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Sammanfattning 
 

Under min praktikperiod på en skola har jag sett att det finns elever som har det svårare än 

andra elever med sin utbildning och jag blev intresserad redan då av att försöka hjälpa dem, 

men hur? Med detta arbete vill jag försöka få kunskap om vad som gör att elever som går på 

ett yrkesprogram hoppar av sin utbildning. Genom denna kunskap kan jag som yrkeslärare ha 

bättre beredskap att hjälpa de elever som har det svårt i skolan. Denna kunskap har jag skaffat 

med hjälp av intervjuer och litteraturforskning. 

 

 Inledningsvis presenterar jag de ”omdöpta” fyra eleverna som har gett mig ett underbart 

material för att börja litteraturforskningen. Jag beskriver dem som Den osäkra eleven, Den 

självsäkra eleven, Den tvingande eleven och Den glada eleven. Deras avhopp gav olika 

konsekvenser för dem själva beroende på orsaken till avhoppet, deras välbefinnande har också 

varierat efter avhoppet. 

 

 Med hjälp av deras berättelser och litteraturforskningen har jag kommit fram följande. 

Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd för att stödja eleven istället för att 

hamna i konflikt med dem. Detta innebär att läraren då bidrar till en bättre relation mellan 

läraren och eleven. På detta sätt kan läraren undvika att felaktigt bedöma en svagpresterande 

elev som ointresserad och undvika risken för att eleven kommer i skymundan. Vidare 

kommer arbetet fram till att eleverna skall stödjas och stimuleras för att själv ta initiativ och 

ansvar, och läraren ska uppmuntra eleven till medinflytande och medansvar över sin 

utbildning. Alla elever skall få möjlighet att vidareutvecklas. Läroplanerna förespråkar det 

självförverkligande mötet med eleverna. Detta innebär att det finns ett socialt samspel i 

klassrummet mellan eleverna och läraren. 
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1. Inledning 
Den tjugofjärde maj 2004 i Dagens Nyheter fanns en intressant artikel som handlar om 

”elevers massavhopp från yrkesutbildningarna”. Jag blev mycket inspirerad av den artikeln 

(Bilaga 1). ”Antalet elever som fullföljer gymnasiernas yrkesprogram minskar dramatiskt, 

dubbelt så många hoppar av yrkesutbildningarna som de som lämnar den mest krävande 

teoretiska linjen” skriver Ulla Lindqvist, andra vice ordförande LO och Irene Wennemo, 

Näringspolitisk chef LO. De skriver vidare att; 

 

”det verkar vara något av en framgångsfaktor att ha ett nära 

samarbete mellan arbetsmarknadens parter och skolan”. ”I 

elprogrammet, men också i byggprogrammet, verkar klara att 

kombinera teori och praktik på ett sätt som svarar mot både 

arbetsmarknadens behov och elevernas intresse och förmåga.” 

 

Under 1990-talet genomfördes stora reformer på gymnasieskolan. Den institutionella 

omvandlingen av gymnasieskolan innebar att hela det svenska skolväsendet förändrades från 

regelstyrning till målstyrning. En av orsakerna blev att de tidigare tvååriga yrkeslinjerna 

ersatts av nationella program med olika kurser. Detta gav möjligheten att kombinera ämnen 

och kurser på ett nytt sätt (Häckner, Björklund, Fendell, Sellén & Tschudi, 1996, s. 11). 

Betygssystemet förändrades också. De tidigare relativa (grupprelaterade) betygen ersattes av 

mål- och kunskapsrelaterade betyg (Svensk Facklitteratur, 1994, s. 58). De yrkesförberedande 

linjerna skulle inte längre vara en utbildningsmässig återvändsgränd utan den treåriga 

utbildningen skulle möjliggöra vidareutbildning på till exempel högskolan. LO har undersökt 

reformernas påverkan i gymnasieskolan sedan 1990-talet, enligt artikeln. Undersökningarna 

visar att eleverna på olika yrkesförberedande program har svårast. Kravet att klara både 

kärnämnena och karaktärsämnena gör att utbildningen kan kännas jobbig. Karaktärsämnena 

innehåller också mycket teori som man måste lära sig för att kunna utföra arbete i praktiken. 

Eleven kan bli överraskad och besviken över att de teoretiska delarna i utbildning kan vara 

svåra att förstå. Fackspråket som man använder i de olika yrkesämnena måste läras in och 

förstås som ett nytt språk för att eleven ska klara av undervisningen. 

 Under min praktikperiod på en skola såg jag att det finns elever som har det svårare än andra 

och jag blev intresserad redan då av att försöka hjälpa dem, men hur? Med detta arbete vill jag 

försöka få kunskap om vad som gör att elever som går på ett yrkesprogram hoppar av sin 
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utbildning. Genom denna kunskap kan jag som yrkeslärare ha bättre beredskap att hjälpa de 

elever som har det svårt i skolan. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att studera elevers berättelser kring deras avhopp från 

elprogrammet. Jag önskar därför att få svar på följande frågor: 

 

• Varför hoppar elever av utbildningen? 

• Hur kan det kännas att hoppa av från utbildningen?  

• Vilka tänkbara konsekvenser kan få ett avhopp för eleverna? 

• Hur kan läraren stödja eleven under beslutprocessens gång? 

 

 

2.  Metod 

2.1. Avgränsningar 

I den här undersökningen har jag valt att undersöka en grupp elever från elprogrammet som 

har hoppat av från utbildningen under de senaste tio åren. Jag vill poängtera att detta arbete 

endast kommer att lyfta fram elevers syn på avhoppet inte skolans, inte heller lärares syn. 

Arbetets uppgift är inte att kritiserar olika skolor, vars elever jag intervjuar. Arbetet kommer 

inte att ta upp kritik mot skolan. 

 

2. 2. Kvalitativ metod 

”I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter”, hävdar Bryman 

(2002, s. 300). Mitt intresse är att lyssna och ställa frågor vilket leder till att jag på ett 

naturligt sätt använder den kvalitativa metoden i min empiriska undersökning (Bryman 2002, 

s. 250). För att samla berättelser om olika slags skolerfarenheter med olika individer, så har 

jag valt att använda semi-strukturerade intervjuer. Med detta sätt att genomföra intervjuer, får 

jag mer frihet att ställa personligt anpassade frågor (Bryman, 2002, s. 301). I avsikt att få 

beskrivningar om känsliga tider i skolan, ger jag respondenten mycket tid för att svara på 

frågorna i syfte att uppmuntra deras berättande. Om den intervjuande har svårt att berätta och 
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berättelsen helt fastnar, ställer jag en ledande fråga, som jag har planerat i förväg. Tanken är 

att ge så mycket utrymme som möjligt för respondentens eget berättande.  

 

Jag har skrivit en frågeguide som innehåller båda öppna och mer ledande frågor. Frågeguiden 

(se bilaga 2) är mer stöd för mig själv att kontrollera vilka områden respondenten och jag som 

intervjuare har berört. 
 

2. 3. Förberedelser för kvalitativ intervju 

För att lära mig mer om intervjuteknik har jag läst igenom olika böcker som tar upp 

förberedelser innan intervjun som etik, intervjumomenten, bearbetning av data samt tolkning 

av berättelser. 

 

I boken, Intervju, konsten att lyssna och fråga, beskriver Jan Krag Jacobsen (1993) att en 

intervju är kommunikation mellan tre personer; en intervjuare, en respondent och en åskådare. 

Åskådaren är den person som blir mottagare av intervjun till exempel lyssnar eller läser. Krag 

Jacobsen hävdar att intervjun överför kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, 

värderingar och annat från en respondent till åskådaren med intervjuaren som mellanhand. 

Vidare hävdar han, att det som är ”anmärkningsvärda med intervjun är att den båda till form 

och innehåll kan överskrida vad respondenten, intervjuaren och åskådaren var för sig skulle 

kunna komma fram till” (Jan Krag Jacobsen 1993, s. 10). 

 

Intervjuarens roll är att förberedda sig inför intervjun, styra och leda intervjutillfället. Efter 

intervjun är intervjuarens roll att tolka samtalet och redigera stoffet. Intervjun ska 

överensstämma med ett användningsområde, i detta fall forskning. Varje intervjutillfälle är 

unikt i sig liksom varje respondent. För att få respondentens förtroende är det viktigt att 

planera i förväg så långt som det går. Följande punkter är viktiga att tänka på enligt Swahn 

(2004): 

 

• hur respondenten ska bemötas 

• hur intervjuaren presenterar sig själv  

• hur undersökningens syfte presenteras så att respondenten blir intresserad av att ställa 

upp på intervju  

• hur respondentens integritetsskydd är garanterat 

• hur och när ska intervjun ske 
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• hur respondenten har möjlighet till återkoppling  

• kan respondenten ställa frågor till den ansvariga handledaren och 

utbildningsinstitutionen. 

 

Hur beskriver jag uppgiftens syfte på ett så intressant sätt att respondenten blir intresserad av 

att delta i intervjun och vill berätta? Detta är min viktigaste uppgift för att få en bra 

datainsamling. Hýden & Hýden (1997, s. 34) skriver att det är viktigare att få till stånd en 

intervjusituation som uppmuntrar till berättade än hur frågorna är formulerade. Vidare hävdar 

de att frågorna som har öppen karaktär har större förmåga att locka fram berättande. 

 

Intervjuaren ska vara en trygg lyhörd människa som skickligt leder berättelsen framåt. Hon 

ska kunna vara beredd att bemöta det oväntade. Man kan inte förvänta sig att respondenten 

öppnar sig helt, samt att allt som är lagrat i respondentens minne dyker upp första gången då 

man intervjuar respondenten. Det är viktigt ”att lämna en viss frihet för respondenten att prata 

om det som är viktigt för honom eller henne”, menar Judith Bell (2000, s. 122). Man ger då 

tid till respondenten att tänka och svara vad han vill utifrån sin personliga ståndpunkt. En bra 

intervju är autentisk och trovärdig, hävdar Krag Jacobsen (1993, s. 13) det vill säga att ”vi 

tvivlar inte på att det finns en verklig person som med sina egna ord berättar om något”. Han 

menar att en sådan berättelse kan skapa mening och betydelse för alla parter. 

 

2. 4. Etik och urval 

Eleverna i denna undersökning har valts ut av lärare på olika gymnasieskolor. Skolorna är 

valda slumpmässig. Helt praktiskt gjorde jag så att en skola kände jag igen från början men 

andra skolor letade jag upp från nätet. Jag var på besök i den enda skolan som jag kände igen 

och tog upp min undersökning. Lärarna blev intresserade av detta och hjälpte mig med att 

hitta elevens kontaktinformation. De andra skolorna har jag kontaktat via telefonsamtal och 

berättat min undersöknings syfte. De här skolornas rektor eller lärarna komihåg att det var 

något speciellt med de eleverna under deras skolgång och rektor och lärarna rekommenderade 

mig att kontakta de eleverna. Den enda gemensamma nämnaren för de här eleverna är att de 

har börjat gymnasieutbildningen på elprogrammet någonstans i Sverige, någon gång under de 

senaste tio åren. 

 

Jag har tagit kontakt med eleverna genom telefonsamtal. I början av samtalet har jag berättat 

vem jag är, var jag utbildar mig, min uppgifts syfte samt vem min ansvarige handledare är och 
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handledarens institution. Under samtalets gång har jag gått igenom etiska regler som handlar 

om informationskravet, det vill säga att de tidigare nämnda uppgifterna samt 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002, s. 440-441). 

 

För att förstärka skyddet för den enskilde eleven, har jag avidentifierat deltagarna i studien så 

att de inte skall gå att känna igen. Jag har själv döpt de här eleverna så som jag har uppfattat 

deras karaktär. 

 

De fyra intervjuerna är inspelade på var sitt band och hanteras endast av mig. Dessa band 

kommer jag att förstöra efter uppsatsens godkännande. 

 

2. 5. Analysinstrument 

Att skriva talat språk till en textform för att sedan tolka, är en mycket komplicerad process. 

Vilken strategi ska jag ha för att tolka berättelser? Jag har valt att tolka enbart transkriberat 

språk. För att få mest nytta av texterna valde jag att använda Labovs analysredskap för 

tolkning av berättelser (Hydén & Hydén, 1997). Labov anser att ”väl utformade berättelser 

består av en bestämd uppsättning av element, och att varje sats har en exakt funktion” 

(Hydén & Hydén, 1997, s. 50). Dessa funktioner har följande uppgift: 

 

• Att sammanfatta något som följer (abstract, Ab) 

• Att orientera lyssnaren (Or) 

• Att föra den komplicerande handlingen framåt (complication, CA) 

• Att utvärdera dess mening (evaluation, Ev) 

• Att respektive avrunda handlingen (resolution, R). 

 

Riessman (Hýden & Hýden, 1997, s. 51) anser att med hjälp av Labovs modell kan vi förstå 

hur berättaren organiserar sin berättelse. Denna modell är formell och komplicerad, men en 

effektiv metod att analysera berättelser. Min tolkning baseras på texten och därigenom har jag 

tagit upp de teman som jag vill belysa. 

 

När det gäller forskningens objektivitet har jag uppfattningen att en empirisk 

forskningsprocess aldrig kan vara helt objektiv eller värderingsfri. Anledningen till detta är att 

forskaren inte kan förhålla sig neutral eller vara förutsättningslös i förhållande till traditioner, 
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omgivningen eller den egna personligheten (Holme, 1991, s. 30). Detta samtidigt som den 

förförståelse som jag trots allt har kan ses som en hjälp när det gäller att orientera sig och 

förstå, men naturligtvis med risk för att bli hemmablind, tolka hur jag anser att berättaren 

menar. Objektivitetsfrågan kan hanteras genom en medvetenhet om problematiken och att 

man intar en öppenhet i sin forskningssituation, vilket innebär att redovisa de förutsättningar 

som finns. 

 

Mitt sätt att tänka är närmast konstruktionismen, det vill säga att jag anser att verkligheten 

ständigt förändras. I boken, Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2002, s. 31) hävdar 

Becker att;  

”Människor kontinuerligt skapar kulturen…Ingen uppsättning 

kulturella kunskaper…ger en perfekt tillämplig lösning på de 

problem som människor ställs inför under en vanlig dag, och 

därför måste de göra om lösningarna och anpassa sina kunskaper 

efter den nya situationen utifrån det som är nytt i denna”.  

 

Den sociala världen och dess kategorier är inte något yttre i förhållande till oss utan byggs 

upp och konstitueras i och genom samspel, hävdar Bryman (2002, s. 31) vidare. Jag kommer 

att använda den induktiva ansatsen för att öka min kunskap om det området som detta arbete 

handlar under analys- och resultatbearbetningens gång. Jag har inte många färdiga 

litteraturkategorier och teorier att utgå ifrån utan jag skaffar dom under arbetets gång. I mitt 

fall är det elevperspektiv, som jag vill belysa. Enligt Westlund (2004, s. 6), brukar en induktiv 

ansats användas när området är relativt outforskat, som jag anser att mitt fall är, eller när man 

eftersträvar ett informationsperspektiv. 

 

2. 6. Metoddiskussion 

Från början kontaktade jag Dagens Nyheters informationsavdelning via ett telefonsamtal för 

att fråga om jag får använda deras artikel om ”Massavhopp från yrkesutbildningarna”, som 

underlag till min undersökning. De gav mig bekräftelse att det går att använda men att jag 

först måste kontakta LO:s informationsavdelning och be om tillstånd också därifrån. Det var 

då den sjätte september -04. Jag kontaktade LO:s informationsavdelningens chef Lars-Åke 

Henrikson. Jag berättade för honom om min undersökning som ingår till lärarutbildningen 

och också om mitt intresse om ungdomsutveckling. Jag fick hans tillstånd att använda deras 

underökningar och artikeln samt vidare rådde han mig att leta efter informationen om andra 
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undersökningar. Han blev så pass intresserad att han ville att jag skickar den färdiga 

uppsatsen till honom på LO:s informationskansli. 

  

Jag har tagit kontakt med olika gymnasieskolor i Sverige. Jag har pratat med rektorer och 

berörda lärare om den här undersökningen, som är en avslutande uppgift för mig inom 

lärarprogrammet. Sedan har jag berättat, att mitt syfte med uppgiften är att skapa mer kunskap 

om de elever som har haft det svårt i sin utbildning. Denna kunskap skall förhoppningsvis 

leda till djupare kunskap om hur man kan nå elever som har det problematisk under sin 

utbildning. Jag anser att enligt Lpo94 och Lpf94 har jag skyldighet, även om detta också är ett 

stort intresse för mig, att skaffa denna kunskap vilket jag anser borde gälla alla som arbetar 

inom skolan. 

 

 ”Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

som har svårigheter”, enligt Vernersson (2002, s. 29). 

