villiga till 
och duktiga på att individualisera undervisningen.  
 
I lärarenkäterna finns fler exempel på att man försöker individualisera både 
undervisning och examination så att det någon gång skall passa just den eleven. En 
lärare examinerade en elev muntligt eftersom det varit ”ogörligt” för den eleven att 
klara av att redovisa uppgiften skriftligt. Det är möjligt att de här lösningarna, som 
uppskattas av flera elevenkäter, ligger till grund för det elevenkätsvar som skakade mig 
rejält: Jag stör mig mycket på orättvisan som finns. Vissa elever med svårigheter i 
skolan får aldrig en chans beroende på att man t ex inte har peppande föräldrar som 
kämpar för dem. Andra får hela skolan anpassad efter sina behov och får en chans som 
många andra är lika värda. Ingen av intervjueleverna nämner några som helst tankar 
om att klasskamrater ser den hjälp de får som orättvis. Jag ser utsagan som ilska över att 
en kamrat inte fått den hjälp kamraten behövde: här finns någon som inte blev sedd! 
 
Flera enkätelever uppfattar undervisning och prov som meningslösa och att ingenting 
någonsin förändras. Man ser inte att det skett någon utveckling och man saknar en 
begriplighet, det känns svart. Eleverna har, vad enkäterna visar, försökt prata med 
lärarna och ingen lyssnar, de har försökt prata med rektor och fick inte heller där gehör. 
Förändringsvilja och meningsfullhet finns inte alls här. Den massiva kritiken från 
enkäteleverna ligger på provens utformning och på det meningslösa pluggandet inför 
dem, det blir en ytlig kunskap som man lika snabbt glömmer. Utan att förringa 
elevernas synpunkter måste jag påminna om den situation när enkäten förmedlades och 
genomfördes. Eleverna i klassen har varit glada och positiva största delen av den tid jag 
känt dem. Den dag jag skulle presentera min studie och enkäten kunde man skära 
klassrumsstämningen med kniv; de var arga. Föregående lektion hade de haft 
betygssamtal och det var ett fåtal som var nöjda med sina betyg, de tyckte sig ha 
presterat så mycket bättre än vad betygen visade och kände sig utlämnade och maktlösa. 
Colnerud (1997) beskriver på ett ypperligt sätt dilemmat att inte kränka elever vid 
betygssättning och att stödja i en utveklingsprocess där eleven redan ser sig vara i mål. 
Samtidigt upplever några enkätelever verkligheten helt annorlunda, betygskraven är 
lättare att förstå och det är lättare att sätta sina egna mål och utmana sig själv. 
Begripligheten ligger här högt. Intervjueleverna ser att de utvecklats, att de lyckats och 
en av dem känner sig mer självsäker. Det dubbla läraruppdrag Nordevall (2011) talar 
om som en balansakt på slak lina mellan elevernas krav och samhällets krav blir den 
avvägning läraren hela tiden har att göra i klassrummet. Aspelin & Person (2011) menar 
att läraren inte har någon annan än sig själv att vara förankrad i. Den värdegrund läraren 
har är den bas utifrån vilken läraren möter vardagen. 
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 Studiens syfte 9.4
Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer på ett yrkesprogram som kan påverka att 
elever med studiesvårigheter lyckas nå måluppfyllelse. Intervjueleverna var 
samstämmiga på några viktiga punkter. De har mötts med respekt och blivit lyssnade på 
när de först kom till programmet. Deras problematik togs på allvar och mottagande 
lärare signalerade en vilja att stödja eleven. De blev delaktiga i sin egen lärandeprocess 
och de hade valt programmet av intresse. De vill gå här och de ville lyckas. De är 
motiverade.  
 
De tre intervjueleverna nämner inte alls arbetet lärarna gjort med gruppen som grupp 
och det gör inte heller enkäteleverna. Det man däremot tar upp är att man utvecklats och 
att man är mognare nu än när man började gymnasiet. Rektor belyser det arbete lärarna 
gör och konstaterar att det inte är alla lärare som klarar att möta den här elevgruppen, 
där kanske inte alla elever är behöriga vid gymnasiestart och där man kan ha med sig en 
inlärningsproblematik från grundskolan. De lärare som inte kan arbeta elevcentrerat, 
stödjande och individualiserat, vill inte rektor ha på programmet. Den kultur som rektor 
ser där idag är en lyckad kultur och mest lyckad är den för eleverna. Lärarna och rektor 
arbetar för att eleverna i klassen skall vara kvar, att de ska lyckas, och det utan att sänka 
betygskraven. När vi ser på den kartläggningen över det stöd eleverna får ”utöver 
lektion” visar den skattning programmets lärare lämnat in att man ökar stödet under de 
tre åren, så att eleverna kan följa den utveckling i komplexitet ämnena genomgår. Och, 
så länge man hänger på i yrket då hänger vi på eleven också, så då försöker vi byta ut 
kurser mot praktik, säger rektor. Eleverna själva nämner att de inser att de behöver och 
vågar fråga om hjälp. Att man skall stödja elever som är i behov av särskilt stöd kan 
innebära att man lyckas på en praktik hellre än att misslyckas med en kurs. Med en 
annan kultur på programmet hade elever kuggats ut ur systemet och rektor menar att det 
säkert inte är ovanligt, även om det är olagligt.  
 
Lärarna på programmet har arbetat med gruppen, med värderingar och fördomar 
eftersom ett etiskt förhållningssätt krävs i yrket. Man arbetar för att inte stigmatisera 
någon (Goffman 1990) utan acceptera andra för de personer de är. Eleverna måste 
genomgå en förändring under skoltiden för att kunna socialiseras in i yrkeslivet. Ingen 
av intervjueleverna nämner det arbete lärarna gjort i klassrummet för att forma gruppen 
att vara den stödjande och tillåtande grupp som utbildningen behöver. Samtidigt visar 
elevintervjuer och elevenkäter att man hjälper varandra i klassen. Frågan om individen 
och gruppen samverkar så att elever med studiesvårigheter når måluppfyllelse kan 
därmed anses med ”ja” besvarad. 
 