 

Det uppstår en konflikt mellan mitt undersökningsintresse och de intervjuade elevernas 

integritet. Hur kan jag använda detta material i min kunskapsinhämtning utan att orsaka skada 

för eleverna? Garpelin skriver om detta dilemma i sin bok, ”Ung i skolan” (2003, s. 32), där 

han hävdar att man måste undanröja eventuell osäkerhet om hur den insamlade data kommer 

att behandlas. Det inte bara räcker med att bekräfta för informanterna att deras berättelser inte 

kommer att skada dem. Utan Garpelin (2003) menar att det som har lovats under 

materialinsamlingens gång skall man försöka efterleva även sedan man lämnat fältet 

respektive intervjufasen. Jag anser att det känns som om det är lätt att lova integritet för 

informanterna, men i verkligheten känns det att det ändå finns människor (lärare, kompisar, 

föräldrar och släktingar) som kan känna igen informanterna och orsaka skada. 

 

Två av intervjuerna är genomförda via telefonsamtal på grund av problem med att samordna 

mötesplatser. En telefonintervju ställer krav på inspelningsutrustningen. En störningsfri miljö 

under samtalet är ett måste. En telefonintervju tar minst lika mycket tid som en intervju 

ansikte mot ansikte. Att vara osynlig gör intervjun spännande. Respondenten ser inte 

intervjuaren och svarar kanske mer öppet om känsliga händelser eller döljer sanningen helt än 

om respondenten ser intervjuaren. Innan telefonintervju behöver man ett väl planerat mönster 

över hur man börjar, genomför och avslutar samtalet. Krag Jacobsen (1993, s. 45) hävdar att 

intervjuaren måste vara förberedd på att fånga upp signaler som ifrågasätter den bild man har 

skapat sig. Jag blev totalt hämmad av en respondent och hans sorgliga berättelse och hur 
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lärarna hade misstänkt att respondenten hade använt droger. Jag blev tvungen att ställa andra 

frågor än jag hade planerat i förväg, men denna intervju gav mig också mycket kunskap om 

mötet med eleven som inte trivs med sin utbildning. 

 

Jag har styrt varje samtal i början men efter ett tag har respondentens nervositet släppt och 

samtalet börjat flyta. Det visade sig att alla inte är lika pratiga utan jag fick själv styra 

samtalet så att jag fick svar på mina frågor. I viss mån kändes det som om respondenterna 

blev lättad och glada över att deras historier uppmärksammades.  

 

Två av intervjuerna är genomförda ansikte mot ansikte. De här två respondenten jag bjöd på 

Coca-Cola och småkakor i avsikt att få en avspänd miljö. Att träffa en okänd människa och 

vara korrekt, neutral och ändå saklig i en främmande lokal var en spännande erfarenhet. 

Under intervjuernas gång visade det sig vara värdefullt att vara väl förberedd, kunna alla 

frågor utantill och syftet med frågeställningen. Jag kunde därigenom koppla av och 

koncentrera mig på att lyssna.  

 

Att genomföra varje intervju tog från en halv timme till nästan två timmar. Transkriberingen 

tog i det längsta fallet sex timmar. 

 

I tolkningsfasen har jag använt Labovs metod som redskap att bearbeta transkriberad text. I 

början kändes det svårt att se vad i texten som till exempel är sammanfattning om något som 

följer och vad som leder lyssnaren, men när man väl hade kommit i gång var sättet att arbeta 

med texten ganska effektivt. Jag anser att med hjälp av wordperfekt-program och bisatsers 

kodning är det ett effektivt sätt att få fram resultatet. Jag anser dock att mina egna känslor, 

empati mot respondenterna, kan synas igenom tolkningen, som inte är vetenskapligt, men 

mänskligt (se Holme, 1991, s. 30). Även om respondenternas berättelser om lärarnas beteende 

gjorde mig chockad, hoppas jag att jag har förhållit mig neutral. För att undvika all kritik mot 

alla parter bestämde jag mig för att låta elevernas egna utsagor vara kvar utan djupare 

analysering. Det som jag tolkar själv kommer fram i min resultatdiskussion. Jag anser att min 

uppgift inte är att kritisera lärarna även om eleverna gör det.  

 

Enligt min uppfattning om undersökningens validitet, har jag undersökt och också fått svaret 

på de frågor som jag ville belysa och undersöka. Thurén (1996, s. 22) beskriver att validitet 

innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat. Han 

hävdar vidare att om flera undersökare använder samma metod och kommer fram till liknande 

 11



resultat så har dessa undersökningar hög reliabilitet. Jag anser att alla de här forskarna 

kommer fram till samma resultat som jag, Garpelin (2003), Häckner, Björklund, Fendell, 

Sellén & Tschudi, (1996), Skolverket, Hill, (2001) och Jenners (2004). Resultatet redovisar 

jag i kapitlet 6. Resultatanalys. På grund av många andra forskares likadana resultat med 

samma metod, anser jag att min lilla undersökning har hög reliabilitet. 

 

Det svåraste har varit att hitta de undersökningar som vore relevanta, som beskriver elevernas 

känslor, för den här undersökningen och själva skrivandet. Att skriva ut sig från den rädslan 

att jag skriver fel. För mig som har bott här i Sverige i fyra år är det inte så självklart att skriva 

så mycket. Det som har varit svårt är att tankarna flyter fortare än jag hinner skriva och när 

svenskan tar slut kommer modersmålet fram och orsakar att texten, det som jag ville säga inte 

bli tydligt. Staffan Larsson (1986, s. 33) skriver om att ”man inte kan hemlighålla sina 

tankar”. Det är lite skrämmande att visa sig med hjälp av egna tankar i textform, dock byggt 

på och begrundat på andra också. I alla fall har den här undersökningen varit väldigt givande 

att genomföra och jag väntar bara på att få tillfällen att sätta nya kunskaper i praktisk 

prövning.  

 

 

3. Tidigare forskning 
Kortfattat konstaterar jag att det finns mycket undersökningar om lärare, rektorer och skolor 

utifrån organisationsperspektivet, men elevperspektivet och elevtänkandet har undersökts 

mycket mindre. Dock har jag hittat intressanta undersökningarna, men jag saknar djupare 

undersökningar om ungdomsutveckling och hur ungdomar tänker. Vad känner och tänker 

ungdomar mellan 16 och 18 år? Vad är det som uppfyller deras värld? En sådan djupare 

ungdomsundersökning kunde underlätta för läraren att förstå och stödja elevens utveckling. 

Läraren kunde istället för att hamna i konflikt med eleven bidra till en bättre relation mellan 

läraren och eleven. I detta avsnitt har jag valt att koncentrera mig kring forskning ned relevans 

för mitt arbete. Fokus för detta är studier kring lärares och elevers relationer och elevers 

upplevelser av sin skoltid. 

 

Boken, ”Bilder och motbilder. Elevers och lärares föreställningar om yrkesinriktad 

gymnasieutbildning” (Häckner mfl. 1996), har skrivits av en forskargrupp från Luleås 

högskola. Deras intresse har varit att undersöka elevers och lärares upplevelser av 
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undervisningen och verksamheten i klassrummet. Således är deras övergripande syfte att 

utveckla metoder som kan användas för att analysera och jämföra elever och lärares kognitiva 

strukturer på individuell nivå och på gruppnivå. Syfte med denna metod är att kunna 

identifiera barriärer för undervisning, kommunikation och relationer mellan elever och lärare 

för att sedan förbättra dessa relationer (Häckner mfl. 1996, s. 117).  

8-9). 

Deras mest betydande resultat är enligt min mening hur kombinationen av begreppskartor, 

grider och intervjuer kan användas för att beskriva och analysera elevers och lärares 

föreställningar.  

 

Enligt min uppfattning redan från Teknisk högskola (Novak, 1985) innebär det att man kan 

jämföra kognitiva kartor eller så kallad begreppskartor med mind-mappning. Det innebär att 

man identifierar en huvudfråga för det område man vill kartlägga eller belysa. Efter den 

identifierar man 10-20 begrepp som hör till området och listar dessa, rangordnar begreppen 

genom att sätta det vidaste och det mest inklusiva begreppet högst. Man bygger på sin karta 

genom att placera det viktigaste begreppet överst. Därefter väljer man ut 2-4 underbegrepp 

och placerar dom under begreppet, sedan sammanbinder man begreppen med linjer. Med 

hjälp av kognitiva kartor kan det överblick lätt skapas och ge en helhetsbild genom de 

sammanlänkade begreppen, processer eller till exempel detaljnivåer. 

 

Häckner mfl. (1996) har kommit fram till att det är möjligt att skapa förutsättningar för 

förbättrad kommunikation mellan elever och lärare genom att visa upp de kognitiva kartorna 

och medvetandegöra elever och lärare om de tolkningsmönster som finns. De anser också att 

förbättrad medvetenhet om egna och andras föreställningar kan leda till ökad samsyn om vad 

som kännetecknar bra utbildning och bättre relation mellan elever och lärare. Med hjälp av 

begreppskartor, grider och intervjuer kunde forskargruppen få fram skillnader mellan elevers 

och lärares frågeställningar samt skillnader mellan olika yrkesinriktade klasser. De själva 

anser att två av deras resultat är särskilt anmärkningsvärda: 

 

 ”Den första är att lärarna har dålig precision i sina bedömningar 

av elevernas intresse för olika ämnen. Om en lärare felaktigt 

bedömer en svagpresterande elev som ointresserad, finns det risk 

för att eleven kommer i skymundan”. Vilket kunde undvikas med 

hårt arbete och stöd av läraren. ”Den andra är att eleverna 

uppfattar en ”typisk” lärare negativt. Elevernas negativa 
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schablonbild av den typiske läraren är naturligtvis en mycket 

ogynnsam förutsättning för undervisning” (Häckner mfl. 1996, s. 

117).  

 

Denna forskargrupp kommer även fram till att ökat elevinflytande kan leda till att eleverna tar 

större ansvar för sitt lärande. De anser också att ämnesintegration och lärarsamarbete ökar 

elevernas möjligheter att lyckas bättre med utbildningen. Med dessa verktyg kan läraren 

förbättra undervisningen och klassrumsrelationen, anser jag. 

 

Anders Garpelin har skrivit boken ”Ung i skolan” (2003). Med denna undersökning vill han i 

stort sätt belysa,  

”vad vet vi om hur ungdomar i egenskap av elever påverkas som 

unga människor av sin tid i skolan i allmänhet och högstadiet i 

synnerhet, samt vad betyder ett möte med andra unga människor i 

en tid då det händer mycket annat i den personliga utvecklingen, 

såväl ur ett elevperspektiv som ett livsperspektiv” (s. 16). 

 

För mig känns det viktig att ta upp hans undersökning på grund av att han belyser elevers 

övergång till gymnasieskolan. Jag vill bevara elevernas berättelser som Garpelin har skrivit 

dem. Jag anser att det är viktigt att beakta hans resultat när det gäller elevernas tankar inför 

gymnasievalet. Jag presenterar de valda delar av hans undersökning. 

 

I kapitlet ”Dagliga transitioner mellan olika världar”, handlar om de unga människornas 

ständiga transitioner mellan olika sociala världar från dag till dag under många år (s. 392-

394). Garpelin hävdar att vi dagligen flyttar oss från hemmets värld till till exempel skolans 

eller arbetsplatsens värld. De olika världarna har inte samma normer samt mål. Han hävdar 

vidare att det finns stora skillnader mellan individer, när det gäller normer, attityder och 

levnadsmönster som man tidigare varit van vid i ens olika världar och hur dessa världar har 

stämt överens med varandra. Garpelin konstaterar att övergången till en ny skolvärld 

förändrar förutsättningarna för de dagliga transitionerna mellan deras respektive dagliga 

världar. Han menar att transitionerna nu prövas under nya omständigheter. Enligt Garpelin, 

följs övergången till det nya stadiet av en osäkerhet om hur man skall tolka de förväntningar 

som ställs inför detta nya stadium. Han hävdar vidare att transitioner mellan dessa världar är 

olika dramatiska från individ till individ. Garpelin påpekar att dessa transitioner kan bli 

särskilt dramatiska om de alternativa världarna kännetecknas av motstridiga normer och 
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värderingar. Vidare hävdar han att för andra kan olika miljöers förväntningar och normer 

stämma överens och uppfattas som självklara. 

 

Garpelin poängterar hur viktigt det är att ha ett helhetsperspektiv när man skall förstå de 

svårigheter en elev visar i skolan. Genom att ta fram vissa skillnader i levnadsvillkor som 

gäller fritidens och hemmets värld för de olika ungdomarna som dagligen möts, kan man få en 

fördjupad förståelse av deras dagliga transitioner och hur dessa kan antas påverka 

förutsättningarna för lärande i skolans värld (s. 394). Garpelin anser att det finns skillnader 

mellan ungdomars världar och värderingar samt normer, mellan elever från land och stad, 

mellan resande elever och elever som bor i närområdet. En av de viktigaste världarna är 

hemmet, enligt honom. Hemmaförhållandet kan skilja oerhört mycket och påverkar således 

mycket unga människors handlande (s. 400-402).  

 

Garpelin beskriver två olika skolors liv på högstadiet till gymnasiet och belyser vad som 

händer i klasser från sjuan till nian. Jag tar upp de stora dragen från nian till gymnasieskolan 

och i gymnasieskolan. Under det sista året på högstadiet är det vanligt att det utvecklas något 

av samförstånd i klassen (s. 163). Parallellt med denna process sker en marginalisering och 

utstötning, där de vanliga kamratgrupperna inte längre fungerar som trygghets- och 

gemenskapsbaser för de ungdomar som uppfattas avvikande. Dessa elever får inte längre 

samma självklara plats i gruppen, vilket leder till att utstötning sker redan inom den egna 

gruppen. Även gymnasievalet har sin påverkan på nian när eleverna börjar inse att det snart är 

dags att lämna gruppen och skiljas från varandra för att fortsätta olika vägar (s. 162). Garpelin 

har lagt märke till att det finns en tendens att de som väljer yrkesförberedande program 

återfinns bland dem som blir marginaliserade. Detta anser han vara något särskilt märkbart 

under den sista terminen. 

 

Garpelin anser att denna utveckling också innebär att det sker ett närmande mellan könen. 

Han hävdar att livet som ung människa också handlar om att bli bekräftad som en ung man 

respektive ung kvinna, inte enbart som elev eller klasskamrat (s. 163). 

 

/…/ det är bättre kontakt i klassen, det är mycket bättre kontakt, så 

nu liksom alla känner alla /…/ man växer ihop på nåt sätt, det är 

det som känns lite konstigt när man ska slitas ifrån varann, just, 

det är lite tråkigt faktiskt, det trodde jag aldrig att jag skulle så här 
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tänka, tänk i sjuan, gud va skönt det ska bli och slippa den här 

klassen /…/ (s. 164).  

 

Stora förändringar kan ske i de ungas liv under nian, vissa kan känna sig mer mogna än andra 

och de vågar gå sina egna vägar mot positiva mogna val som speciella utbildningsmöjligheter 

men det förekommer också parbildning samt alkohol och fester (s.185-186, 188). 

 

 /…/ jag har tappat totalt lust för skolan, så jag orkar ingenting, 

jag tycker bara att det är segt att gå här, och helst av allt skulle 

man vilja försvinna, eller av typ börja jobba eller att resa bort 

eller nånting, det kostar ju pengar, så det går liksom inte, men, så 

där, så jag vet liksom inte hur jag ska göra med gymnasiet nu då 

/…/ antingen kan man välja om till journalist då /…/ men jag vet 

inte om jag orkar söka, allting, alla typ tjatar liksom jättemycket, 

gå där, så tycker dom att ska gå där, men pappa säger bestäm 

själv, eller kanske ska ta ett sabbatsår eller, så man får många 

förslag, men man vet inte vad man ska göra, det är svårt att välja 

/…/ (om kompisen) hon kom inte heller in, men hon ska söka 

journalist, tror jag, ja det ska hon, men jag vet inte om jag vill gå 

där, så att, det blir mycket tryck, eftersom jag vill gå med henne, 

då börjar man tänka lite på det också, fast man ska egentligen inte 

göra det, men det blir lätt så ändå, eftersom jag vill gå på samma 

skola med henne /…/ det kommer säkert att sluta med att jag inte 

går någonstans eller på nåt sånt här, på specialen, eller nåt sånt 

där, eftersom jag inte har nån ork alls, men alla säger ju att det 

blir bättre när man börjar på gymnasiet /…/ (s. 194). 

 

Elever känner sig olika inför gymnasievalet; några känner att det är roligt att ”slippa den 

gamla egna klassen” när andra kanske blir trötta och ledsna över att skiljas från varandra (s. 

210). 

 

Vilket gymnasieprogram man skall in på spelar i hög grad in på den position och den status 

man har i klassen under slutet av högstadiet, enligt Garpelin (s. 237). Eleverna känner att 

övergången till gymnasiet innebär att förutsättningarna för en ny start finns; inför 

utbildningen och det sociala livet (s. 258-259). Garpelin beskriver eleven som anser att 
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gymnasiet har varit ett lyft, där hon fick många nya kompisar och en miljö som hon kunde 

utvecklas i och bygga upp sitt självförtroende (s. 262).  

 

 Här följer en sammanfattning av hur jag har uppfattat Garpelins tankar i hans undersökning. 

Livet i skolan handlar om mycket mer än skolämnena. Det handlar om grupptillhörlighet och 

samarbete, konflikter och utsatthet. Ibland bryts kamratgrupp frivilligt eller ofrivilligt. När 

man flyttar från skolan till en ny skola blir grupptillhörlighet aktuellt. Vem man umgås med 

och ska man umgås med någon? För många unga blir frågan om att duga eller inte duga i sina 

skolkamraters ögon en fråga om överlevnad.  

 

Garpelin anser att relationernas betydelse är en av dom viktigaste förutsättningarna för 

lärande. Vidare menar han att olika transitioner i livet kan ses som om möjliga vändpunkter, 

där ens hela existens på flera sätt fokuseras (s. 446). Detta är en känslig och sårbar situation. 

Denna situation kan ses som ett nytt avstamp och möjlighet att eftertänka och reflektera över 

det som har varit. Man kan dra nytta igenom att dra slutsatser som leder till fortsatt 

utveckling. Inom psykologins och psykiatrins värld talar man om livs- eller utvecklingskriser 

som något naturligt och viktigt i en människans liv (s. 447). Garpelin påpekar att det beror på 

ens tidigare erfarenheter hur väl man klarar av att hantera och bemästra en utvecklingskris. 

Han konstaterar att om man bär med sig en grundläggande känsla av trygghet från tidigare 

transitioner och om ens andra sociala världar kan tänkas fungera som socioemotionella 

trygghetsbaser, så finns det goda förutsättningar för att transitioner till nya stadiet kan bli en 

källa till utveckling för den unga människan. 

 

I boken, ”Motivation och motivationsarbete i skola och behandling”, går igenom Håkan 

Jenner (2004) några viktiga teman i pedagogisk motivationsforskning; vad motivation och 

motivationsarbete inom skola/utbildning och pedagogiskt grundad behandling kan innebära. 

Jenner beskriver intressanta, jämförande resonemang mellan dessa tillämpningsområden.  

 

”Någonstans på vägen mellan stora skolreformer och breda 

satsningar på skolutveckling har intresset för motivationens 

betydelse för lärandet kommit på efterkälke och fått lämna 

utrymme för andra diskussioner” (Jenner, 2004, s. 9). 
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Hans syfte har varit att ge en bild av motivationsforskning och att ge praktiska förslag hur 

man kan utnyttja detta inom skola och behandling i ett pedagogiskt perspektiv (Jenner, 2004, 

s. 9). 

 

”Pedagogik ges en vidare innebörd än uppfostran och 

undervisning. Det handlar om utveckling och förändring; 

pedagogiska frågeställningar aktualiseras i en mängd olika 

sammanhang, där enskilda människors lärande liksom sociala och 

kulturella integrationsprocesser ger sig till känna. En annan 

utgångspunkt för resonemangen är att motivation inte är en 

egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort 

och det bemötande man får.” 

 

Jenner (2004, s. 23) beskriver att i centrum för mötet står båda eleven/elever och läraren. 

Mötet påverkas av deras relation i en mängd avseenden. Han hävdar att deras relation inte är 

jämbördig, utan det är viktigt att elevens beroendeposition inte förstärks. Han kallar detta den 

professionella relationen. Denna innebär att pedagogen har tillägnat sig ett förhållningssätt, 

som kan beskrivas med begrepp som perspektivseende, professionell hållning och etisk 

hållning. Han menar att perspektivseenden syftar på att gå utanför sitt eget perspektiv så långt 

det är möjligt och se världen med elevens ögon. Vidare hävdar han att mötet också har ett 

pedagogiskt innehåll. Det är det parterna samlas kring och som i stor utsträckning är mötets 

mening och ändamål. I undervisningssammanhang handlar det att kunskap ska ses som en 

produkt, något som finns färdigpaketerat att ge till eleven eller som en process, något som 

eleven är medskapare till (s. 23-24). Han menar att det pedagogiska mötet är något på förhand 

givet och något man skapar tillsammans för att få betydelse för mötets karaktär. Jenner 

påpekar att parternas vardagskultur och allt de bär med sig påverkar mötet men även av 

samhälleliga värderingar uttryckta bland annat i lagar, förordningar och styrdokument och 

mer allmänt i samhälleliga attityder till olika företeelser, till exempel skolproblem, sociala 

problem och missbruk (s. 25). 

 

Jenner anser att det är i det här sammanhanget som frågan om motivation och 

motivationsarbete måste ses. Enligt honom är det viktigt för pedagogen att ha förståelse för 

vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära. Han säger att här kan den så 

kallade attributionsforskningen ge en tolkningsram. Denna forskning sysslar bland annat med 

studiet av de orsaker som individer anger som bakgrund till framgång och misslyckande och 
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hur förklaringarna påverkar det fortsatta handlandet. Han säger bland annat att det finns 

forskningsresultat som tyder på att individer med svagt självförtroende har en tendens att 

förklara misslyckandet med bristande förmåga och liknande (interna faktorer) och 

framgången som följd av tur, lätta uppgifter. Han säger att individer med svagt 

självförtroende förklarar framgångarna med externa faktorer, med något som är oberoende av 

dem själva (s. 42). Jenner anser att kunskap om attributionsmodellen kan ge en bättre 

förståelse för elevbeteenden, framför allt när det gäller de elever som tycks uppfatta brist på 

egen förmåga som hela orsaken till misslyckandet och därigenom inte kan eller vill ta vara på 

den kapacitet de ändå har. Lärarens förväntningar har också en avgörande betydelse när det 

gäller att skapa och vidmakthålla elevens motivation (s. 75). 

 

Jenner beskriver en omfattande pedagogisk forskning sedan från slutet av 1960-talet, kallas 

”Pygmalioneffekten” (s. 65). Han hävdar att begreppet används för att beskriva hur 

förväntningar kan fungera som självuppfyllande profetior. Vidare hävdar han att de positiva 

förväntningarna leder till goda resultat och att de negativa förväntningarna leder till dåliga 

resultat (s. 73). Han menar att man även har varit inriktad mot att närmare beskriva hur 

förväntningar formas och förmedlas. Enligt honom har det till exempel visats, att elevernas 

beteenden kan ses som avspeglingar av lärarens förväntningar och vice versa. Elever som 

läraren betraktar med positiva förväntningar är ofta mer aktiva och får också mer beröm av 

läraren eller mer betänketid och annan hjälp om de inte kan svaret, konstaterar Jenner. Vidare 

säger han att elever med låga förväntningar på sig däremot finns i skuggan och ges inte 

samma chanser; de presterar sämre, läraren får sina uppfattningar bekräftade, detta leder till 

en ond cirkel (s. 74). Han menar att för att öka elevens möjligheter att utvecklas ska läraren ha 

det tidigarenämnda perspektivseendet och kontextualiseringen, det vill säga att försöka förstå 

eleven mot bakgrund av hans/hennes specifika situation, kort sagt se eleven. Vidare menar 

han att då och där kan man börja motivationsarbetet (s. 78-79). 

 

Jenner anser att motivationsarbete förutsätter att pedagogen är öppen och engagerad (s. 89). 

Vilket i sin tur innebär organisatoriska villkor för att pedagogen ska kunna reflektera över sitt 

arbete i olika avseenden bland annat kan det handla om att reflektera över yrkeskunskapen i 

termer av de synsätt och värderingar som vägleder handlandet. 
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4. Pågående forskning 
Inledningsvis vill jag belysa att det här kapitlet i sin helhet handlar om Skolverkets 

undersökning om gymnasieutbildningar. Skolverket har bildat ett forskarnätverk i anslutning 

till ett regeringsuppdrag, detta arbete heter ”Villkor och vägar för grundläggande 

yrkesutbildning. Några forskarperspektiv” (Skolverket, 2001). Forskargruppens uppdrag är 

att titta på dåvarande perspektiv på gymnasieskolornas yrkesutbildning för att kunna förbättra 

kvaliteten på yrkesutbildningarna. Denna forskning skall jämföra yrkesutbildningar med 

europeiska yrkesutbildningar. Vilket innebär att forskarna har tagit hänsyn till båda 

pedagogiska frågor som ytbildningens roll i samhället i relation till politiska målsättningar på 

nationell och lokal nivå (2001, s.7). Det andra skälet är att få till stånd en kunskapsspridning 

mellan forskare och praktiker, vilket innebär att kunskap kan hämtas och användas på ett 

effektivt sätt. Forskningen anses också kunna bidra till att lärare inom program med 

yrkesämnen kan få ökat intresse för sin egen utveckling och vidareutbildning. I sin helhet 

anse Skolverket att yrkesprogramundersökningen kan bidra till en positiv utvecklingsspiral. 

Boken är indelad i tolv kapitel. Nedan presenterar jag kortfattat några intressanta kapitel. 

 

I kapitlet Om vikten av att få sig ett skratt. Ett elevperspektiv, skriver en av forskarna i 

Skolverkets rapport (2001) Margreth Hill, skriver att det finns en klar motsättning mellan vad 

eleverna vill lära sig och det som skolan anser att de bör kunna. Hon anser att många 

yrkeselever inriktar sig helst bara på sådana kunskaper som de upplever som nyttiga. Vidare 

skriver hon att elevernas kamratkultur samt hemmets traditioner har påverkan på deras attityd 

till kunskaper, lärande och inflytande. Elevernas attityd anses göra dem oppositionella till 

”skolspelet”, enligt henne (s. 25). Hon hävdar att eleverna vill ha bra arbetskamrater, vilket 

innebär att man ”får sig ett skratt” ibland (s. 27). En regelbunden lön anses också vara viktigt, 

enligt Hill. Hon hävdar att eleverna har svårt att orientera sig mot teoretiska ämnen på grund 

av deras grundinställning (s. 27).  

 

Kapitlet, Direkt eller retroaktiv valfrihet? Om den teoretiserade utbildningen och det 

livslånga lärandet, är skrivet av Ola Holmström (Skolverket 2001). Holmströms 

undersökning tar avstamp i 1991 års gymnasiereform. Han skriver att gymnasiereformen inte 

har gynnat den goda grunden för yrket inte heller kunskaper för vidarestudier för ett livslångt 

lärande som man hade hoppats på (s.47). Enligt Holmström anser både lärarna och eleverna 

att de praktiska kunskaperna nedvärderas och att de känner otillräcklighet inför de teoretiska 
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karaktärsämnena. Vidare hävdar Holmström att eleverna anses ha bristande motivation för 

kärnämnena (s. 44). 

 

En viktig observation som Holmström har gjort är anser jag, att det är elevernas självbild från 

de tidigare skolåren som upprepar sig vid dåliga skolprestationer (s. 41-42). 

 

Robert Höghielm har skrivit kapitlet, Den gymnasiala yrkesutbildningen – en verksamhet 

mellan två kulturer (Skolverket 2001). Han utgår ifrån att i de gymnasiala yrkesprogrammen 

med yrkesämnen strider mot varandra i strävan efter kunskaper som arbetsmarknaden 

efterfrågar. Detta när det gäller i fokus på kunskaper och färdigheter som är specifika för ett 

ämne. ”Vi rör oss i en ‘gråzon’ mellan skolan å ena sidan och arbetsmarknaden å andra 

sidan”, hävdar Höghielm (s. 69,73).  

 

Höghielm anser, att lärarnas olika undervisningsmetoder, ledarstilar och sätt att kommunicera 

allt oftare övergår till att lärarens roll blir en handledarroll (s. 80).  

 

 

5. Litteraturgenomgång 

5.1. Förutsättningar 
I detta kapitel presentera jag samhällets krav till en gymnasial utbildning och kortfattat vad 

innebär elprogrammet. Även har jag tagit med lärarens syn på eleven och elevens självbild. 

Den sist nämnda handlar om ungdomsutveckling i gymnasieåldrar. 

5. 1. 1. Skolans styrning och dagens samhälle  

Enligt Skollagen har alla elever som avslutat grundskolan rätt att få en gymnasieutbildning 

och lagen gäller alla kommuner i Sverige (Lärarens handbok, 2002, s. 75). Eleverna har i 

princip rätt att få sitt förstahandsval tillgodosett. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig 

skolform. Rätten att påbörja gymnasieutbildningen gäller till och med det första 

kalenderhalvåret det år eleven fyller tjugo år. Efter det finns möjlighet att genomgå en 

gymnasial vuxenutbildning (samlat från Lärarens handbok, 2002, s. 74-77). Enligt Lpf 94 

skall undervisningen anpassas till varje elev det vill säga att hänsyn skall tas till varje elevs 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Läraren får själv välja vilka metoder hon/han 

använder i sin undervisning och enligt hennes/hans yrkeskunnande beroende på elevernas 
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individuella behov. Läraren får inte glömma att undervisningen ska anpassas båda till starka 

och svaga elever. Alla elever skall få möjlighet att vidareutvecklas. Särskild uppmärksamhet 

skall ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för utbildning 

(Lärarens handbok, 2002, s. 38). I gymnasieförordningen, 8 kap. § 1-6, beskrivs särskilda 

stödåtgärder för gymnasieeleverna som inte har fyllt 18 år (Vernersson, 2002, s. 29). Detta 

innebär bland annat att de elever som behöver speciella åtgärder får anpassad utbildning i 

deras hemkommun. Alla som arbetar inom skolan skall hjälpa dessa elever med särskilt stöd 

och samverka för att skolan skall vara en god miljö för lärande.  

 

”Åtgärdsprogram ska utarbetas av berörd skolpersonal. Vid 

utarbetandet av programmet bör skolpersonalen samråda med 

eleven och elevens vårdnadshavare” (Vernersson, 2002, s. 29). 

 

Gymnasieskolan skall stödja och utveckla elevens identitetsutveckling samt medborgarrollen, 

för yrkesrollen och för livslångt fortsatt lärande. Enligt SOU 2002:120 (Åtta vägar till 

kunskap: En ny struktur för gymnasieskolan: Slutbetänkande. 2002, s. 103),  
 

” Gymnasieskolan skall stödja elevernas personliga utveckling och 

kvalificera eleverna för medborgarrollen, för yrkesrollen och för 

ett livslångt fortsatt lärande.  Alla erfarenheter som eleverna gör 

och alla kunskaper de tillägnar sig under gymnasieåren skall 

tillsammans ge denna förberedelse. All undervisning, oberoende av 

ämne, kurser, arbetsformer, om skolförlagd eller 

abetsplatsförlagd, har detta gemensamma uppdrag”. 

 

Gymnasieskolans uppgift är att ge allmänbildning inför livet och orientera samt utveckla 

elevens yrkeskunskaper. Uppgiften innebär även att överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda eleven för att arbeta och verka i samhället. Uppgiften kan beskrivas som att dels ge 

de grundläggande kunskaper som är nödvändiga för att samhället skall fungera och dels att 

förbereda eleverna för en okänd framtid. Detta innebär att eleverna måste utveckla förmågan 

att använda sina kunskaper i nya situationer och att kunna konstruera nya kunskaper (Bildning 

och kunskap, särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola för bildning, SOU 1992:94, 

s. 75-78). 
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Den tidigare skolans styrsystem var inriktat på att centralt styra verksamheten i skolorna 

(Maltén, 1995, s. 38-39). I dagens styrsystem ägnar sig den centrala nivån åt att formulera mål 

och utvärdera resultat medan verksamheten lämnas åt den lokala nivån att besluta om.  

 

5. 1. 2. Centralt formuleras vad eleven skall kunna efter elprogrammet 

Regeringen beslutar om kursplaner för kurser i grundläggande ämnen i gymnasieskolan, s.k. 

kärnämnen, medan Skolverket beslutar om kursplaner för andra ämnen. På Skolverkets sida; 

http://www3.skolverket.se, finns information om olika kurser som ingår på elprogrammet och 

deras målsättning. Elprogrammet bygger på 750 poäng i kärnämnena som är gemensamma för 

alla utbildningar. 400 poäng i kurser som är yrkesinriktade och gemensamma för alla 

elprogram. Dessa kurser syftar till att ge både de teoretiska och praktiska el kunskaperna.   

Utöver dessa till kommer 300 poäng lokalt valda karaktärsämneskurser och 100 poäng 

valbara kurser samt 100 poäng projektarbete.   

 

Skolans mål kan beskrivas utifrån det lokala samhällets behov och önskemål. Elprogrammet 

syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete med elinstallationer samt till att ge 

tekniska och teoretiska kunskaper inom områdena automation, datorteknik och elektronik, 

även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. I 

elprogrammet betonas även kunskaper i den teknik som krävs för arbete inom produktion och 

installation samt service och underhåll. Den tilltagande datoriseringen och automatiseringen i 

samhället har på flera olika sätt påverkat det område programmet utbildar för i riktning mot 

elektroniska tillämpningar och datorstyrda processer (Skolverket.se).  