Nästa punkt intervjueleverna nämnde var att känna sig accepterad i klassen och ha 
vänner och även här samverkar individ och grupp. Kamraterna kunde hjälpa till när det 
behövdes och de visste vilka problem intervjueleverna hade. I Möllås (2009) studie 
visar hon att i jämförelse med de fall där elever, trots en komplicerad skol- och 
livssituation, ändå lyckats förhållandevis väl med sin utbildning kan konstateras att en 
rad avgörande faktorer framträder, vilka i högre grad kan knytas till specifika kontexter. 
Faktorerna är interaktion med klasskamrater, intressant undervisning som anpassats till 
individens möjligheter och behov, en bra arbetspraktik samt regelbundna uppföljningar 
med mentorn (Möllås 2009).   
 
De praktiska momenten i programmet, både i skolan och ute på praktiken, är en annan 
viktig punkt för intervjueleverna, det var något att se fram emot. Eleverna uppskattar att 
man varvar de svåra teorikurserna med praktik och menar att de inte hade klarat det ena 
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utan det andra. Teori och praktik samverkar så att båda går att hantera för eleverna. 
Elever och rektor pekar på hur programmet är organiserat, lärarna nämner det inte alls. 
En lärarenkät innehöll en punkt där läraren: Är imponerad av det arbete man gör på 
programmet när det gäller att stötta elever. Läraren verkar inte känna sig tillhöra 
programmet, utan ser det kanske lite utifrån. Det kan vara möjligt att programkulturen, 
att se till individen och ha ett stöttande förhållningssätt fast man arbetar med gruppen, 
gör att man som lärare inte reflekterar över hur man organiserat arbetet. Blandningen av 
teori och praktik finns i alla yrkesprogram och är inte något det här programmet valt 
som arbetssätt, men lärarenkäten visar att lärarna lägger sig vinn om att arbeta med 
gruppen. 
 
 

 Slutsats 9.5
Det var positivt för studien att få in de negativa synpunkterna på prov och bedömning i 
elevenkäten eftersom det leder till ifrågasättande av det som finns nu och öppnar för en 
förändring i framtiden. Intervjueleverna hade god tid på sig och vi hade roligt under 
intervjuerna, det var mycket ”kommer du ihåg” och mycket fniss. Trots det tror jag de 
verkligen var ärliga i sina svar och de hade kommande elever i tankarna när de svarade, 
lika väl som sig själva. Enkätsvaren visade en delvis annan bild än intervjuelevernas, 
vilket var syftet till att genomföra enkäten i klassen. Den frustration som fanns kom inte 
fram på samma sätt under intervjuerna. Här kommer Bergs (1999) tankar kring 
skolutveckling in, det finns ett förändringsutrymme som blev synligt i skillnaden mellan 
elevernas och lärarnas bild av den verklighet de delat i tre år. 
Förändringsdimensionen/meningsfullhet vacklar betydligt i den här frågan, vilket gör att 
ett arbete med demokratifrågor känns angeläget och bör genomföras på programmet. 
Lärarnas bild av varierade examinationsformer är en annan fråga som behöver lyftas på 
programmet då elevernas och lärarnas upplevelse skiljer sig åt så mycket. 
 
Resultatet visade att en viktig framgångsfaktor var att eleverna hade känt sig lyssnade 
på och att lärarna hade försökt individualisera undervisningen. Studien kan sägas visa 
att intervjueleverna mötte en begriplig programkultur där viljan att individualisera 
undervisningen och stödja eleverna var förhärskande. Lärarna var generellt sett 
fokuserade på att se individen men arbetade utifrån gruppen och använde gruppen som 
redskap. Både det individuella och det kulturella perspektivet är viktigt att ha med sig i 
arbetet att nå framgång eftersom det visar sig att det ena är en förutsättning för det 
andra; om man inte blir sedd och lyssnad på kan man inte medverka till en positiv klass- 
och programkultur. Man kan heller inte utvecklas som individ om man inte känner sig 
trygg och sedd i gruppen och på programmet. 
 
Att studierna på programmet var varvade med praktik eller praktiska moment gjorde att 
eleverna klarade de svåra teoretiska studierna var en annan viktig faktor. Eleverna har 
varit nöjda med programupplägget teori varvat med praktik och 
planeringensdimensionen har varit begriplig, även om man velat ha mer praktik i trean 
för att kunna prova på tänkbara framtida arbetsplatser. Lärarna har varit fokuserade på 
individ- och gruppnivå. De tog i enkätsvaren inte alls upp organisationsnivån. Skolans 
eller programmets organisation samt planering av ämnen och praktik under de tre åren 
kanske inte sågs som något man skriver om i en studie i specialpedagogik.  
 
En annan viktig faktor var att det fanns kamrater i klassen som kunde stödja och hjälpa i 
olika situationer. Samverkansdimensionen/hanterbarhet visar att eleverna blir sedda av 
varandra och av lärare. De vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp och alla utom 
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en elev verkar ha fått hjälp. Intervjueleverna var generellt sett nöjda och hade lärare de 
litade på även om alla inte var lika duktiga på att individualisera undervisningen. 
Intervjueleverna har haft kamrater i klassen och inte behövt lägga energi på att fundera 
på om de passar in eller inte. Individerna har kunnat växa i en tillåtande och stödjande 
kultur. Ingen av dem har nämnt de gruppskapande och värdegrundsfrämjande övningar 
lärarna haft i klassen, och det förvånar mig inte alls. Eleverna har inte sett, eller förstått, 
den progression lärarna har haft i arbetet att forma duktiga yrkesverksamma vuxna.  
 
För intervjuelevernas del känns förändringsdimensionen/meningsfullhet stabil eller till 
och med god eftersom de har klarat studierna och att alla tre går ut med fullständiga 
gymnasiebetyg. En faktor som betytt mycket var att bli sedd av lärare i allmänhet och 
klassföreståndaren i synnerhet. Möllås (2009) och Nordevall (2011) visar att den 
kontinuerliga, tydliga, återkommande kontakten mellan lärare och elev är det som 
skapar den meningsfullhet Antonovsky (1991) menar är det viktigaste för vår 
motivation. Intervjueleverna talade alla tre om framgångsfaktorn att de hade gjort ett 
aktivt val till ett program de var intresserade av och framför allt att de hade använt sin 
envishet och kämparglöd för att klara målen. Jag citerar slutligen åter Antonovsky 
(1991): Meningsfullhet syftar på  
 

i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att 
åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att 
investera energi i, är värda att engagemang och hängivelse, är utmaningar att 
’välkomna’ snarare än bördor man mycket hellre vore förutan.  
(Antonovsky 1991, s. 41) 
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Bilagor 
Bilaga A  
 