 

Olika kurser som skolan kan välja för att bedriva elprogram finns med i gymnasieskolans 

styrdokument, som man kan hitta på t.ex. adressen; http://www3.skolverket.se/gymnasial 

utbildning/nationella program/elprogram. Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger 

målen för undervisningen i varje enskilt ämne. För varje kurs i gymnasieskolan skall finnas en 

kursplan. I kursplan anger bland annat kursens syfte, vilka kunskaper samt vad eleverna ska 

kunna efter en avslutad kurs, det finns även tydliga betygskriterier. De här målsättningarna 

och bedömningskriterierna underlättar lärarens arbete. Lärarens uppgift är att tolka ett mål och 

genomföra undervisningen så att elever med olika förutsättningar ska kunna nå detta mål. För 

att utbildningskvaliteten och måluppfyllelsen skall kunna garanteras krävs en cykel av 

kontinuerliga utvärderingar, analyser och utvecklingar (Skolverket, 2002, s. 50). 
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Med hjälp av lokalisering kan olika skolor anpassa sin utbildning efter de lokala 

arbetsplatsernas möjligheter. I närkontakt och samarbete med de lokala företagen och 

industrierna kan skolor specialisera sig på mer aktuella områden och på detta sätt erbjuda 

elever mer intressanta utbildningar. Många elever på yrkesförberedande program brukar 

berätta hur viktigt det är att undervisningen känns verklighetsnära och ”nyttig” (Skolverket, 

2002, s. 27). Det är upp till skolans ledningsgrupp att bygga upp samarbete med olika företag. 

 

Många arbetsuppgifter inom utbildningens yrkesområden innebär omfattande kundkontakter 

där social förmåga och servicekänsla är viktig (Skolverket.se, 2002, s. 27). Andra generella 

krav är språkliga färdigheter, kvalitetsmedvetenhet, entreprenörskap samt förmåga att arbeta i 

och leda projekt. Den ökande internationaliseringen ställer även krav på språkkunskaper 

utöver svenska samt förståelse för andra kulturella mönster. Ett miljöperspektiv präglar 

utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt vad gäller 

förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. 

 

Utöver skollag med timplaner samt läroplaner och kursplaner finns det andra bestämmelser 

som regeringen utfärdat för skolan, bl.a. en förordning för varje skolform. Dessa 

bestämmelser finns samlade i Utbildningsväsendets författningsböcker, del 2, som utges 

årligen. Enligt de överensstämmelserna skall skolan ansvara för att eleverna vid fullföljd 

utbildning (2002/2003, s. 239):  

 

• ”har kunskap om grundläggande naturvetenskapliga teorier och 

modeller, teknik och material samt viktiga tekniska uppfinningar av 

betydelse för det el-tekniska området,  

• förstår sambandet mellan olika delar i arbetsprocessen och kraven 

på kvalitet i vart och ett av dessa,  

• kritiskt kan granska och utvärdera det egna arbetet med 

utgångspunkt i gällande kvalitetssäkringssystem,  

• har genom egna erfarenheter skaffat sig kännedom om hur 

arbetsmiljöfrågor hanteras i företag och om internkontroll av 

arbetsmiljön,  

• har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och 

förhållningssätt som rör yrkesutövningen,  
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• kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i 

yrket, samhällslivet och vidare studier,  

• kan använda informations- och kommunikationsteknik inom 

verksamhetsområdet,  

• har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har 

kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda 

verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö,  

• har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- 

och energihushållning kan användas inom de verksamheter som 

utbildningen berör, har kännedom om de bestämmelser och 

internationella överenskommelser som gäller för området.” 

 

5. 2. Teoretiska utgångspunkter 

Ordet motivation kommer ur latinets movere som betyder att röra sig. Motivation orsakar 

aktivitet hos individen och är det som håller denna aktivitet vid liv och samtidigt det som ger 

den mål och mening (Imsen, 1988, s. 271). Motivation är de processer som sätter människor i 

rörelse mot bestämda mål. Dessa mål kan vara: 

 

1) att uppnå något,  

2) att undvika något.  

 

Målen kan också finnas inom människan i form av behov som ska tillfredsställas eller 

resurser som kan utvecklas. Stensmo (2000, s.  10) menar att målen också kan finnas utanför 

människan i form av vinster eller belöningar som kan uppnås eller kostnader och straff som 

kan undvikas.  

 

Den inre motivationen grundar sig på att målen finns inom människan i form av känslor som 

ska följas och olika behov som ska tillfredsställas. Abraham Maslow (Imsen, 1988, s. 279), 

presenterade på 1950-talet sin kända behovshierarki ”Maslows-behovstrappan”. Längst ner på 

första nivån befinner sig de grundläggande behov som är nödvändiga för att upprätthålla livet, 

nämligen de fysiologiska. Dessa behov som bland annat innefattar törst och hunger måste 

tillfredsställas innan exempelvis motivationen kan ta vid. Då de fysiologiska behoven är 

säkrade klättrar man uppåt i hierarkin till den andra nivån där man finner trygghetsbehoven. 
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Det är på denna nivå som man finner behov som säkerhet, stabilitet, behov av att inte känna 

ångest, men även behov av struktur, ordning och gränser. På den tredje nivån befinner sig 

behovet av kärlek och social anknytning. Maslow (Imsen, 1988, s. 280) menar att då de två 

lägre nivåerna är någorlunda tillfredsställda skapas detta tredje behov eftersom människan i 

grunden är en social varelse. Den fjärde nivån utgörs av behovet av erkännande och respekt. 

Detta behov består av två viktiga moment varav det ena är önskan att duga till något och det 

andra är att känna att man självständigt kan utföra en uppgift. I hierarkins topp befinner sig 

den femte och sista nivån som innefattar behovet av självförverkligande.  

 

Till skillnad från den inre motivationen innebär den yttre motivationen att målen finns i den 

omgivande miljön. Imsen (1988, s. 280) beskriver hur olika typer av belöningar och 

bestraffningar verkar som motivation i mänskligt beteende. Då man ger belöningar som 

pengar, leksaker, högt betyg eller ett positivt omdöme ökar sannolikheten för ett visst 

beteende. Ett exempel på belöning i klassrummet är då läraren säger till eleven att räkna fem 

matematikuppgifter till innan han/hon får ta rast.  

 

Powers, 1973 antar att mänskligt beteende i huvudsak motiveras av interna, pågående 

neurologiska processer, inte av externa stimuli från den omgivande miljön eller olösta 

konflikter set förflutna (Stensmo, 2000, s. 158-159). Teorin utgår ifrån att den enskilda 

människan är den som har kontroll över det egna beteendet och därmed också har ett 

personligt ansvar för vad hon gör i varje situation. Omvärlden kan inte styra den enskildes 

beteende, endast sätta gränser för vilka uttryck detta kan ta sig i en aktuell situation. Enligt 

Stensmo (2000, s. 159), Kontrollerar människan sitt eget beteende genom sitt sätt att handskas 

med de fem interna, medfödda behov som utgör grunden för hennes motivation. De fem 

behov är att: 

• ”överleva och fortplanta sig, 

• bli älskad, älska och tillhöra, 

• vinna makt, 

• vara fri, 

• ha roligt”. 

 

5. 2. 1.  Lärarens syn på eleven 

Arne Maltén (1995, s. 118) skriver i boken, Lärarkompetens, att den professionella 

lärarkompetensen bland annat bygger på en rad kunskaper och färdigheter i:  
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• de ämnen läraren undervisar i, dvs. ämnesdidaktik, 

• den metodik man behöver för att bedriva daglig undervisning, 

• barns och ungdomars mognadsutveckling, 

• grunderna för kommunikation, relationsbearbetning och konflikthantering.  
 

Enligt honom har lärarens människosyn stor påverkan elevernas utveckling. Vernersson 

(2002, s. 40), skriver också om  

”strulpellar” och ”bråkmajor”, som kan efter sin skolgång peka 

på flera faktorer som gjort att de inte trivdes och att de har 

avslutat sin skolgång utan betyg i alla ämnen”. 

  

De här eleverna har levt upp till sitt rykte om att vara syndabockar i olika sammanhang. 

Självbilden (Vernersson, 2002, s. 40), har blivit dålig och svår att ändra. Hon anser att i 

yrkeslivet utanför skolan, har de här eleverna äntligen fått bättre självbild men känner sig 

fortfarande sårade på grund av missförstånd och fel bemötande i skolan. 

 

Maltén (1995, s. 119) ställer tänkbara frågor kring lärarens syn på elevers möjligheter och 

kunskap att ta eget ansvar för sitt kunskapssökande och därmed utveckling samt hur kan en 

positiv inställning till elevens kunskaper kan stimulera dem mer. Enligt Maltén (1995, s. 119), 

bör det vara helt klart att den människosyn som läraren har, påverka i hög grad elevers 

utveckling och kunskapsinhämtning.  Han delar in synen på elever på tre olika sätt:  

 

• ansvarslösa,  

• sociala, 

• självförverkligande. 

 

Synen på människan som ansvarslös kallas ”teori X” eller den ”rationellt- ekonomiska-

teorin” (Maltén, 1995, s. 120). Bakom den teorin står McGregor (1967, I Malténs bok, 1995, 

s. 120). Enligt ”teori X”, har människan en medfödd ovilja till arbete och vill helst undvika 

det. På grund av oviljan att arbeta, måste denna människotyp tvingas att jobba, kontroller av 

hans/hennes arbete samt styras eller hotas med straff föra att de uppställda målen skall 

uppfyllas. Den här typen av människan enligt ”teori X”, måste styras för att kunna ta eget 

ansvar. Enligt teorin har människan väldigt låga ambitioner om inga alls och vill framför allt 

ha ekonomisk och materiell belöning. Den här typen av människa agerar efter lust och olust 
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och vill helst ha belöning direkt efter handlingen. Maltén kallar den här typen av människosyn 

den ”krassa människosynen” (1995, s. 120). Detta synsätt före 1935 hade inom 

industrivärlden medfört; tidsstudier, ackord, arbete vid löpande band och premielöner ( 

Malténs bok, 1995, s. 120). Även jag kommer ihåg guldstjärnor och vackra bilder som man 

kunde få för skrivläxan (i Finland, 1972). Detta belöningssystem i skolan var en följd av den 

här synen på människan. Imsen (1988, s. 278), skriver om den yttre motivationen vilken 

beskriver hur olika typer av belöningar och bestraffningar verkar som motivation i mänskligt 

beteende. Då man ger belöningar som pengar, leksaker, högt betyg eller ett positivt omdöme 

ökar sannolikheten för ett visst beteende. Ett exempel på belöning i klassrummet är då läraren 

säger till eleven att räkna fem matematikuppgifter till innan han/hon får ta rast. Bestraffning 

används också som till skillnad från belöning minskar sannolikheten för ett visst beteende. 

Straff inom skolans värld kan vara kvarsittning eller att skickas till rektorn då man brutit mot 

skolans regler eller bråkat. 

 

Svenska läroplaner beskriver inte åtgärder för denna människosyn, att eleverna kunde vara 

ansvarslösa, lata undanglidande eller beräknande. Om den människotypen skulle existera, 

skulle människan blir bättre med auktoritärt styrning från lärarens sida, förmodligen inte 

enligt Maltén (1995, s. 121). Således skulle lärarens uppgift då vara, enligt honom; 

 

• ge order,  

• kontrollera, 

• berömma eller klandra. 

 

Synen på ”teori X” eller den ”rationellt- ekonomiska” människan började få motstånd och 

forskarna fick utgå från ett annat antagande om människan. Det var människan som var 

utrustade med en rad motiv och behov, främst på det sociala området, till exempel att vara 

omtyckt och accepterad bland sina medmänniskor. Från 1935 till 1950 växte den så kallade 

”human-relation-rörelsen” fram, som hävdade att de sociala behoven var starkare än det 

ekonomiska vinstintresset (Maltén, 1995, s. 121). Det var bland annat Mayo (1933 I Malténs 

bok 1995) som hävdade att människan först och främst är motiverad av ett socialt behov och 

således får sin grundläggande känsla av identitet i samspelet med andra. Enligt Mayo, anser 

den här typen av människan att de sociala kontakters betydelse på arbetsplatsen är viktigare 

än den rationella vinsten. Vidare anser Mayo att arbetsledningens skicklighet att ta hänsyn till 

medarbetarnas sociala behov ger bättre resultat än strävan efter bra arbetsresultat. 
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Läroplaner stödjer den här människosynen. Läroplanen förutser att undervisningen skall vara 

anknuten till elevens behov och intressen. Skolan skall utveckla samarbetsförmåga och 

solidaritet samt empati, relationsbearbetning och konflikthantering. Det som är 

kännetecknande för den sociala människosynen, är att: 

 

• ”tillåta känslor och behov, 

• ge ramar, men inom dessa frihet, 

• underlätta och stödja, 

• använda kollektiva arbetsformer” (Maltén, 1995, s. 122). 

 

Enligt Maltén har många lärare lätt att känna sig hemma med den här människosynen. Den 

positiva andan, trivsel och gemenskap i klassen satsas det medvetet på bland annat i form av 

klassfester och studieresor. Det är fortfarande läraren som styr undervisningens innehåll och 

sätt att arbeta. Det finns dock ramar för elevinflytande med denna människosyn, anser Maltén. 

  

Sedan 1950-tal har andra behov hos människan undersökts. Speciellt människans möjligheter 

att använda sina egna unika förmågor på ”ett moget och produktivt sätt” (Maltén, 1995, s. 

122). McGregor (1967 I Malténs bok 1995), som nämnts tidigare står bakom den här ”teori 

Y”. Enligt denna människosyn upplever människan arbete och ansträngning som något 

naturligt, som ingår i livet. Människan behöver ingen yttre kontroll och straff som drivkraft 

utan vill utöva självstyrning och självkontroll för att uppnå de ställda mål samt de mål som 

hon själv har ställt.  

 

”Denna typ av människa uppfattar själva målengagemanget som 

belönande, särskilt om aktiviteten leder till måluppfyllelse” 

(McGregor, 1967, I Malténs bok, 1995, s. 123). 

 

Denna typ av människan söker ansvar och har förmåga att använda fantasi, intellekt och 

kreativitet när hon skall lösa organisatoriska problem. Enligt Maltén (1995) är människans 

förmåga inte en gång för alla given. Han menar att alla människor har en rad potentiella 

utvecklingsmöjligheter (s. 123). Den mänskliga kapacitetens gränser kan ständigt flyttas 

framåt. Enligt Vygotsky (Säljö, 2000, s. 119) befinner sig människor ständigt i utveckling och 

förändring. Uljens (1998, s. 64) hävdar att människan aldrig blir en färdig människa, utan att 
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hon ständigt kan förändras (till det bättre eller sämre) i umgänget med andra. Vidare hävdar 

han att bildningsprocessen inte har något slutligt mål som är på förhand givet. Människan 

konstruerar sin kunskap det vill säga bygger ny kunskap på den gamla kunskapen.  

 

”Varje gång kunskap appliceras eller praktiska redskap används, 

så görs detta i nya situationer och det finns alltid en möjlighet att 

ett nytt kreativt element kommer in som förändrar kunskapens eller 

redskapens natur och räckvidd” (Säljö, 2000, s. 127).  

 

Läraren skall ständigt sträva vidare och träna elevernas initiativ- och samarbetsförmåga samt 

fördjupa deras självkännedom och självtillit (Maltén, 1995, s. 123). Enligt Maltén skall 

uppgifterna och arbetet organiseras så att eleverna kan se sambandet mellan sitt handlande 

och den totala uppgiften. Jag vill säga att eleverna skall kunna se sambandet mellan teorin och 

praktiken/verkligheten. Maltén poängterar att självbestämmande, självförverkligande och 

möjlighet att utnyttja egen planering och eget tänkande är de viktiga inslagen. Enligt honom 

kan bristande tillfredsställelse vara en av orsakerna till motivationssänkning som till exempel 

skapar bråk eller bus i skolan.  

 

Läroplanerna förespråkar det självförverkligande mötet med eleverna (Maltén, 1995, s. 124). 

Han konstaterar att eleverna skall stödjas och stimuleras att själva ta initiativ och ansvar om 

sin utbildning samt uppmuntras till medinflytande och medansvar över sin utbildning. 

Lärarens uppgift blir att:  

 

• ”fungera som katalysator, 

• stödja och stimulera, 

• ge självbestämmande samt  

• förvänta sig medansvar” (Maltén, 1995, s. 124).  

 

Enligt Maltén avstår läraren ifrån att styra eleverna, utan släpper de förhållandevis fria utifrån 

deras egna behov, intressen och skilda förutsättningar, vilket också är läroplanernas mål. 

Tydliggjorda målsättningar hjälper och stödjer elevernas lärande och läraren får mer tid att 

hjälpa de elever som behöver mer stöd i sin utveckling.  Det är eleverna själva som ställer upp 

sina egna mål och i stort sätt också hittar vägen dit. Läraren kan arbeta som konsulent, som 
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erbjuder olika vägledningsmöjligheter för att nå målet. Maltén (1995, s. 125) konstaterar att 

ett medinflytande innebär medverkan under eget ansvar.   