Elevintervjuer 
De tre elevernas svar är redovisade tillsammans för att hindra identifiering. Mina frågor 
är kursiverade. 
Vad är du stoltast över?: Allt!: X, för där fick jag MVG!: X-kursen för där fick jag 
MVG! 
Skillnaden mellan gy och grs: det är lättare att komma igång och arbeta nu, på 
grundskolan behövde jag pushas för att komma igång, här på gymnasiet behöver jag 
mer hjälp att strukturera arbetet för det är så stora kurser: När läraren pratade med mig 
att jag fick välja hur jag ville arbeta i stället för att, som på grundskolan, tvinga mig för 
då har det inte gått!: Jag hade väl bättre hjälp i grundskolan för klasserna var mindre och 
man satt själv med läraren, de hade tid med alla. Så är det inte nu. 
Hur ser du på att arbeta både teoretiskt och praktiskt?: Det är bäst att arbeta praktiskt 
för då lär man sig, jag lär mig inte om jag sitter och läser om det.: Det teoretiska har 
varit svårt, man klarar det men det praktiska har varit roligare. Det är ju teori men här är 
ju praktiskt också då blir det lättare och någonting att se fram emot i stället för att sitta i 
skolbänken och plugga hela tiden.: En praktisk del har jag inte kunnat vara med på men 
allt annat har de kunnat anpassa, och mina klasskompisar är väldigt duktiga att hitta 
lösningar eller så. 
Hur beskriver du klassen?:Jag har alltid haft någon att prata med, sen är det ju lite olika 
vilka man pratar med. Jag var ganska ensam på högstadiet och nu så, det är inget svårt 
eller konstigt att somliga hjälper mig – ”nu går vi på stan” det kunde inte vara så på 
högstadiet.: Klassen är stödjande, jag har många vänner i klassen dom vet hur dom ska 
göra så det blir bra och så, det är skönt att de tänker på det: Jag tror att folk har blivit 
äldre och inser att man kan testa först innan man säger att det blir konstigt (och väljer 
bort en). Har du förändrats, tror du? I mötet med andra, på vilket vis? Jag är nog lite 
mer självsäker, jag har inte världens bästa självförtroende, men det har blitt bättre. Det 
säger folk också att jag blitt gladare och vill testa mer. Det märker jag själv, jag ger inte 
upp direkt utan testar en gång först. 
Hur har lärarna jobbat?. Men alla ska inte sättas in i boxen, alla fixar inte det – alla ska 
vara lika duktiga alla ska nå vissa mål, men de ser inte på den enskilda personen utan 
alla blir till en klump: En del på programmet har varit duktiga på att se till individen och 
en del har inte alls lyckats med det. De som har lyckats har frågat hur jag vill ha det och 
inte tagit för givet att jag vill ha hjälp så och så: En del har varit jätteduktiga på det och 
en del har inte lyckats alls, när man ser hur lite någon skriver och så skriver den en 
jättelång uppsats och får jättemycket beröm men typ ett klagomål och så får den ändå 
bara G. 
Vad har varit svårast? Matte, hade jag inte fått hjälp hade jag inte klarat det, det var 
inlärningssvårigheterna i mitt handikapp och att jag behöver längre tid på mig att lära 
som gjorde att jag behövde hjälp: När man kommer efter, när man till exempel varit 
sjuk, man förlorar mycket på att vara hemma en dag, man måste jobba igen, det är tufft. 
Hur kommer det sig att du lyckats? För jag har kämpat och kämpat och kämpat: För att 
jag har haft bra lärare. Trivs man i klassen tror jag det blir lättare också och jag tror det 
är lättare att klara studierna om man inte behöver tänka ”passar jag i klassen eller” man 
kan nog släppa det och koncentrera sig på skolarbetet: Även fast man velat ge upp 
många gånger och varit skittrött på allt men så har man ryckt upp sig, Jag vill inte 
misslyckas, jag har så’n vinnarskalle så ger jag mig in på nåt så ska det gå!: Jag gör mitt 
bästa. Jag är intresserad av detta så jag gör mitt bästa, jag inte göra bättre. 
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Vad behöver jag ge lärare för råd/vad är viktigt att tänka på i min studie? Att ta och 
sätta sig ned och fråga alltså om man behöver hjälp och säga att man faktiskt finns där 
och att man ska försöka göra så gott man kan och hjälpa den personen, för det gjorde 
man när jag kom, då var du med. Då tog ni er verkligen tid och ville göra så bra som 
möjligt och det var bra: Det är att försöka stötta alla som har det svårt så att man får se 
till individen och inte hela allihopa: Kanske att se helheten hur personen är hur eleven är 
liksom, hur det går i skolan, hur personen mår, om man är intresserad eller inte. Här har 
handledaren största ansvaret och jag har fått den hjälpen nu: Vilken sorts hjälp elever 
kan få, alltså, så länger de klarar det så spelar det ju ingen roll hur man klarar det, alltså 
om man behöver en extra data eller ett nytt program eller speciallärare eller extra 
tillfällen. Att man ser till individen? Precis att se vilka möjligheter det finns att man kan 
klara det. 
  
Bilaga B  
 
Elevenkäter 
Fält A, Samverkansdimensionen/hanterbarhet – individnivå 

• Jag upplever att man känner sig tryggare med lärarna. 
• Jag upplever att jag fått mer hjälp här på gymnasiet, jag har ett väldigt bra exempel när 

jag fick hjälp i X. Jag har aldrig varit duktig i X alltid när jag sett att X på schemat så 
har jag fått en klump i magen. Jag blev orättvist behandlad av läraren i X på högstadiet, 
fick sitta längst bak med läraren och blev utpekad när man fått tillbaka resultaten på 
proven. Men här på gymnasiet fick jag väldigt mycket hjälp med X på lektionstid. Jag 
fick gå till en lärare och fick stöd och hjälp vissa timmar och fick en genomgång som 
jag förstod och kunde ta i min egen takt. 

• Jag upplever att det är jobbigt och att det är för många som inte behöver hjälpen som tar 
den från de som verkligen behöver den. 

• Den hjälpen som var i närheten av den jag fått på gymnasiet är sommarskola. Då fick 
jag sitta på sommarlovet och ta igen ett kapitel som min lärare struntade i att hjälpa mig 
med. 

• Min situation ändrades betydligt när jag bytte från grundskolan till gymnasiet. Det kom 
att betyda väldigt mycket för mina insatser. Jag var så skoltrött och hade ingen 
motivation alls till att fortsätta. Men när jag kom hit ändrades det väldigt fort. Bara att 
man hade gjort ett val och inriktade sig efter det, lärarna var bra och kan sin sak. 

• Övrigt tycker jag att studierna på gymnasiet är väldigt bra och lagom ansträngande. 
Man kan själv lägga ribban där man vill ha den och sedan sätta upp sina egna mål 

• Jag upplever att studierna vid programmet har varit bra. 
• Den tredje faktorn jag kan komma på är att man nog har blivit lite mer mogen än på 

högstadiet. Man vågar nog stå för att man behöver stöd/hjälp. 
• Jag tycker även att gymnasielärarna är bättre på att ge hjälp till dem som behöver och 

kan komma på olika individuella lösningar som behövs för olika elever. 

Fält B, Samverkansdimensionen/hanterbarhet – gruppnivå 
• En annan sak kan vara vännerna i klassen. Det kan nog vara så att man vågar be 

klasskompisarna om hjälp om det är jobbigt med studierna. 
• Att man klarar sina betyg bättre på programmet tror jag beror på många olika saker. En 

faktor kan vara att man vågar/vill be lärarna om hjälp och att man förstår att man 
behöver hjälp. I högstadiet kan det vara så att man inte vill be om hjälp för att man 
kanske inte förstår att man behöver den hjälpen man blir erbjuden. 
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Fält C, Samverkansdimensionen/hanterbarhet – organisationsnivå 
• Jag kan säga att studierna blev svårare på gymnasiet. Det är ju ganska självklart men 

man är verkligen tvungen att kämpa, hänga med och ta tag i saker för att åtminstone få 
ett betyg. 

• Det som borde förbättras är kommunikationen både mellan lärare och elev och lärare 
och lärare. 

• Ja har förbättrats och fått kraft man ser tydlig skillnad på mina insatser från ettan till 
trean vilket bevisar att både inriktning och lärare gjort sitt. 

Fält D, Planeringsdimensionen/begriplighet - individnivå 
• Men det är bra att det är mycket praktiskt. 
• Vissa karaktärsämnen har varit väldigt mastiga men man har lyckats ta sig igenom dem. 

De som varit mastiga är bl a stora arbeten, redovisningar och prov. 
• Praktiken var suverän! Man fick äntligen pröva och lära sig på riktigt. Man fick god 

förberedelse i skolan mest teoretisk, innan man skickades ut på praktik. Det kändes som 
att man var väl förberedd att ha praktik. Ett stort plus var att man fick pröva olika 
inriktningar inom praktiken, detta hjälper ju en att känna efter vad man kanske skulle 
vilja jobba med efter skolan. 

• Praktiken på programmet har gjort mycket då det är där man verkligen har lärt sig 
tycker jag, innan så får man sitta och plugga en massa men det är först på praktiken man 
faktiskt förstår varför och när man ska använda allt. 

Fält E, Planeringsdimensionen/begriplighet – gruppnivå 
• Skillnaden mellan grundskolan är att i grundskolan är man oftast en i mängden har jag 

upplevt det som. Men det kan också bero på att när man går i grundskolan har man 
kanske inte riktigt hittat sig själv. 

• Det har varit upplagt på ett bra sätt och vi har haft chansen att säga till när vi varit 
missnöjda. 

Fält F, Planeringsdimensionen/begriplighet – organisationsnivå 
• Det som är negativt med studierna på programmet är att allt kommer på en gång. Det 

går perioder då vi nästan inte har någonting att göra. Sen kommer allt på en gång, 
inlämningar och prov. Men annars är jag nöjd med studierna. 

• Jag stör mig mycket på orättvisan som finns. Vissa elever med svårigheter i skolan får 
aldrig en chans beroende på att man t ex inte har peppande föräldrar som kämpar för 
dem. Andra får hela skolan anpassad efter sina behov och får en chans som många 
andra är lika värda. 

• Studierna på mitt program fungerar bra. Jag tycker vi har ett system för dem som har ett 
behov av mer hjälp. Jag har aldrig upplevt att jag inte vetat vart jag ska vända mig om 
jag skulle behöva mer hjälp. 

• Det jag skulle vilja ge ett tips till lärare idag är att man gärna vill ha sina resultat så att 
man hela tiden kan få ha en egen uppfattning om vart man ligger på för betyg så att det 
inte behöver komma som en chock när det är dags att sätta betyg. 

• Det jag tycker är mindre bra med mitt program är att den praktiska delen nu är lite för 
lite alla tre år, jag tycker praktiken borde vara mer jämnt fördelad på alla tre år i stället 
för att ha mest i ettan och sedan blir det bara mindre och mindre. Det är ändå i trean 
som man kan mest och då har chans att göra ett gott intryck för att kanske få en 
anställning i framtiden. 

• Tre bokstäver är det som man blir inlärd att jobba för. 
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• När jag började på detta program var jag ganska skoltrött. Som tur var kombinerades 
teori och praktik i de olika karaktärsämnena, man fick först lära sig teoretiskt och sedan 
pröva på det praktiskt. Genom att kombinera så känns det som att det blev lättare att 
lära sig och det fastnar bättre i huvudet så man kommer ihåg det. Tyvärr var det mest 
praktik i 1:an, lite i 2:an och i princip inget i 3:an om man inte räknar med praktiken. 
Jag hade önskat att det var mer praktik än vad det var, då hade man kanske lärt sig ännu 
mer och fått mer erfarenhet och självförtroende. 

• Jag tycker också att utlärandet är bättre och det är mer fria studier, man får ta mer 
ansvar och det är både på gott och ont.  

• Datortillgången i studierna är helt otroligt dåliga, alla lärare vill att man ska lämna in 
allt och göra allt på internet men det går ju inte när skiten inte fungerar, och hur man 
skall få klara alla sina arbeten i tid när man kanske inte har tillgång till dator i hemmet 
är ju en stor fråga? Nej har man inte data så klarar man sig helt enkelt inte genom 
skolan idag. 

• En del kurser har varit lite luddiga och man har inte riktigt förstått syftet och innebörden 
och en del kurser har gått in i varandra. 