 

5. 2. 2. Elevens självbild 

Det finns många olika sätt att definiera ungdomstiden. Jag har valt att använda Gunnar 

Carlbergs, ”Dynamisk utvecklingsosygologi” (1994), för att skaffa mer förståelse och kunskap 

om ungdomsutveckling.  

 

För varje individs utveckling betyder självbilden mycket, speciellt i ungdomsåldern. Tiden 

10-14 år kallas den ”lågadolescenssen”, enligt Carlberg (1994, s, 326). Kännetecknande för 

perioden är kamratgruppens viktighet. ”Vänner i samma åldrar kan ge trygghet inte bara 

genom att man delar värderingar och tillhör en grupp utan också genom att man kan dela på 

skuld” (Carlberg, 1994, s. 326). Lalander och Johansson har undersökt ungdomsgrupper och 

de beskriver att man som individ, genom att göra som andra gruppmedlemmar gör, stärker sin 

egen identitet (Lalander, Johansson, 2002, s. 55). 

 

Tiden mellan 14 år och 18 år kallas ”högadolescens”, vilket innebär letande efter jaget, 

självbildens utveckling (Carlberg, 1994, s. 327). Den egentliga adolescensen, enligt Carlberg, 

kan ses som en utvecklingsprocess som når sin höjdpunkt under denna tidsperiod. Den unga 

människans utveckling leder under denna tid till:  

 

”från den skyddade tillvaron i kamratgruppen till heterosexuella 

en-till-en-relation” (Carlberg, 1994, s. 327).  

 

Han hävdar, att ens identitetssökande är viktigare än grupptillhörigheten under denna 

”högadolescens” period: Vem är jag? Och vad är meningen med livet? Mycket energin går åt 

till funderingar kring den egna personen och de första verkliga försöken att nå det motsatta 

könet börjar här, enligt honom.  

 

”Tre sinsemellan relaterade aspekter på utvecklingen blir viktiga. 

De är uppbrottet från föräldrarna, förälskelsen och sorgen som 

uppstår i tomrummet mellan föräldrarna och de nya objekten” 

(Carlberg, 1994, s. 327). 
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En känsla av att vara någon, ha identitet med autonomi och att ha självkänsla är relativt stabilt 

vid 17-19 års ålder. Det emotionella beroendet och stabiliteten som finns i förhållandet till 

föräldrarna kan vara smärtsam att bryta uppifrån och kantas av båda olyckliga förälskelser och 

sorg. De unga vet inte alltid vad som är sorgens orsak. Den pågående processens uppgift är att 

de unga får en mer realistisk syn på barndomen som man definitivt måste lämna bakom sig 

och att vuxenhet blir något eftersträvansvärt, enligt Carlberg (1994, s. 327). 

 

”En positiv självbild av det egna jaget och de egna möjligheterna 

brukar vara de bästa grunden för ett engagerad deltagande”, 

enligt Maltén (1995, S. 127). 

 

Maltén hävdar vidare att, man ser tydligt på elever om de har svårigheter i skolarbetet. Han 

säger att det först och främst inte är frågan om bristande förutsättningarna, utan brister på 

självtillit hos eleven.  

 

Elevens självbild bygger i stort på vad andra tycker och tänker om henne/honom. Enligt 

Maltén (1995, s. 127), väntar sig en person med hög självaktning beröm från andra och 

upplever kritik som stimulerande. Den motsatta individen med låg självaktning förväntar sig 

däremot att andra skall vara avvisande och skeptiska till hans presentationer. Denna individ 

kräver och behöver också mycket stöd och positiva värderingar för att fungera bra. Denna 

individ med låg självaktning känner sig hotad när han samverkar med andra, som han anser 

vara duktigare än han själv (1995, s. 127). Maltén påstår att detta beror på att självbilden 

fungerar som ett slags känslomässigt filter, som sorterar fram de positiva eller negativa 

tecknen i omgivningens agerande. Den som har en säker och trygg självkännedom har lättare 

att vara inkännande i sitt möte med andra. Han konstaterar att omgivningens agerande har stor 

och mycket viktig påverkan på självbildens utveckling. Han skriver att;  

 

”för att fylla rollen som viktig annan krävs att man uppträder så 

att den växande människan känner sig bunden känslomässigt till 

en, till sitt identifikationsobjekt” (s. 128). 

 

Detta innebär att den unga människan behöver en ”idol”, en människa som han/hon har 

förtroenden för, beundrar, respekterar och som han/hon vill efterlikna. Avslutningsvis vill jag 

poängtera hans uppfattning om det att enligt honom har det stor betydelse (positivt eller 
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negativt) på individens jag hur individens spegling i andra avlöper. I följande bild försöker jag 

framställa den bilden som jag har fått om lärarens uppdrag i sin helhet. 

 

 

 
Figur 1. Lärarens uppdrag © Anne Kataja 2004-03-29 

 

Med hjälp av bilden vill jag förmedla de omständigheterna som läraren har i ett 

undervisningssammanhang och vad resultatet borde bli. Elevernas bakgrund; erfarenheter, 

förutsättningar, värderingar, allt som de har fått med sig under sitt liv har påverkan på lärarens 

arbete. Läraren förväntas att ta hänsyn till allt detta och lyckas att vidareutveckla och 

stimulera eleverna så att de når ”måttet den självförverkligande människan”, som jag anser är 

skolans syfte. Det vill säga en självtänkande, trygg i sin roll, ansvarstagande medborgare. 
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5. 2. 3. Varför finns lärares syn på elev och elevens självbild med i 

litteraturgenomgången? 

Jag vill belysa uppfattningen om lärare/elev-relationens betydelse för elevens självuppfattning 

som jag länge har haft och som nu med hjälp av litteraturläsningen har förstärkts, nämligen att 

läraren har betydelse för elevens självbild. 

 

”Det finns mycket som tyder på att lärarnas förväntningar på 

elevernas intellektuella presentationer kan påverka elevernas 

konkreta skolarbete. Flera studier visar att både negativa och 

positiva förväntningar kan fungera som självuppfyllande 

profetior” (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 256). 

 

Det vill säga att läraren genom sina förväntningar, attityder och handlingar kan påverka 

elevers jaguppfattning och motivation för skolarbete. Lärarna påverkar därmed elevers 

prestationer i generell bemärkelse. Lärare fungerar dessutom som modell för identifikationen 

och imitationen både genom sitt förhållande till olika elever och genom sina övriga attityder 

och handlingar. Liksom föräldrarna förmedlar läraren normer, värderingar och 

beteendemönster både genom sina ord och med sig själv som förebild. Läraren präglar det 

sociala samspelet mellan eleverna i klassrummet (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 256). 

 

Det finns flera undersökningar som har påvisat ett litet men ändå ett tydligt samband mellan 

skolpresentationer och självkänsla. Jagbildens och självkänslans betydelse är särskild tydligt 

hos underpresenterade elever (elever som borde kunna bättre, men inte gör det). Dessa elever 

verkar ha en gemensam sak, en lägre självkänsla än elever på samma begåvningsnivå som 

presterar bättre. De här eleverna tror alltså att de inte klarar skolarbetet, även om testresultatet 

visar att de egentligen skulle kunna göra mycket bättre ifrån sig (Evenshaug & Hallen, 2001, 

s. 258).  
 

 

6. Resultat och tolkning 
I detta avsnitt finns resultatet och tolkningen av intervjuerna. Inledningsvis görs en 

presentation av de fyra eleverna som jag beskriver som Den osäkra eleven, Den självsäkra 

eleven, Den tvingande eleven och Den glada eleven. Deras fejkade namn har ingen riktig 
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koppling till deras egenskaper, utan jag har döpt dem efter mina egna känslor. Empatin som 

jag känner mot de här respondenterna är stor och även den tacksamheten att de ville ställa upp 

och medverka i den här lilla undersökningen är stor. 

 

6. 1. ”Den osäkra eleven” 

”Den osäkra elevens” syn på utbildningen präglas av osäkerhet. Han visste inte riktigt vilken 

linje som skulle passa honom bäst inte heller vad han ville göra när han blir ”stor”. En av de 

mest avgörande sakerna i hans utbildningsval var att han ville fortsätta lika fort som alla andra 

klasskompisar, direkt efter högstadiet. Oavsett, att ”den osäkra eleven” redan då kände sig 

trött på de teoretiska naturvetenskapliga ämnena, valde han att gå på elprogrammet. 

 

”Visste inte riktigt vad jag skulle välja mig. Jag var väl rätt så trött 

på teoretiskt typ natur och sådana grejer, så jag ville väl testa där. 

Det var ju mer, mer rätt val så här som man tog för att ta något. 

Jag ville inte just att plugga el.”  

 

Han beskriver att det första året på gymnasiet och delvis det andra året gick bra för honom i 

skolan. Han hade väl godkänt i de flesta ämnen. Det som gladde honom mest var bra 

klasskamrater. Han berättar att det var själva el-ämnena, som var svårast, mycket teori och 

olika formler samt labbövningar. Han anser att för att få godkänt på kurserna var han tvungen 

att lära in och genomföra alla uppgifter. Enligt honom fanns det inte så mycket praktiska, 

vardagsnära övningar som motiverade honom, utan mycket övningar var färdigplanerade och 

teoretiska utan koppling till de verkliga arbetsmomenten. Han säger att han inte hade några 

riktiga intressen för el-ämnen. ”Den osäkra eleven” summerar ihop sin dåliga motivation och 

lärarens oengagerade sätt att undervisa och kommer fram att det inte gav något bra resultat:  

 

” Lärare hade väl kunna, men säg typ kanske uppmärksammat mer 

att jag kanske inte trivdes med det som jag hade. Det bästa hade 

kanske varit bytt linje. Jag var inte så, jag behöver mer motivation 

för att göra något. Om jag säger har jag motivation till något då 

kan jag göra massor, men har jag inte det så. Jag hade väl klarat 

ämnen i alla fall om läraren hade hjälpt mig. Jag hade blivit 

tillräckligt motiverad för att klara. Om jag ska, så där, om jag ska 

riktigt vara engagerad i något, måste jag brinna för det, tycker jag. 
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Det kan inte jag göra för det där. Men dom skulle säkert kunna 

gett mig tillräckligt motivation för att klarat.” 

 

Under andra året kände ”den osäkra eleven” inom sig att det hade varit bäst från början efter 

nian att ta ett friår från skolan och ta tid för sig själv för att kunna känna vad det var som 

passade honom bäst. Han konstaterar att de andra klasskompisarnas beslut att fortsätta sina 

studier medverkade till att han också ville fortsätta.  

 

” Det var mer kompisar och att man skulle klara utbildningen. Det 

var inte så mycket annat som drev mig. För att jag var inte så 

intresserade av själva elgrejen. Det var mer bara ett val. Man 

visste inte om vad man skulle göra i framtiden. Så det blev ju att 

man tog något. Kanske man tagit rätt men det visste man inte då. 

Jag tänkte att undervisningen skulle vara på något annat sätt, mer 

så att man ser nytta av det som man lär sig. Till exempel som jag 

pluggar engelska. När man var mindre och gick på gymnasiet man 

visste inte vad skulle ha det. Det var du ska läsa det här, du ska 

göra på det här viset. Nu skulle man, nu vet jag hur jag ska 

använda språket, då visste inte jag. Jag tycker, vill ha mer att man 

får veta vad man ska använda till. Testa kanske tillsammans med 

egna intressen och sådana grejer. Så att man får motivation till. 

När kommer man ut, man har nytta av det som man har lärt sig. 

Jag ville få tid att testa olika grejer, använda till saker som man 

tycker om och så. Det finns så mycket tvång på skolan. Jag skulle, 

det bästa jag skulle ha gjort egentligen efter nian det skulle ha 

varit tagit ett fritt år eller något, men börja ju direkt och tog då 

kanske man tog fel val. Då tror att det hade varit mycket bättre om 

jag hade slutat med skolan ett tag, men alla skulle ju börja direkt 

efteråt. Det var ju, det var ingen som sa att man kunde göra så. 

Alla gjorde ju det, alla börjar ju direkt. Då gör man ju det själv 

också följer strömmen.” 

 

”Den osäkra eleven” trivdes med klasskompisarna, men saknade lärarens uppmuntran. Han 

hävdar, att lärarens agerande inte var motiverande. Läraren gick ut från klassrummet så att 

eleverna fick vara själva och göra uppgifter utan lärarens stöd. Han saknade lärarens närvaro 
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för att fråga om hjälp vid behov. Då kände han att läraren delvis var skyldig till hans dåliga 

prestation i skolan. 

  

”Nästan alla elämnen hade han. Det blev rätt så mycket att umgås 

med honom. Det var väl därför också att han hade en del 

basämnen, man hade honom tre dagar i veckan. Man blev ju trött 

den personen på grund av det också. Det var för lite variation 

också. När vi hade övningsuppgifter gick läraren ut från 

klassrummet och var borta längre tider. Vi kunde inte nå honom 

antingen fråga hjälp. Det viktigaste blev att man klarade 

slutprovet. Ibland mådde jag dåligt. Ibland var jag väldigt trött på 

åt. Det var ju bra folk också så att det gick ju hålla ut.” 

 

På grund av besvikelsen över att han lyckades sämre med ämnena ansträngde han sig inte 

tillräckligt mycket för utbildningens skull utan mådde dålig och började skolka. Han berättar 

att han hade tankar på att hoppa av från utbildningen. Några kompisar, TV och Internet 

hjälpte honom så att han glömde eller gömde undan hur besviken han var på skolgången. Han 

anser själv att med stöd av läraren eller någon annan vuxen, men inte föräldrarnas, kunde han 

ha klarat utbildningen eller kommit fram till någon annan lösning för att slippa den dåliga 

skolprestationen. Han konstaterar att det allra bästa hade varit att byta program. Idag har han 

en fast anställning på ett företag. Han hävdar att; 

 

”Jag jobbar ju på industrin. Jag läste upp ett år efter att jag hade 

slutat, läste ju upp en del ämnen. Sen sommarjobbar ju och skulle 

läsa lite till, så fick jag riktig anställning. Då kunde jag inte 

fortsätta med det. Så jag har det kvar än. Jag har några ämnen 

kvar. Tre stycken eller något, så det är nästan klart. Jag har ju ett 

fast arbete. Det är ju mycket mer än vad många andra har som 

faktiskt gick ut. Men jag skulle inte vilja jobba kvar där så länge 

till. Det är ju, trivs ju, det är väldigt som säger kamratskaps mellan 

dom som arbetar där. Men det är väldigt enformigt, hårt, jag 

tycker man har så mycket liv vid sidan av, man bara går runt i en 

cirkel.” 
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”Den osäkra eleven” påstår att han själv har det bättre än många andra klasskompisar som tog 

examen. Nackdelen med sin anställning anser han är arbetsplatsens rutiner och arbetstider. 

Dem orsakar att livet går runt med dagliga rutiner, mycket mer orkar han inte. 

 

Den här eleven vill ta examen, för att gå vidare i livet. Han anser att det är en mental sak att ta 

examen.  

”Jag känner att det är viktigt för min egen skull att få betyget och 

studentexamen riktigt. Läraren kunde ha haft samtal med mig lite 

då och då så att det inte hade gått så långt. Hans intresse om min 

utveckling hade motiverad mig så mycket att jag hade klarat alla 

ämnena minst på godkänd.” 

 

Enligt honom har han fått avstånd till skolan och ser sin situation på ett annat sätt nu. Han 

erkänner att hans sätt att hantera läxor och uppgifter inte gav möjligheten att klara 

utbildningen, inte heller att skolka. Idag skulle han ta den tid som behövs för att plugga, 

hävdar han. 

 

” Kunde ha tagit mig tid och plugga lite varje dag. Skulle jag göra 

det nu skulle jag klara ämnena utan problem. Då, då kanske man 

pluggar lite på sista dagen så lade man ner och försökte i alla fall 

men det gick inte så bra. Som nu på arbetet hade vi så här en kurs 

för vi skulle ta körkort till sådana småtruckar. Vi hade sånt här 

övningsprov på det. Tog jag med mig lite tid och plugga en eller 

två timmar på den där. Det gick hur bra som helst, fick nästan alla 

rätt på åt. Jag tog mig inte den tiden då när jag gick gymnasiet.” 

 

Vid ett flertal tillfällen poängterar han motivationens betydelse för honom. Utan motivation 

gör han ingenting, men väl motiverad gör han mycket. Han anser att uppgifter som är länkade 

till verkligheten ger mer motivation än bara teoretiska övningar. 

  

”Jag tycker att det var rätt så tråkiga läromedel. Det skulle vara 

mer individuellt något vis. Som gjorde grejer som man var 

intresserade av. Nu gjorde man bara grejer på reals. Folk sa vad 

man skulle göra och tycker inte det passar mig, det gjorde inte. Det 
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var ju bland annat därför jag tappade intresset också. Det var 

redan utstakat grejer, vad man skulle göra.” 