• Läxor tycker jag egentligen att man kan kasta bort helt, tragglande med en massa sånt 
gör ingen skillnad egentligen, okej att man kan läsa igenom sidorna i boken, de anser 
jag ger något men att överösa oss med en massa uppsatser och liknande gör egentligen 
ingenting, man gör vad man kan för att få in den där jäkla uppsatsen utan att stressa 
ihjäl sig sen tar den en vecka och så har man totalt glmt bort den. 

• Det finns mycket tydligare betygskriterier på gymnasiet än vad det fanns på högstadiet, 
därför upplever jag att man lättare kan uppnå det betyg man vill uppleva 

Fält G, Förändringsdimensionen/meningsfullhet – individnivå 
• När man går på ett yrkesprogram så vet man lite vad man vill bli, man har en 

uppfattning och man vet vad som krävs för att ta sig dit. På grundskolan kan man också 
ha problemet att eleven inte själv har viljan att bli bättre. 

• Jag själv som tagit skolan på allvar sedan första klass har lärt mig vad som krävs för att 
få bra betyg på uppgifter och prov. När studietekniken och alla uppgifter är de samma 
utvecklas man inte mycket längre.  

• Betydelsen själva lärandet har förändrats. Man tänker att man ska gå i skolan för att lära 
sig sker, bli undervisad och få kunskaper. Idag ska du bara kunna. Du får ingen chans 
att använda skoltid för att träna och ibland misslyckas. Du ska vara påläst och kunna allt 
på egen hand. Jag håller med om att man ska ta ansvar och plugga själv, men när det 
bara blir på detta sätt hela tiden blir det mycket enformigt. 

• Jag har MVG i de flesta ämnen men har aldrig fått något personligt beröm under 
gymnasiet. Jag tror att lärare som ger beröm och peppar elever behövs. När du känner 
att du gör något bra och har ett förtroende för någon så fortsätter man. 

• Studierna är väldigt ofta ytliga. Man ska bara lära sig till ett prov sen så kan man oftast 
bara glömma bort sakerna, då känns det ju lite meningslöst att över huvud taget plugga 
och anstränga sig för att läsa om man inte får något svar på det. 

• Du ska lära dig saker för att klara provet sedan spelar det ingen roll. Det finns inte så 
mycket glädje kvar hos elever att vilja lära sig saker eller glädje att lära elever från 
lärare. 

• Jag upplever studierna vid mitt program mer intressanta och roliga jämfört med 
grundskolestudierna. Dels för att det är frivilligt och för att det är en självvald linje man 
går på. Man är mer entusiastisk över något man känner intresse för jämfört med ämnen 
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som är ”påtvingade”. Dock tycker jag att den praktiska biten ska få mer plats i årskurs 
tre, i stället för de tidigare årskurserna. 

• En fjärde faktor är nog att man är mer intresserad på gymnasiet än på högstadiet. Man 
har valt ett program som man är intresserad av och då är det nog lättare att koncentrera 
sig på studierna, att man är mer ”sugen” på att plugga för att man tycker att ämnena är 
roliga. 

• En stor fördel för att klara programmet är om man har intresset och viljan för det. Är 
man intresserad kommer man långt! 

• Jag tycker det har varit tre givande år. Allt har gått fort, nästan för fort. Nu är snart 
skolan slut och det är dags att ta studenten. 

Fält H, Förändringsdimensionen/meningsfullhet – gruppnivå 
• Jag tycker att det är bra att vi har haft mycket praktik i våra studier. Man lär sig bättre 

av att utföra det man lär sig. 
• Som tur är har jag inga problem med proven som är i skolan men några av mina 

kompisar har det och de har det inte lätt och tycker därför att skolan är tråkig. 
• Jag tycker studierna är som de alltid varit och det händer ingenting, varken förbättring 

eller försämring. Även om vi elever säger vad vi tycker och hur vi vill göra så blir det 
ändå aldrig som vi har föreslagit eller så bestämmer vi att vi ska göra något annorlunda 
men gör ändå alltid som vanligt. 

Fält I, Förändringsdimensionen/meningsfullhet – organisationsnivå 
• För det första tycker jag att studierna på gymnasiet är bättre med tanke på att det är 

frivilligt. Jag har själv valt den linje jag går och det är något jag är intresserad av, det 
gör att studierna blir mer intressanta och man blir mer motiverad för att man vill lära 
sig.  

• Alla prov ser likadana ut och det är samma upplägg på alla prov, det är inte okej att 
alltid göra så mot dem som kanske har det svårt med sådana prov. Tycker det är en dålig 
grej med prov i skolan också det är inte alla som kan prestera på prov men i betyget är 
det ändå alltid provresultaten som väger tyngst, det är svårt att visa vad man kan för det 
spelar ändå ingen roll då det bara är provet som gäller. 

• Jag tycker dock att lärarna lärar ut bra saker och lärarna är väldigt bra på det de lär ut, 
men liksom efter proven så är det som att man släpper det och sen börjar man med 
nästa, ingen direkt sammanhållning. Sen tycker jag att man ska ha lite mer samarbete 
ämnena mellan. T ex att man läser saker som är relaterade med varandra samtidigt i 
olika ämnen. 

• Går man sen till rektorn och säger att man inte får vara med och påverka sina studier 
säger hon bara jo det får ni och det är bara ni som missförstår. Det är som om vi alltid 
har fel. Man får aldrig hjälp från någon vuxen om hur man ska göra för att få lärarna att 
lyssna lite bättre, vissa är ju bättre på att lyssna än andra men det känns inte som att 
man får någon hjälp från någon. 

 
Bilaga C  
 
Lärarenkäter 
Svar från karaktärslärare är kursiverade och kärnämneslärarnas svar är inte kursiverade. 
Lärarsvaren är redigerade för avidentifieringens skull och redovisade i punktform för 
tydlighetens skull.  
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Samverkansdimensionen/hanterbarhet – individnivå 
• Innan första mötet med denna stora klass hade jag fått överlämningar från skolans 

specialpedagog. Dessa läste jag igenom och skapade mig en första uppfattning om hur 
denna grupp skulle kunna se ut 

• Elever med dyslexi eller andra svårigheter har fått anpassade examinationer – om de 
har önskat detta. 

Lärarna planerar utifrån individerna, deras eventuella svårigheter och hur gruppen 
skulle kunna se ut utifrån överlämningarna. 
Samverkansdimensionen/hanterbarhet – gruppnivå 

• Vi gick gemensamt igenom kursmomenten och kursmålen och diskuterade hur vi skulle 
nå dit. Eleverna blev samtidigt uppmärksamma på och införstådda med vad de skulle 
uppnå under kursens gång. Eleverna fick varsin kopia av kursplan och betygskriterier.  

• Under kursens gång har vi använt oss av olika slags utvärderingar: inlämningar, 
muntliga prov, skriftliga prov, hemskrivningar, rollspel mm. Detta för att eleverna 
någon gång ska känna att just detta utvärderingssätt passar henne/honom. Ibland har jag 
aven använt två olika utvärderingssätt till samma moment så att eleverna kunde välja 
det som passade bäst för henne/honom. 

• Jag har sett till att ha både skriftliga och muntliga uppgifter som sedan avslutas med 
antingen muntliga eller skriftliga examinationer. Vid den första examinationen som var 
en intervju med en yrkesmänniska om deras arbetsetik så fick eleverna antingen skapa 
frågor själv eller använda sig av frågor som jag hade skapat. När eleverna hade 
genomfört intervjun fick de först genomföra muntliga redovisningar i smågrupper, efter 
det fick de skriva en text. På så sätt fick de exempel av varandra och gjorde en första 
bearbetning av sitt stoff muntligt inför några kamrater. 

Lärarna arbetar för att variera utvärderingar/examinationer för att eleverna i gruppen 
någon gång ska kunna känna att detta arbetssätt passar just dem. Man gick gemensamt 
igenom moment och mål i kursen. 
Samverkansdimensionen/hanterbarhet – organisationsnivå 
Här fanns inga tydliga svar så intressant nog är detta fält tomt. 
 
Planeringsdimensionen/begriplighet – individnivå 

• Vi arbetade litegrand med studieteknik; hur, var, när och varför eleverna lär sig. En 
väsentlig fråga, som jag minns att vi arbetade mycket med, var att eleverna skulle ta 
reda på hur just hon/han lär sig. En annan fråga var hur de skulle planera sina studier. 

• När eleverna skulle göra sitt sista arbete tillät jag inte att elever arbetade hemifrån utan 
uppmanade dem att komma och skriva i datorsal. Detta för att de skulle kunna fråga om 
hjälp och att jag visste att uppgiften var så pass svår att de skulle komma att behöva 
hjälp. Detta visade sig vara mycket uppskattat och eleverna såg nyttan i det. Jag har 
försökt att ha en stöttande roll men ändå satt stopp för saker/trender som inte är positiva. 
Där har jag (utifrån roll och ansvar som lärare) fått markera vad som är OK eller inte 
OK. Eleverna har kunnat maila till mig och bett om hjälp, de har även besökt mig vid 
andra tillfällen än just vid lektioner. 

Eleverna arbetade med hur var och en lär sig bäst och hur de skulle planera sina studier. 
En lärare ”tvingade” eleverna att arbeta med ett självständigt arbete i skolan eftersom 
läraren ”visste” att eleverna skulle behöva få hjälp eleverna såg enligt läraren nyttan av 
lärarens planering. Samma lärare markerar också vad som är tillåtet eller inte i 
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klassrummet och samtidigt ha en stöttande roll och har varit öppen för stöd utöver 
lektionstid. 
Planeringsdimensionen/begriplighet – gruppnivå 

• Grundläggande värden som etiskt förhållningssätt och ett gott bemötande genomsyrar 
hela utbildningen, och förutsätter att eleverna får tid och möjlighet att ”arbeta med sig 
själva”, sina värderingar – och fördomar. Jag har arbetat målinriktat med just detta 
genom att gruppen har fått göra fördjupade arbeten, där vi använt oss av kreativa 
uttryck varvat med skriftliga och muntliga.  

• Jag gjorde i skolstart lite ”scanning”, d.v.s. små tester, ibland tydliga och uttalade 
sådana (ex diagnoser) och ibland sådana som eleverna inte uppfattar som avtestningar 
(läxa om en allmän fråga eller ett påstående som jag vill att eleverna tycker till om etc.). 
Allt för att jag ska veta var jag kan lägga min undervisning; vilken förståelse/nivå/bredd 
som finns, vilket språk jag kan använda, vilken storlek på mängd/ uppgifter jag kan 
använda, vilka undervisningsmetoder som passar osv – alltså en ”scanning” av gruppen. 

• Jag försöker göra undervisningen så varierad som möjligt, och försöker också lägga 
den så nära elevernas verklighet som möjligt. Använder mig ofta av inbjudna 
föreläsare, som arbetar i olika verksamheter – eller personer som helt enkelt har en 
livshistoria att berätta. Jag använder mig ofta av högläsning – läser artiklar eller 
avsnitt ur romaner/noveller för eleverna – för att inspirera till vidare läsning och 
forskning. 

• Jag har försökt variera min undervisning. Jag har haft en läromedelsbok (teoretiskt stöd) 
men har även använt dagspress, film eller andra aktuella frågor som bränsle till 
diskussioner. Ibland har jag tillåtit att eleverna själva tar ordet (och låtit diskussionen 
flyta mellan elever), men ofta har jag även gett ordet till elever för att inte bara de som 
har lätt/ snabbt för att svara ska dominera samtalet. I dessa lägen försöker jag lyfta fram 
och bekräfta det som sägs. Skulle det vara frågor som är lite ”ovanliga” brukar jag lyfta 
styrkan att vi tänker olika. Mao jag har försökt peppa eleverna att se styrkan i att ”gå sin 
väg”, ”tro på sin kunskap” och se gripbara mål. 

• Grundtanken har från början självfallet varit att se individernas unika behov, men att 
också använda mig av gruppens dynamik till att föra individerna framåt. Detta har skett 
genom att jag har haft ett antal schemabrytande dagar, då jag enbart har jobbat med 
gruppdynamik – utifrån olika teman (som ingår i de kurser jag undervisar i). 

• Jag har haft muntliga inlämningsuppgifter för de elever som har svårt att uttrycka sig i 
skrift. Jag har även haft en muntlig (enskild) redovisning med en elev som låg efter så 
pass mycket att ”skriva” var henne övermäktigt. Rent konkret i klassrummet så har jag 
sagt till elever som sitter och surfar på sina telefoner, ex att jag stannat upp tills de lagt 
undan telefonen för att de ska få ”rätt information samtidigt som de andra”. 