 

”Den osäkra eleven” hävdar att övningarnas betydelse för olika elektrikers arbetsmoment 

kunde underlätta elevernas sätt att förhålla sig till studier. Han ville få mer frihet att välja 

uppgifter och vara med och planera de övningar som handlar om praktiken. Han ville få mer 

elevinflytande, som de inte hade då. Avslutningsvis påpekar han att läraren förutses vara 

välmotiverad för att undervisa och bry sig om sina elever.  

 

6. 2. ”Den självsäkra eleven” 

”Den självsäkra eleven” valde att gå på elprogrammet på grund av hans intresse av att bli 

elektriker. Han tyckte att det var bra att gå på elprogrammet. Han ansåg inte att ämnena var 

svåra utan hans avhopp från el-programmet berodde på hans egen ork. Han konstaterar att;  

 

”Jag har hoppat av från utbildningen därför att jag mådde dåligt, 

jag var skoltrött och så. Men jag är färdigt med skolan nu. Skolan 

gick bättre efter avhoppet.” 

 

Han berättar öppet att det var han själv som bestämde att han behövde ta tid för sig själv 

genom studieuppehåll. Han fortsätter att med hjälp av lärarna blev det möjligt att hoppa av 

från utbildningen och vila. Han berättar så här: 

 

 ”Det hade kanske varit möjligt att med lärarnas stöd hade jag 

klarat utbildningen utan avhopp. Det kändes väldigt bra att 

avbryta utbildningen. Det var ju att jag fick uppladda batterierna. 

Jag var borta ett halvt år kanske. Det tog lika länge när jag kom 

tillbaks som utbildningen hade tagit utan avhopp. Jag tycker att 

alla skolämnen var bra. Jag var ju skoltrött. Det var skönt att 

ladda upp batterierna så att man orkar göra någonting.”  

 

”Den självsäkra eleven” var hemma under sitt studieuppehålltid för att vila upp sig. Han har 

nått ett av sina mål livet och jobbar som elektriker. 
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6. 3. ”Den tvingade eleven” 

”Den tvingade eleven” beskriver att det från början var bra att gå på elprogrammet. Sedan 

konstaterar han, att;  

 

”Det var inte ens jag som valde programmet, det var min farsa 

som valde åt mig. Jag hade ingen möjlighet att säga till om det vad 

skulle jag välja. Det var han som valde vad skulle vara. Så jag 

tvingade gå. Det kändes att det var väl ok från början, men sen det 

var ju början av tredje året då börjar jag fundera vad fan, det där 

är inte det jag vill göra.” 

 

Det första och andra året klarade han utan problem. Han säger att; 

  

” Jag hade några VG och G allt, men i trean så, jag bodde hos 

farsan då också, men sen flyttar jag till morsan i trean. Och då 

påverkar det mig ännu mer. Och då börjar jag skolka lite då och 

då, sen bara blir det mer och mer. Sen kom det dagar inte kom jag 

alls då, två tre dagar i streck. Kommer jag en lektion somnar jag 

direkt. Det är klart lärarna börjar undra vad jag hållit på med och 

sådant. Då, då efter ett tag sen så, så börjar dom misstänka mig 

för att använder jag droger och sådant. Då blir jag kallat till 

kurator och vi bestämde datumet för att ge ett pissprov, och det 

gjorde jag. Att de misstänkte mig om missbruk, det var lite 

kränkande, för jag sa att vad som sker att det får ni göra men ni 

kommer inte att hitta något. Dom trodde inte mig. Dom sa att det 

finns ett kampanj mot droger och att dom som är involverade 

måste snacka om det.” 

 

”Den tvingade eleven” säger att han spelade mycket dataspel och var vaken länge på 

kvällarna. Han berättar vidare att han inte gjorde läxor. Enligt honom själv var han så trött när 

han väl kom till skolan att han sov på lektionerna. På grund av tröttheten och hans allmänna 

situation började lärarna misstänka att han hade missbruksproblem. Lärarna trodde inte 

honom utan beställde tid för drogprov som visades vara negativt precis som ”Den tvingade 

eleven” hade lovat.  
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”Kuratorn och studievägledaren försökte i alla fall först prata om 

fritiden, matens- och sömnens betydelse. Det var ju det där, jag vill 

inte gå på elprogrammet. Från första början var det farsan som 

ville. Det låter ju konstigt, men el är inte mitt grej riktigt. Nej, jag 

ville plugga till polis eller något. Jag hoppade av i trean, jag är 

inte precis med, det var väl nyår. Dom sa till mig, men jag vet inte 

om det är sant, men dom sa att jag inte kan gå om trean i alla fall. 

Att sen enda som finns på el det finns på ingenstans. Så, nu går jag 

på komvux och det saknas på hundra poäng, som jag behöver för 

att få gymnasiebetyg. Jag, jag läser historia bland annat och 

geografi och engelska A.” 

 

Han poängterar att han inte ville gå på elprogrammet, det var inte det som han innerst inne 

ville. Fortsättningsvis hävdar han att han vill bli polis eller arbeta med människor. Efter 

avhoppet kände han sig rätt så nerslagen. Han tänkte mycket på om det var rätt eller fel det 

han gjorde.  

 

”Nej, ett tag var det, i början var det, var man ganska lågt om jag 

säger så. Och man tänkte nu slipper man den där hålan där. Så 

varje gång jag gick till skolan då tänkte jag vad fan jag hatar det 

där stället. Aa, men sen börjar man tänka lite, ohh fan, har man 

gjort rätt så där. Nej. Man tänkte sen om man hade gjort rätt eller 

fel. Det känns ganska bra nu att studera, när jag måste välja själv. 

Jag har helt annan motivation nu än då. I dag känns det att jag är 

på rätt håll ändå. Jag kan spekulera men den tiden kommer inte 

tillbaks utan jag måste titta framåt. Jag ville jobba som polis eller 

mer med människor, vet inte.” 

 

Med den nya utbildningen känner ”Den tvingade eleven”, att han har en annan motivation att 

studera när han får och måste välja själv. Fortfarande i hans tankar finns tiden i 

gymnasieskolan och funderingar om han har gjort rätt eller fel. Avslutningsvis säger han att, 

den tiden kommer inte tillbaks utan att han måste fortsätta vidare. 
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6. 4. ”Den glada eleven” 

”Den glada eleven” berättar att han hade valt att gå på samhälle- mediaprogrammet från 

början, men hans kompisar hade berättat att elprogrammet var bättre att gå på än linjen som 

han själv ville välja. Hans kompisar hade själva valt att gå på elprogrammet och de ville få 

med honom.  

 

”Jag valde elprogrammet för att min kompis sa att det var bra och 

så, men jag var inte intresserad av el från första början. För att 

jag hade valt en annan linje innan. Jag hade valt samhälle- media. 

De sa till mig, du går dit och sagt saker som stämde upp med 

programmet. Då blev det fel. Det var ok att gå på programmet, 

men jag fattar inget ting om vad det handlar om. Det var svårt 

redan från första året. Här vid elprogram fick vi aldrig någon läxa 

hem och så. Det man skulle göra var på skoltiden. Så att jag hade 

ju tid till den, men fattar man inget så klarar man inte.” 

 

”Den glada eleven” berättar att han inte kunde förstå undervisningens syfte på elprogrammet, 

teorin var svår. Praktiska övningar anser han var lätta att förstå och genomföra. Han påpekar 

att under två veckors praktik lärde han sig mer än under de två åren. Lärarna kunde ha 

förklarat lite bättre konstaterar han för då hade han lärt sig någonting. Han kände att lärarna 

uppskattade de eleverna som redan kunde mer än de elever som hade svårare att förstå 

undervisningen. 

 

”Jag fattade ingenting om teorin. Vi hade ellära, styrteknik, 

arbetsmiljön, men den kunde jag och var det mer, nu kommer jag 

inte på mer. Jag är mer praktiker. Vi gick ut och praktiserade. Jag 

lärde mycket mer under dom två veckorna än vad jag gjorde under 

de här två år. För att jag hade klarat utbildningen kunde lärarna 

ha hjälpt mig genom att förklara lite bättre. Som jag ser, det är 

flera i klassen som har svårt det där, det var inte bara jag. Det var 

bara jag som tog upp att jag hade svårigheter. Alla vill gå färdigt 

ändå. Men lärarna, tycker jag, gick mer genom med dom som 

kunde det redan. Läraren uppskattade mer dom som kunde redan. 

För oss som kunde inte, sa han att plugga på tills nästa gång.” 
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Han säger att han började tänka lite framåt och insåg att han inte skulle komma att lyckas med 

utbildningen. Utbildningen var inte rolig längre kände han och han började skolka från 

skolan. Innan sommarlovet efter tvåan gick han hos en studievägledare och berättade om sin 

situation och hur dåligt han mådde. Tillsammans med studievägledaren gick han igenom alla 

möjligheter som kunde passa för honom och de kom fram till en lösning, vilket var att börja 

på omvårdnadsprogrammet. 

  

”Det här är inget jag kommer lyckats med och inget jag vill hålla 

på med även om jag klarar utbildningen. Det var inget jag tyckte 

var kul. Jaa, det ska ju kännas kul att vakna och gå till skolan, men 

varje morgon så kände man; nej, jag vill inte gå dit. Då blev det 

lite skolk ibland. Det var efter tvåan under sommarlovet, eller 

innan sommarlovet, då gick jag snacka med syon och berättar 

allting. Det här passar inte mig och så. Så gick vi genom flera 

timmar om andra vad som kunde passa mig och inte kunde passas. 

Så kom vi fram till en lösning och det kändes mycket bättre. Och 

nu känns det mycket bättre.” 

 

När han berättar om sin nya utbildning se han glad ut. Han säger att han trivs bra och att han 

har lätt att lära sig eftersom allt är så intressant för honom: 

 

”Nu kommer jag att gå på omvårdnadsprogrammet. Det räcker att 

jag går på programmet det här året för att få gymnasieexamen, 

men jag trivs så bra att jag kanske vill gå på hela programmet. Jag 

läser bara på skolan. Jag kommer ihåg väldigt mycket. Det kan 

räcka med att jag läste i skolan två veckor sen, det där kommer jag 

fortfarande ihåg på provet, men vissa saker är svårare att lära in. 

Om jag ska försöka balka in det i huvudet det som ska kunnas så 

går det. Jag måste vara intresserad av vad jag håller på med.” 

  

Enligt honom själv fungerar hans inlärningsteknik bra på omvårdnadsprogrammet och han 

berättar livligt hur bra han trivs och vilka framtidsplaner han har. ”Den glada eleven” vill 

jobba med människor kanske med handikappade barn eller som behandlingsassistent;  
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”Jag vill jobba med människor, med barn som har handikapp. Det 

tycker jag är kul. Jag har funderad att gå på en till utbildning efter 

det här för att bli fritidspedagog eller behandlingsassistent.” 

 

 

7. Resultatanalys 
Jag anser att de intervjuer som jag har genomfört får ”prata sitt eget språk”. Vad jag menar är 

att, elevernas åsikter är så starka och tydliga att det inte finns utrymme att tolka deras utsagor. 

Vad som är gemensamt är lärostoffets konkretisering och brist på lärarens uppmärksamhet. 

 

7. 1. Motiver till elevernas avhopp från el-programmet 

Den första saken som jag vill belysa med denna undersökning är att varför elever hoppar av 

mitt i utbildningen. ”Den osäkra eleven”, valde elprogrammet för att det kändes bäst av de 

valbara programmen i hans hemkommun. Andras beslut att fortsätta att studera vidare 

påverkade honom så mycket att han valde elprogrammet för att studera vidare oavsett att han 

redan då anade att det inte var ett rätt beslut för honom. Två av respondenterna (”Den 

tvingade eleven” och ”Den glada eleven”) svarade på frågan, att det inte var deras eget val att 

gå på elprogrammet, utan någon annans: 

 

• ”Den glada eleven”, var beroende av vänners beslut och  

• ”Den tvingade eleven”, blev tvingade ut av hans pappa.  

 

Enligt mina litteraturstudier är det möjligt att de här tre eleverna - ”Den osäkra eleven”, ”Den 

tvingade eleven” och ”Den glada eleven”- inte var tillräckligt mogna att välja vad de själv 

ville med sina utbildningar. Deras utveckling var då mellan låg och hög ”adolescensen”, 

vilket innebär att deras uppfattning om sig själva fortfarande var beroende av andras 

tyckande. Gruppens trygghet oavsett om det var kamrater eller familjens hade stor betydelse 

för deras utbildningsval. Detta intryck som jag fått förstärkt av Lalanders och Johanssons 

undersökning, om individen som genom att göra som andra gruppmedlemmar gör, stärker sin 

egen identitet (Lalander, Johansson, 2002, s. 55).  

 

”Den självsäkra eleven” ville redan från börja gå på elprogrammet. Han hoppade av från 

utbildningen på grund av skoltrötthet och fortsatte och genomförde utbildningen efter ett 
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halvårs studieuppehåll. Enligt teorin, är det möjligt att denna elev befann sig i 

”högadolescens” perioden och att han förbrukade mycket energin på tankar om sig själv och 

sin egen uppfattning. Calberg hävdade, att mycket energi går åt till funderingar kring den 

egna personen och de första verkliga försöken att nå det motsatta könet (1994, s. 327). Vidare 

hävdade han att den pågående processens uppgift är att den unga får en mer realistisk syn på 

barndomen som man definitivt måste lämna bakom sig och att vuxenheten blir något 

eftersträvansvärt. Enligt Maltén (1995, s. 123), kan man anse att denna elev hade tillit till sig 

själv. ”Den självsäkra eleven” är enligt Malténs definiering, en självförverkligande människa. 

”Den självsäkra eleven” hade målet att bli elektriker och när krafterna tog slut hade han 

kunskap och mogenhet att hoppa av från utbildningen för ett halvt år. Sedan fortsatte han igen 

när han kände att han hade samlat krafter och mådde bra. Enligt min uppfattning följde han 

upp sin planering oavsett att det tog mer tid än han hade förväntat sig. Enligt Maltén, har 

personen med en säker och trygg självkännedom har lättare att vara inkännande i sitt möte 

med andra (1995, s. 127-128). Med stöd av läraren blev hans avhopp möjligt. ”Den självsäkra 

eleven” brydde sig inte om vad andra klasskompisar tyckte, utan han var mogen att ta den 

tiden som han kände att han behövde. Enligt läroplanerna skall läraren ha det 

självförverkligande mötet med elever (Maltén, 1995, s. 124), vilket skedde i detta fall mellan 

”Den självsäkra eleven” och läraren. Läraren gav sitt stöd för eleven som ville och behövde 

det. Eleverna skall stödjas och stimuleras för att själv ta initiativet och ansvaret, och läraren 

ska uppmuntra eleven till medinflytande och medansvar över sin utbildning (Maltén, 1995, s. 

124 se också Vernersson, 2002, s. 29). 

 

”Den tvingade eleven” kände i början av tredje året att han inte ville fortsätta utbildningen och 

bli elektriker. Han kom i bråk med den ena föräldern samt med skolan på grund av hans 

motstridiga intressen. Jag anser att hans utveckling var på ”högadolescens”. Vem är jag? Och 

vad är mening med livet? Var de viktiga frågor i hans tankar, enligt mig. Enligt honom själv 

ville han inte bli elektriker. Jag anser att, utan utifrån hans egna förväntnigar och planer ville 

han hitta sitt eget arbete. Han ville ta ansvaret om hans egna förväntningar och bestämma över 

sitt liv, inte föräldrarnas liv eller skolans mål. Enligt Calberg (1994, s. 327), blev uppbrottet 

från pappan omöjligt att undvika. Maltén (1995, S. 127) hävdar att det inte först och främst är 

frågan om bristande förutsättningar, utan brister på självtillit hos eleven, som hamnar i 

skolsvårigheter i skolarbetet. Han fortsätter att, man tydligt kan se elever som har svårigheter 

med skolarbetet. ”Den tvingade eleven” hade inte svårt att förstå utbildningen och han hävdar 

också att han kanske kunde ha klarat sig med hjälp av lärarnas stöd. Det som denna elev anser 

vara viktigt, var att det inte var hans vilja att bli elektriker. Det var ingen som hade 
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uppmuntrat honom och berättat vilka andra möjligheter som fanns efter elprogrammet än 

möjligheten att arbeta som elektriker. Jag anser att i hans situation hade de andra 

yrkesmöjligheterna och vidare utbildningsmöjligheter kunnat motivera honom att ta examen. I 

hans fall var det frågan om ett halv års studier.  Enligt honom själv var de ämnen inte svåra 

utan hans motvilja var det som orsakade konflikten. 

 

”Den osäkra eleven” saknade lärarens uppmuntran. Han säger att lärarens intresse för hans 

skolgång hade kunnat motivera honom så mycket att han hade klarat utbildningen (Maltén, 

1995, s. 124). Jag anser att ”Den osäkra eleven” hade dålig tillit. I hans fall hade den yttre 

motiveringen, i form av lärarens uppmuntran motiverat honom så mycket att han hade klarat 

utbildningen. Jag påpekar till Imsens beskrivning hur olika typer av belöningar, i detta fall 

uppmuntran, verkar som motivation i ens beteende (Imsen, 1988, s. 278). 