• Inför varje examination har eleverna fått välja formen – skall den göras skriftligt, 
muntligt, genom redovisning i grupp, rollspel eller på något annat sätt? 

• Inför praktiken fick eleverna skapa praktikuppgifter och betygskriterier som skulle vara 
konkreta och mätbara. Genom att göra så fick eleverna ytterligare en gång sätta sig 
betygskriterierna och förstå vad de betyder. Eleverna har fått formativa, både på hur de 
levererar i klassrummet, vid examinationer och vad som kan vara nästa gripbara mål. // 
På detta sätt var eleverna tvungna att skriva med en tänkt läsare i fokus. Som kamrat 
fick man äran att presentera ett arbete, det centrala i arbetet lyftes fram och eventuella 
oklarheter kunde redas ut och förändras inför inlämningen. Mao, tydlighet, lyhördhet, 
piska, morot, förankring i kursmål, se eleven där de är och en stor portion humor. 



  
 

VIII 

Det är endast under detta fält det varit meningsfullt att redovisa de båda lärargruppernas 
resultat separat, vilket kan innebära att det finns en samstämmig grundsyn hos de fem 
lärarna. Först redovisas karaktärslärarnas svar. Eleverna behöver tid i skolan för att 
arbeta med sig själva, sina värderingar och fördomar eftersom etiskt förhållningssätt och 
gott bemötande genomsyrar hela utbildningen. Gruppdynamik utifrån olika teman är 
något en lärare arbetar med samtidigt som läraren ser till individens unika behov. En 
annan lärare försöker lägga undervisningen nära elevernas verklighet och bjuder in 
personer som föreläser om verksamheter eller berättar sin livshistoria allt för att variera 
undervisningen. Samma lärare läser också gärna högt för klassen i syfte att inspirera till 
fortsatt läsning eller forskning. Inför varje examination har en lärare låtit eleverna välja 
form, skriftligt, muntligt, grupp, rollspel eller på annat sätt. En kärnämneslärare började 
kursen med en scanning av klassen för att hitta rätt nivå för undervisningen, rätt mängd 
uppgifter, rätt förståelse och rätt språk. En annan käraämneslärare har varierat 
undervisningen och använt lärobok lika väl som film eller dagspress. Läraren har också 
kunnat släppa ordet fritt i klassen lika väl som att dela ut ordet även till dem som inte 
snabbt tar det själva. I de diskussionerna bekräftar läraren de olikheter som kommer upp 
och lyfter fram styrkan i att de tycker olika. En lärare har haft muntliga 
inlämningsuppgifter för de elever som haft svårt att uttrycka sig i skrift och examinerat 
en elev som låg långt efter och inte förmådde” skriva ikapp”. Mao, tydlighet, lyhördhet, 
piska, morot, förankring i kursmål, se eleven där de är och en stor portion humor. 
Samma lärare lät eleverna skriva betygskriterier och praktikuppgifter utifrån 
betygskriterierna. 
 
Planeringsdimensionen/begriplighet – organisationsnivå 

• Är imponerad av det arbete man gör på programmet när det gäller att stötta elever. 

Detta är det enda svar från lärarna där man kan ana en organisationssyn. I övrigt handlar 
svaren om individ och grupp. 
Förändringsdimensionen/meningsfullhet – individnivå 

• På programmet tycker jag att vi försöker arbeta individuellt med eleverna, att vi ser 
elev för elev och vad de har för behov av stöd för att komma vidare. I arbetet med att 
jobba individuellt så är det också viktigt att se vad eleven själv strävar efter, alltså vilka 
mål har eleven som den strävar efter att nå? 

• Det kan vara så att eleven inte når målen enligt skolverket men att man ändå sätter upp 
individuella mål som eleven försöker nå. Det kan t.ex. vara praktikplatser som man 
anpassar efter eleven men som inte uppfyller målen i kursen. 

Båda svaren kommer från karaktärslärare och har som bas att eleven skall hitta sina 
egna mål, underförstått för att nå fram till yrkeslivet eller kanske att nå fram till sig 
själv. Det viktigaste är här inte att nå kursplanemålen utan de individuella mål eleven 
har. 
Förändringsdimensionen/meningsfullhet – gruppnivå 

• Personligen arbetar jag med att öka förväntningarna och kraven hos eleven genom att 
försöka förbereda dem på vad arbetslivet förväntar sig av dem.  

• Slutligen vill jag nämna några ledord som jag brukar ha med mig i min undervisning. 
Jag fick dem av min handledare under min utbildning som tyckte att jag skulle ha dessa 
ledord med mig på min lärarresa och att jag skulle tänka på dem när jag planerade min 
undervisning. Orden har jag även sett i andra texter, men jag tycker att de är till hjälp att 
ha i tankarna. Orden är kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt 
värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa ord har jag även använt mig en del av i 
min undervisning med klassen för att få eleverna att lyckas med sina studier. 
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• Att de får ta del av vad som förväntas när de kommer ut och ska arbeta tror jag är en 
viktig del för eleverna att sträva framåt. 
 

Karaktärslärarnas svar visar att de har yrket som fokus och arbetar för att förbereda 
eleverna på vad de förväntas kunna när de kommer ut i arbetslivet. Kärnämneslärarens 
svar innehåller de ledord läraren har med sig i arbetet; Orden är kunskap och förståelse, 
färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. 
Förändringsdimensionen/meningsfullhet – organisationsnivå 
Här finns inte några svar att hitta. 
 
 
Bilaga D  
 
Rektorsintervju 
Rekors ord är nedskrivna direkt citerade och mina frågor står kursivt skrivna. 
 
Antalet avhopp på programmet ligger på ungefär tre per grupp. En skiljedelare kommer 
när eleverna går ut på den första praktiken då man är ute och verkligen får kontakt med 
yrket då visar det sig vilka som tycker att det här är ett rätt val. Sen kan ju enstaka 
avhopp komma senare, skälen kan vara väldigt varierande, det kan vara att man har 
olika personliga orsaker det kan fortfarande vara så naturligtvis att man ändrar 
yrkesinriktning. Och, så länge man hänger på i yrket då hänger vi på eleven också så, då 
försöker vi byta ut kurser mot praktik. 
Vi ska ju hela tiden gå mot en hög måluppfyllelse. Vad ser du för riskfaktorer som kan 
störa måluppfyllelsen just när det gäller det här programmet? 
Alltså, vi har ju aldrig på det här programmet haft fler sökande än vad vi har platser. Det 
har alltid varit ett öppet program och det betyder ju att alla elever som har varit behöriga 
eller till och med kan man säga, obehöriga, men ändå haft ett intresse för programmet 
dom har liksom fått börja. Och då är det ju klart att här finns elever med olika slags 
problematik som de har med sig från grundskolan och som naturligtvis inte bara 
försvinner bara för att de börjat på gymnasiet som gör att de har haft bristfälliga resultat 
från grundskolan. Så att på det sättet är det ju stora risker med programmet att man får 
fler som kanske inte klarar utbildningen och där kanske man också kan säga att man 
också har ett större krav på mentorerna som du frågade nyss att arbeta med elever med 
olika slags svårigheter de finns ju där i högre grad än i andra program kanske. 
Men vad är det då för framgångsfaktorer som bidrar till att så pass många elever ändå 
når målen  
Ja det är en……. Det är duktiga och engagerade lärare. Det här är kanske också ett 
naturligt urval. Vi har ju haft lärare som har gått igenom det här och vänt efter ett tag 
när de har sett att det här handlar inte om traditionell utbildning med snälla och 
skötsamma elever som sitter och lyssnar tyst på vad läraren, vad auktoriteten, har att 
förtälja framme vid katedern. Så är det inte här utan man måste jobba mer aktivt mer 
socialt men också med att fundera kring varför går det inte för den här eleven och hur 
ska jag nå den hur kan jag samarbeta med specialpedagogen för att nå den, så att ett 
genuint elevperspektiv krävs av en personal. 
Tror du att det är kärnan i programmet spelar roll?  
Kanske. Kanske. Men jag tror att det egentligen utvecklas en kultur på varje program 
utifrån de elever de får, att vi har de här kategorierna elever med en stor andel som från 
början har studiesvårigheter gör också att vi får en kultur där man tar hand om de 
eleverna, det handlar ju om överlevnad på programmet. Kan man välja bort en grupp 



  
 

X 

elever, vilken man egentligen inte får, men om man liksom kan göra det genom att välja 
arbetssätt och förhållningssätt då hade man snabbt fått ett mer begränsat elevunderlag. 
Hur ser statusen ut för programmet, om vi tittar på alla program som finns i den här 
stan var ligger det här programmet? Ligger det i topp eller botten eller var ligger dom 
statusmässigt sett.  
Ska man se till sökandebilden så är det ju låg status, sen finns det ju andra sätt att se på 
det  
Till exempel? 
Att… dom har ju en högre status på arbetsmarknaden de får jobb i stort sett allihop som 
går ut och bestämmer sig för att de ska jobba i det här så får de ju jobb kan man ju säga 
att det är en hög status. Bland vuxna så är det här en utbildning som är mycket attraktiv 
de behöver bara bli lite över tjugo så har vi så många sökande som vi inte kan få plats 
med på våra utbildningar. Så att det är en svår bit det där med vad för status det har det 
är klart att i den här femtonåringens bild att titta på gymnasieskolans olika program 
försöker kolla man var går det häftigaste eleverna, var vill jag vara någonstans utifrån 
att jag är en ? och då ligger inte det här programmet i toppen utan snarare bland de 
lägre. 
När jag intervjuade några elever på programmet så sa de precis samma sak som du 
säger att när man sökte var det en sak men nu, när vi har kört kurser för andra  då 
känner vi att vi har högre status, och vad de andra tycker det bryr dom sig inte om, man 
känner själv att ”vi kan”. 
Så där är det med alla, att få visa upp vad man kan ger en hög status när man ser att de 
inte kan och det är ju så med det här programmet dom har en väldigt speciell kunskap 
som dom nog kommer att känna sig stolta över allt efter som de går här och jo, ja, det 
stämmer med min bild- det är en status när man går in och sedan har man höjt den under 
de där tre åren och man har klättrat. 
Om du skulle sammanfatta lite med egna ord varför är det här programmet lyckat och 
nu utgår jag ifrån att det är lyckat, håller du med om den bilden? 
De insatser som görs på det här programmet är lyckade det som inte är lyckat är att det 
inte har fått det mer attraktivt. 
För femtonåringen 
 Det är, det känns som ett misslyckande att femton-sextonåringar och deras föräldrar 
kan uppleva, jo föräldrarna kan nog uppleva det men inte så starkt att de tar sina ungar 
och sätter dem där, men vi skulle kunna ha en högre status jämfört med 
handelsprogrammet och barn och fritidsprogrammet som för femtonåringen… det är 
olyckligt 
Men om du sammanfattar, vad är det som gör programmet lyckat? 
Nä men det är väl att det skapats en kultur på programmet om att ta hand om alla de 
ungdomar…., inte alla, men många ungdomar som inte skulle haft en chans när de var 
femton-sexton år att komma igenom en yrkesutbildning om de inte fått det här 
bemötandet. 
Jag tänker på så många PRIV-elever som har gått igenom det här programmet och fått 
en komplett utbildning och fått en möjlighet till en försörjning när de är arton-nitton år. 
Så mycket som varje elev har vunnit på det i reda pengar och även samhället alltså i 
stället för att gå ett år på IV eller någon annan stans så har de blivit omhändertagna där 
och gått ut gymnasiet på ordinarie tre år. Det har många elever på programmet gjort, så 
att det gör det här programmet lyckat. Sen beror ju programmet mycket på vilken 
personal man har, jag tror att den personal som inte har det här förhållningssättet, de vill 
vi inte ha här för att arbeta med den här elevkategorin, så det har fallit sig naturligt att 
det har blivit en bra personal, tycker jag. 
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Är det någonting jag inte har frågat om eller som borde vara med när man pratar om 
det här programmet? 
Det är ett svårt program egentligen teoretiskt, om man jämför med andra yrkesprogram 
ja det finns ju yrkesteori, men här så är det ju mycket hårt pluggande med dubbla kurser 
så det är ingen easy way för de här ungdomarna att både hålla de här kvalitetskraven 
och den här omsorgen med de svagare eleverna eller vad vi ska kalla dem, det är ju 
fantastiskt bra.  
 
 
 
 
 