 

 Häckner mfl. (1996) anser (se s. 15) att om en lärare felaktigt bedömer en svagpresenterade 

elev som ointresserad, finns det risk för att eleven kommer i skymundan. De tre 

svagpresenterade eleverna kan ha kommit i skymundan för att deras lärare var inte så insatt i 

deras situationer och på någon okänd anledning kunde inte bjuda uppmärksamheten som de 

här eleverna hade behövt. Lösning kunde ha varit gemensamt planering och olika 

utbildningsutvärderings analyser till exempel med hjälp av kognitiva kartor, grider och 

enkäter (se s. 14-15), som hade påpekad de felaktigheter som eleverna kände att utbildningen 

har. 

 

”Den glada eleven” hade svårt att förstå undervisningen och han var mogen att försöka få 

hjälp från läraren, men utan större resultat. Han började må dåligt i skolan och började därför 

skolka. Att gå på elprogrammet blev för tungt för ”Den glada eleven”. Enligt Lpf 94 skall 

undervisningen anpassas till varje elev, det vill säga hänsyn skall tas till varje elevs 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå, vilket inte skedde i detta fall. Särskild 

uppmärksamhet skall ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen 

för utbildning (Lärarens handbok, 2002, s. 38).  

 

7. 2. Känslor som följde på avhoppet 

Den andra frågan i detta arbete handlar om hur det känns för eleverna att hoppa av från den 

gymnasieutbildningen som de påbörjat. 
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”Den osäkra eleven” gick tre år på elprogrammet, men tog inte examen. Fortfarande sörjer 

han att han inte har klarat utbildningen och också att det är jobbig utan examen efter en längre 

tid från gymnasieskolan. Han har läst upp en del kurser vilka han saknade betyg i och har tre 

kurser kvar vilka han vill avsluta.  

 

”Den självsäkra eleven” kände att avhoppet gav honom tid att samla sina krafter för att 

fortsätta efter ett tag. Han säger att det kändes bra att ta avstånd från skolan. Han tog examen 

efter fortsatta studierna när han hade haft ett halvårs studieuppehåll. Han arbetar som han 

själv ville också som elektriker. 

 

”Den tvingade eleven” hoppade av i början av sista terminen i trean. Den här eleven mådde 

dåligt både innan och efter avhoppet från elprogrammet. Han har skuldkänslor fortfarande. 

Han konstaterar att han trivs bättre med sin nuvarande utbildning än elprogrammet. 

 

”Den glada eleven” hoppade av efter andra året. Innan han hade bestämt sig riktigt för att 

hoppa av mådde han dåligt. Efter avhoppet blev han mycket motiverad och glad över sin nya 

utbildning. 

  

7. 3. Avhoppet gav olika konsekvenser för eleverna 

”Den osäkra eleven” har kurser kvar som han vill genomföra. Han har skuldkänslor som han 

är tvungen att bära så länge han inte tar examen. Oavsett att han har en fast anställning inom 

industrin skulle han vilja byta till ett litet lättare arbete, men på grund av bristande studiegång 

anser han att han inte kan få så bra betalt som han får när han arbetar skift. 

 

”Den självsäkra eleven” var nöjd med sitt avhopp och efter fullständiga studier arbetar han 

idag som han själv ville, som elektriker. 

 

”Den tvingade eleven” mådde dåligt efter avhoppet och han har fortfarande dåligt samvete 

över sin dåliga skolpresentation och avhoppet. Bortsett från de dåliga minnena, anser han sig 

ha hittat det som han vill göra. Han har bytt utbildning till Komvux och är motiverad av sina 

nya studier. 

 

”Den glada eleven” mådde dåligt innan avhoppet. Efter linjebytet till ett annat program, som 

uppfyller hans önskemål, har han en annan inriktning på gymnasiet och är väl motiverad. 
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7. 4. Lärarens stöd  

Enligt elevernas berättelser kan man se att lärarens stöd under svåra tiders gång i skolan har 

stort påverkan. 
 

”Den osäkra eleven” saknade mycket lärarens intresse för hans skolgång. ”Den självsäkra 

eleven” fick stöd från läraren vid beslut att ta ett halvårs studieuppehåll. ”Den tvingade 

eleven” anser att läraren skulle kunna ha hjälpt så mycket att han hade tagit examen, men 

hävdar också att det inte var den utbildningen som han ville genomgå. ”Den glada eleven” 

anser att lärarna kunde ha hjälpt honom så mycket att han skulle ha tagit examen. Han 

poängterar att el inte är något som han vill hålla på med, det var inte hans riktiga intresse. 
 

7. 5. Forskarnas syn på elevers avhopp 

Alla fyra elever säger att de kanske hade klarat utbildningen utan avhopp om läraren hade 

hjälpt dem. Forskargruppen, Häckner, Björklund, Fendell, Sellén & Tschudi (1996, S. 117), 

hade kommit fram till att ökat elevinflytande kan leda till att eleverna tar större ansvar för sitt 

lärande. För att förbättra kommunikation mellan lärare och elever har de kommit fram att det 

finns många olika redskap som kan underlätta samarbetet och öka inflytandet. Några av dessa 

redskap är till exempel enkäter och kognitiva kartor, i vilka alla elever kan vara delaktiga (se 

sidan 15 i detta arbete). De här redskapen kan användas i alla utbildningsfaser från 

kursplanering till slututvärdering. Forskargruppen har kommit fram till hur man med ständiga 

små undersökningar och analyser av deras resultat, kan sätta igång processer vilka syftar till 

bättre kommunikation och intressantare lärotillfällen. Med detta sätt menar forskargruppen att 

lärarna kan skapa förutsättningar för större delaktighet för eleverna. Som styrdokumentet 

förutsätter ska eleverna sättas i centrum och deras utveckling ska ständigt förbättras. Alla 

beslut som fattas ska baseras på fakta och åtgärder ska utvärderas i syfte att förbättra 

kommunikationen mellan alla berörda parter, anser jag. 

 

Anmärkningsvärt är att de anser att ”lärarna har dålig precision i sina bedömningar av 

elevernas intresse för olika ämnen. Om en lärare felaktigt bedömer en svagpresterande elev 

som ointresserad, finns det risk för att eleven kommer i skymundan” (se sidan 13 i detta 

arbete). Vilket kunde undvikas med hårt arbete och stöd av läraren. Jag anser att lärarna 

möjligen kunde ha hjälpt alla fyra respondenterna om de själv hade varit tillräckligt 
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motiverade att hjälpa dem personligt. Lärarna kunde ha tagit hänsyn till respondenternas olika 

förutsättningar och intressen med till exempel en kort intervju eller enkät. Skolan har resurser 

att stödja respondenterna samt stödja lärarna för att öka deras kännedom om 

ungdomsutvecklingen. 

 

Jenner (2004, s. 42) pratar också om motivationens betydelse för lärare och elever. Han säger 

om elever, att de individer med svagt självförtroendet förklarar framgångarna med externa 

faktorer, med något som är oberoende av dem själva. Han poängterade att kunskap om 

attributionsmodellen kan ge en bättre förståelse för elevbeteenden, framför allt när det gäller 

de elever som tycks uppfatta brist på egen förmåga som hela orsaken till misslyckandet och 

därigenom inte kan eller vill ta vara på den kapacitet de ändå har. Lärarens förväntningar har 

också en avgörande betydelse när det gäller att skapa och vidmakthålla elevens motivation, 

enligt honom (s. 75). Till exempel ”Den osäkra eleven” kände att läraren inte var intresserad 

om elevernas utveckling och även ”Den glada eleven” kände att läraren var intresserad om de 

eleverna som kunde ämnen bättre än de sämre presenterade eleverna. Det är, som jag anser, 

lärarens intresse för sitt eget handlande inom sitt yrke. Bra motivation underlättar lärarens 

arbete och gör det mycket intressantare, enligt min erfarenhet. 
 

Den andra saken som forskarna har stött på förutom motivation är individualiseringens och 

elevinflytandets betydelse. Tre av respondenterna ville ha undervisningen på något annat sätt, 

mer konkret, mer vardagsnära. Hill (2001) hävdar att det finns en klar motsättning mellan vad 

eleverna vill lära sig och vad skolan anser att de bör kunna (se sidan 22 i detta arbete). Detta 

resultat i hennes del av undersökning bör lärarna ta vara på och undersöka varför elevernas 

intresse strider mot skolans intresse. Med hjälp av öppen kommunikation är det möjligt att 

undersöka intressen och komma fram till lösningar som alla parter blir nöjda med. 

 

Jag anser att lärarna kunde ha planerat kursers innehåll eller åtminstone vissa delar av 

kurserna tillsammans med eleverna och på så sätt uppmuntra eleverna att själva ta ansvaret 

och för att bli intresserade av sin utbildning. Jag vill poängtera att med ämnesintegration och 

lärarsamarbete kunde de ha ökat elevernas möjligheter att lyckas bättre med utbildningen. 

Med detta sätt kan läraren/lärarna förbättra undervisningen och klassrumsrelationen. Hill 

anser att många yrkeselever helst bara inriktar sig på sådana kunskaper som de upplever som 

nyttiga. Hon hävdar att elevernas kamratkultur samt hemmets traditioner har påverkan på 

deras attityd till kunskaper, lärande och inflytande. Hon säger även att eleverna vill ha bra 

arbetskamrater vilket innebär att de också kan ha roligt tillsammans i skolan. ”Den osäkra 
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eleven” och ”Den glada eleven” visade tydligt kamraternas viktighet, det gick även så långt 

att de valde utbildningen efter kompisarna. Detta hade Garpelin också observerat. 

 

Alla eleverna kände sig ledsna efter avhoppet. För ”Den glada eleven” och ”Den självsäkra 

eleven” gav avhoppet en ny lösning som de trivdes med. I ”den glada eleven” fall blev det 

lyckligt eftersom han fick professionell hjälp av studievägledare och likadan hjälp fick ”Den 

självsäkra eleven” av läraren. Enligt Jenners kan pedagoger som har förståelse för vad dålig 

självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära vägledda eleven till den rätta lösningen. 

”Den osäkra eleven” och ”Den tvingade eleven” bär fortfarande på dåliga minnen från skolan 

fortvarande. Deras påverkan kan enligt Holmström orsaka en dålig självbild som kan 

upprepas vid dåliga skolpresentationer. Likadant forskningsresultat presenterar Jenner; 

 

 ”individer med svagt självförtroende har en tendens att förklara 

misslyckandet med bristande förmåga och liknande (interna 

faktorer) och framgången som följd av tur, lätta uppgifter. Han 

säger att de individer med svaga självförtroende förklarar 

framgångarna med externa faktorer, med något som är oberoende 

av dem själva ”(s. 42).  
 

Lärarens förväntningar har också en avgörande betydelse när det gäller att skapa och 

vidmakthålla elevens motivation, ”Den osäkra eleven” och ”Den tvingade eleven” konstaterar 

att de hade klarat utbildningen med stöd eller hjälp av lärarens intresse för deras framgångar. 

Även Garpelin anser att det beror på ens tidigare erfarenhet hur väl man klarar av att hantera 

och bemästra den nya situationen, krisen. Vidare anser Garpelin att om man bär med sig en 

grundläggande känsla av trygghet från tidigare transitioner och om ens andra sociala världar 

kan tänkas fungera som socioemotionella trygghetsbaser, så finns det goda förutsättningar för 

att förändringen kan lyckas. 

 

Alla respondenterna har blivit tvungen att tänka om vad de vill göra och vilka konsekvenserna 

är. Jag anser att de alla har varit tvungna att ta eget ansvar om sin utbildning och sitt liv. 

Häckner, Björklund, Fendell, Sellén & Tschudi, har även kommit fram till att ökat 

elevinflytande kan leda till att eleverna tar större ansvar för sitt lärande. Garpelin anser att 

detta är en känslig och sårbar situation, men kan ses som ett nytt avstamp och möjlighet till 

eftertanke och reflektion över det som har varit och att man kan dra nytta av slutsatserna som 

kan leda till fortsatt utveckling.  
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8. Resultatdiskussion 
Inom el-ämnena finns stora möjligheter att uppfylla de självförverkligande elevernas behov. 

Lärarens största och vidaste uppgift blir att presentera variationen som är bred och stor inom 

elprogrammet. I samverkan med eleverna och lärarnas arbetslag är det möjligt att utforma en 

utbildning som motiverar alla parter. Maltén funderar kring lärarens syn på elevers 

möjligheter och kunskap att ta eget ansvar för sitt kunskapssökande och därmed utveckling i 

form av delansvar på planering samt hur en positiv inställning till elevens kunskaper kan 

stimulera eleverna mer (1995, s. 119). Jag anser att elevernas delaktighet och ansvarstagande 

redan från början ger utrymme till en fascinerande utbildning. Först och främst är skolans 

ledning ansvarig för hur de olika kurserna kan utformas och till exempel ämnesintegreras 

samt om och hur mycket eleverna får vara med i planeringsfasen. Sedan är det upp till 

lärarens yrkeskunnighet och skolans ledning att uppfylla denna planering. Det finns gott om 

möjligheter om de ekonomiska resurserna finns. Jag anser att lösningarna ofta är billiga. Alla 

lokaler är utrustade med el och då är det naturligt att använda de möjligheter som redan finns. 

Att utnyttja de befintliga utrustningarna kan bli mycket problematisk om läraren inte har 

behörighet att utföra elektrikers jobb ur Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Läraren är en 

aktiv ledare som i början styr inlärningsmiljöns framväxt i samråd med eleverna. Den 

gemensamma planeringens betydelse anses ha en stor betydelse för elevernas trivsel och 

inlärning samt konkretisering av lärostoffet. Imsen hävdar i sin bok, Lärarens värld, att 

lärostoffet måste konkretiseras och individualiseras för att motivera elever för att nå lärandet 

(1999, s. 209). 

 

Målet för undervisning är dock att lärandet ska vara så stort som möjligt och problemen ska 

hållas små. För att undvika problem anses kommunikation vara det viktigaste och ett aktivt 

lyssnade ger eleven återkoppling till det som uttrycks och en känsla av att bli sedd och hörd 

samtidigt som eleven får ”hjälpa sig själv” ur problemet. Elprogrammets ämnen ger goda 

möjligheter att binda samman båda teori och praktik så att eleverna kan lära sig med hjälp av 

alla sinnen. Det innebär att läraren är välmotiverad och vill följa elteknikens utveckling, 

uppdaterar sina egna kunskaper både praktiska och teoretiska vilket innebär enligt mig även 

didaktiska kunskaper. För att varje kurs har en tydlig målbeskrivning och kunskapskrav som 

skall nås efter en avslutande kurs, tror jag att i samarbete med skolans ledning är det möjligt 

att erbjuda elever en modern utbildning.  Lärarens arbete blir att fungera som en konsult, 

handledare och katalysator (Maltén, 1995, s. 124); stödja och stimulera, ge självbestämmande 

men också förvänta sig medansvar och noggrannhet tillägger jag. Jag anser att alla parterna, 
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eleverna, läraren, skolledningen och närsamhället, ska vara med i ansvarstagandet för 

utbildningen. Detta innebär för alla parterna gemensamma planeringar och viljan att fortsätta 

utvecklingen, det vill säga att ge möjlighet till livslångt lärande. 

 

Läraren förväntas vara intresserad av och brinna för sitt jobb att utbilda elever. Elever torde 

vara intresserade av den utbildning som de har valt att genomgå. Läroplanerna förespråkar det 

självförverkligande mötet med eleverna och elprogrammets mångsidiga möjligheter ger ramar 

för en intressant utbildning. Jag poängterar att det största ansvaret ligger i skolledningens 

planering att erbjuda en bra utbildning och utvecklingsmöjligheter för eleverna. Vad vill 

skolledningen att eleverna skall kunna och bli? Efter skolledningens planering är det upp till 

var och en av lärarna att uppfylla detta enligt sin yrkesskicklighet och lärarprofessionalism 

(Professionalism beskriver kvalitén på den praktiska yrkesutövningen. Detta innebär bland 

annat hur professionens medlemmar integrerar sina skyldigheter i relation till sina klienter 

(Lärarförbundet, av Colnerud, 1998, s. 64). För att kontrollera hur läraren har lyckats med 

undervisning ska kontinuerlig utvärdering användas och till exempel grider som tillsammans 

med analysen ger en bra bild om situationen. Elevinflytande är ett viktigt redskap som ska 

användas för att erbjuda en intressant utbildning. 

 

Det förhållningssätt en lärare kan ha i klassrummet är att vara en god förebild och rådgivare - 

”att leva som hon lär”. För att nå dit bör läraren vara väl förberedd och erbjuda elever sin 

uppfattning utan att tjata, då ansvaret för värderingar ska ligga hos eleverna. Läraren ska visa 

på nya perspektiv och ”sätta myror i huvudet” på eleven. Motivation innebär aktivt lärarskap. 

Det handlar om den strävan människan har mot självförverkligande, allt som sker är uttryck 

för ett direkt behov och genom det aktiva lyssnandet kan en balans mellan olika individer i ett 

klassrum uppnås utan att individualiseringen av eleverna minskar (Stensmo, 1997, s. 234-

235). 

  

Jag betraktar ungdomen som en tid då de unga går från barndom till mognad. De företeelser 

och problem som uppstår under denna period anses ha med denna övergång att göra. För att 

kunna möta de unga mellan 16-20 år är det nödvändigt att kunna förstå i vilken utvecklingsfas 

de befinner sig samt ta del av deras tankar, det vill säga lyssna och prata med eleverna. Jag 

anser att läraren ska ta reda på hur och vad eleverna tänker, hur deras liv är utanför skolan. 

Vad vill eleverna ´bli´ när var och en av dom blir ´stora´. Läraren ska vara en medmänniska, 

som ser och möter eleven här och nu. Inför detta möte behöver läraren kunskap om 
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ungdomstänkande, ungdomskulturer och ungdomsutveckling. Jag anser att ungdomspsykologi 

är ett nödvändigt redskap för dagens lärare.  

 

Dagens ungdomar lever i ett samhälle som är långt utvecklat vad gäller medie- och 

datateknik. Ungdomarna får mer information och intryck idag än någonsin tidigare. Deras 

värld är dynamisk och full av snabba upplevelser. Ändå har människan inte utvecklats eller 

krympt till maskinnivå utan saknar och vill vara i kontakt med andra. Dessa ungdomar saknar 

sällskap hos en mogen människa, som kan och vill vägleda dem. Ungdomarna vill vara i 

kontakt med människan som har humor och ser dem som individer, utan tjat. 

 

Eleven som anses ha någon problematik ska hjälpas. Läraren ska ge information som bygger 

på fakta i avseende olika skolproblem och deras lösningar. Läraren ska se eleven bortom 

problemet, inte så att eleven är ett problem. Läraren ska försöka hålla sina egna känslor 

utanför elevens situation, vilket innebär enligt mig att läraren ser eleven utifrån bland annat 

elevens utseende, beteende, ideologin och etnicitet till exempel, och hjälper samt vägleder 

eleven vidare beroende på problemen. Som olika forskare har kommit fram till är läraren en 

viktig vuxen i elevernas liv. Lärarens sätt att agera och handla påverkar länge elevernas liv. 

Den goda läraren kommer eleverna alltid ihåg men även också den dåliga läraren. Den 

uppfattningen som jag har är att eleverna har lättare att ta råd från läraren än från egna 

föräldrar. I samarbete med familjen kan skolan stödja elevernas utveckling.   

 

Vid misstankar om missbruk är det bra om läraren har kännedom om de vanligaste drogerna, 

deras påverkan och hur man kan upptäcka och skilja beteendet från t.ex. trötthet, depression 

eller andra sjukdomar som kan uppstå. Det är lätt att orsaka skada hos eleven med 

felbedömning och detta bör undvikas. Vid behov ska läraren kontakta skolans rektor och 

elevens vårdnadshavare för att hjälpa eleven. Jag påstår att om läraren är i kontakt med elever 

och vågar fråga hur eleven mår, kan många missförstånd undvikas. De riktiga problemen som 

framkommer skall lösas på detta sätt som skolledningen har beskrivit för att försöka hjälpa 

eleven ut från problem.  

 

Jag anser att skolan skall vara en plats för var och ens utveckling. För mig innebär detta att 

skolan ska vara en plats dit eleverna gärna kommer. Skolan ska vara en plats där eleverna får 

utvecklas utifrån sina egna betingelser så långt det går. När det gäller trivsel på skolan bör 

följande poängteras; skolan är den plats där eleverna och lärarna möter varandra eller den 

plats där lärarna bildar en egen ”högre” kategori och eleverna en ”lägre”. Med detta vill jag 
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väcka tankar om både skolans yttre möjligheter att ge möjlighet att mötas men också skolans 

inre traditioner hur eleverna kan prata och ha en närkontakt med lärarna. 

 

  

9. Slutsatser och vidare forskning 
Efter den här undersökningen anser jag att jag inom lagen för Skollagen och med hjälp av 

olika kursers målformuleringar har redskap att utveckla elprogrammet för mina blivande 

elever. Den viktigaste kunskapen som jag har fått, är att jag måste sätta mig in i var och en av 

elevernas situation och ta reda på vad de vill nå med sin gymnasieutbildning. Från denna 

utgångspunkt och inom skolledningens ramar kan jag börja planera undervisningen i samråd 

med eleverna. Efter den här studien är jag helt övertygad om att elevinflytandet är värt att 

utnyttjas i utbildningsplaneringen för att kunna erbjuda en intressant och väl motiverande 

utbildning för eleverna.  

 

Under denna undersökningens gång har min intuition fått bekräftelse om att man ska prata 

med eleverna, lyssna och råda vid behov av stöd. Varje individs unikhet och utveckling skall 

respekteras och stödjas utifrån var och ens behov. Jag vill låna Jenners ord, ”vi vill alltid 

behandla de elever vi möter för deras värdighet” (Jenner, 2004, s. 98). Jag själv anser att de 

flesta konflikter uppstår på grund av okunskap. Okunskap om att möta och respektera 

individer som har andra förutsättningar än vi själva. Dessa förutsättningar kan antingen vara 

sämre eller bättre än vad vi är vana vid. Att möjligtgöra ett likvärdigt möte med andra, krävs 

före- och eftertanke i samverkan med andra människor, men också utbildning. 

 

 Om elevernas vilja och programval strider mot varandra är jag beredd att kontakta 

studievägledare och föräldrar, oavsett om jag kanske förlorar eleven till någon annan 

utbildning. Jag anser att det är mycket viktigt för eleven att få den utbildning som ligger 

närmaste hans/hennes intresse. Det kan inte vara lönsamt ur samhällets synvinkel att utbilda 

människor som mår dåligt under utbildningens gång och i värsta fall efter många år byter 

utbildningen eller utbildningsform. Det torde vara lönsammare att hjälpa elever innan 

studievalen än efter en olycklig studiegång. Detta skulle kunna vara föremål för vidare 

forskning.  
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Denna undersökning har väckt mitt intresse för att undersöka elprogrammets 

utvecklingsmöjligheter i syfte att hitta didaktiska modeller som kan underlätta lärares arbete 

och elevers lärande inom olika el-ämnen. Även detta vore ett intressant forskningsområde i 

framtiden.  
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Bilaga 1 
 
 
 
En utskrift från Dagens 
Nyheters nätupplaga, DN.se.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Uppdaterad 24 maj 2004 01:46 
 
Ny larmrapport från LO: Åtta av tio på Stockholms fordonsprogram lämnar utbildningen i förtid: 
 

"Massavhopp från yrkesutbildningarna" 
 
Antalet elever som fullföljer gymnasiernas yrkesprogram minskar dramatiskt. Dubbelt så många hoppar av 
yrkesutbildningarna som de som lämnar den mest krävande teoretiska linjen. Värst är läget i Stockholm där hela 
80 procent av dem som börjar fordonsprogrammet lämnar utbildningen i förtid och mer än hälften hoppar av 
barn och fritid-, bygg- och energiprogrammen. Samtidigt är det svårare för dem som går ut yrkesprogrammen att 
få jobb än för dem som lämnar de studieförberedande programmen. Meningen med yrkesprogrammen var annars 
just att de skulle skapa möjligheter till jobb efter gymnasiet. Det visar en ny LO-undersökning som presenteras 
av andre vice ordföranden Ulla Lindqvist och utredaren Irene Wennemo.  
 
Under 1990-talet sjösattes flera omfattande reformer av den svenska gymnasieskolan. De gamla linjerna ersattes 
av sexton nationella program. De tidigare tvååriga yrkesförberedande linjerna blev treåriga. Yrkeslinjerna skulle 
inte längre vara någon utbildningsmässig återvändsgränd. Också dessa skulle kunna vara ett möjligt steg mot 
vidare studier. Gymnasieskolan blev dessutom kommunal. Kommunerna skulle därmed få större möjlighet att 
anpassa gymnasieutbildningen efter lokala behov och önskemål.  
 
Detta var i grunden bra reformer, men under senare tid har de yrkesinriktade programmen på gymnasieskolan 
uppvisat allt större problem. Det finns en uppenbar risk att dessa utbildningar är inne i en negativ spiral. En allt 
sämre utbildningskvalitet ger både sämre studieresultat och sämre möjligheter att få jobb när man lämnat skolan. 
Det leder i sin tur till att utbildningarna attraherar allt färre och allt mindre motiverade studenter. 
 
I dag presenterar LO en rapport om hur det har gått för yrkesprogrammen under de senaste åren. I rapporten 
visar det sig att allt färre utbildar sig på de yrkesinriktade programmen. På barn och fritid och på 
omvårdnadsprogrammet, två utbildningar där vi vet att det kommer att bli brist på arbetskraft i framtiden, har 
antalet som fullföljer utbildningen minskat dramatiskt. De utbildningar som är inriktade på jobb inom industrin 
och inom handeln har också minskat kraftigt i omfång.  
 
Medier, hotell och restaurang och estetiska program har, vid sidan av de teoretiska programmen, däremot ökat 
snabbt. 
 
En ökande andel av dem som läser på de yrkesinriktade programmen avslutar inte sina studier.  
 
Under 2002 var det endast 13 procent som inte hade slutfört sin utbildning, fyra år efter påbörjade studier på 
naturvetenskapsprogrammet, som många ungdomar upplever som den mest krävande gymnasieutbildningen.  
 
På fordon, industri, handel och administration, omvårdnad, livsmedel och barn och fritid hade mer än dubbelt så 
många, ungefär en tredjedel av dem som påbörjat studierna, hoppat av.  
 
Skillnaderna mellan olika kommuner är dock stora. Storstadskommunerna, som har vissa specifika problem - 
större boendesegregation, fler med utländsk bakgrund och kanske en bättre arbetsmarknad för outbildade 
arbetstagare - uppvisar stora skillnader.  
 
I Stockholm är andelen avhoppare från yrkesprogrammen mycket högt. På fordonsprogrammet har efter fyra år 
fler än 80 procent inte fullföljt sin utbildning. På barn och fritid, bygg- och energiprogrammet är det fler än 
hälften som inte är färdiga.  
 
I Malmö och framför allt i Göteborg är andelen avhoppare betydligt mindre. Den stora skillnaden mellan 
Göteborg och Stockholm måste till största del förklaras av olika politiska prioriteringar. I Stockholm verkar man 

 58



tidigare ha fokuserat på eliten och låtit yrkesprogrammen komma i strykklass. I Göteborg har man å andra sidan 
gjort intressanta och framgångsrika satsningar, ofta tillsammans med arbetsmarknadens parter, på de 
yrkesinriktade programmen. 
 
Skillnaden i studieresultat mellan dem som lämnar de studieförberedande programmen och yrkesprogrammen 
har också ökat under perioden. Trots att många inte fullföljer sina studier på yrkesprogrammen har det redan 
stora betygsgapet mellan utbildningarna fortsatt att öka.  
 
Vidare visar sig den totala arbetslösheten vara högre bland dem som lämnar yrkesprogrammen än bland dem 
som lämnar de studieförberedande programmen. Trots att det i yrkesprogrammen, till skillnad från i de 
studieförberedande, är prioriterat att man ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden när man fullföljt 
utbildningen, är det lättare för dem från de studieförberedande utbildningarna att få jobb efter gymnasiet.  
 
Samtidigt vet vi att yrkesprogrammen spelar en viktig roll i utbildningssystemet. Inom flera av de yrkesområden 
som dessa utbildningar syftar till kommer det att bli brist på utbildad arbetskraft. Många skoltrötta ungdomar 
upplever det dessutom som positivt att kunna kombinera teoretiska studier med praktik.  
 
Dessa fördelar bygger dock på att dessa utbildningar fungerar bättre än vad de gör i dag. Den stora andelen 
studenter som hoppar av yrkesprogrammen ger en signal om att något fundamentalt inte fungerar i mötet mellan 
gymnasiestudenten och skolan. Den större arbetslösheten bland dem från yrkesprogrammen indikerar att de 
praktiska färdigheter som de har med sig från skolan inte i tillräckligt hög grad uppskattas på arbetsmarknaden.  
 
Det finns signaler om att de yrkesfärdigheter som ges på utbildningen inte håller en lika hög kvalitet som 
tidigare.  
 
De kanske tydligaste exemplen på detta är omvårdnadsprogrammet. De som nu går ut från denna utbildning får 
inte samma befogenheter i vården som undersköterskorna tidigare fick. Det fanns en förhoppning om att 
arbetsgivarna skulle stå för färdigutbildningen när reformen sjösattes. Utvecklingen har emellertid på många 
områden gått i motsatt riktning. Den höga arbetslösheten har gjort det möjligt för arbetsgivare att ställa ännu 
högre krav på kunskaper och färdigheter bland dem som anställs. Arbetsgivarna har glömt bort att det är frågan 
om yrkesförberedande program, som innebär att det också krävs att man satsar på utbildning på arbetsplatserna.  
 
Det har också visat sig att allmän behörighet inte räcker långt när man ska påbörja sina högskolestudier. För att 
läsa vidare krävs i de allra flesta fall att man kompletterar sin gymnasieutbildning.  
 
Frågan är om strävan att alla ska klara en allmän högskolebehörighet, som i praktiken inte räcker långt, har lett 
till att andra färdigheter och kunskaper, både kopplade till yrkeslivet och samhällslivet i övrigt, får stå tillbaka i 
utbildningen.  
 
Det verkar också vara lätt att, som svar på alla möjliga samhällsproblem, ropa på mer teori i kärnämnena i 
gymnasieutbildningarna. Vi anser att man med fog kan ställa sig frågan om det verkligen är prioriterat att alla 
ungdomarna, efter att ha läst religion i nio år i grundskolan, måste fortsätta att läsa det på gymnasiet.  
 
På samma sätt kan man ställa sig frågan om det är rimligt att kursen i svenska är lika svår och omfattande på 
fordonsprogrammet som på samhällsprogrammets språkliga inriktning.  
 
Vissa förbättringar av yrkesprogrammen kan säkert ske genom en resursförstärkning och genom att kommunerna 
tar ett större ansvar för kvaliteten på dessa utbildningar. De stora skillnaderna mellan de tre 
storstadskommunerna indikerar att ett kommunalt engagemang i frågan om yrkesprogrammen kan ha stor 
betydelse för hur väl man lyckas med att skapa högkvalitativa och attraktiva yrkesprogram. Man bör också fråga 
sig om alla kommuner, varav många är väldigt små, verkligen kan ta detta ansvar. Det finns en tendens till att 
utbudet av utbildningar blir alltmer marknadsstyrt. De utbildningar som är billiga att anordna och kan locka till 
sig många studenter växer i antal, medan de mer kostsamma traditionella yrkesprogrammen krymper i omfång.  
 
Vidare verkar det vara något av en framgångsfaktor att ha ett nära samarbete mellan arbetsmarknadens parter 
och skolan. I elprogrammet, men också i byggprogrammet, fullföljer fler ungdomar sina studier än på andra 
yrkesprogram. Dessa utbildningar verkar klara att kombinera teori och praktik på ett sätt som svarar mot både 
arbetsmarknadens behov och elevernas intresse och förmåga. Elprogrammet är ett intressant exempel på att 
tydliga krav för att få vara med i den efterföljande lärlingsutbildningen och därefter få ett certifikat kan vara en 
viktig drivkraft att fullfölja gymnasieutbildningen.  
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El- och byggprogrammen visar tydligt att en fungerande lärlingsutbildning inte handlar om att flytta ut 
utbildningen på företagen och låta dem bestämma utbildningens inriktning. Det handlar i stället om att finna ett 
fungerande samarbete mellan skola och arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer om utbildningens 
utformning och formerna för den färdigutbildning som behöver ske under de första åren i yrket. 
 
Det är angeläget att man på alla yrkesprogram kan finna sätt att kombinera teori och praktik på ett sätt som gör 
att andelen som går färdigt en utbildning och därefter får ett arbete ökar. Det räcker inte med någon enstaka 
åtgärd för att lyckas med detta. Det som krävs är i stället flera olika insatser för att förbättra kvaliteten på 
yrkesprogrammen. Det kommer att kräva insatser från såväl stat och kommun som från arbetsmarknadens parter. 
 
ULLA LINDQVIST 
Andre vice ordförande LO 
IRENE WENNEMO 
Näringspolitisk chef LO  
 
  
   
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 
Varför valde du elprogrammet? 
 
Öppna frågor: 
Hur gick det att gå på elprogrammet? 
Hur det var när du gick på utbildningen? 
 
Mer styrda frågor: 
Vad var roligt? 
Vad var tråkigt eller svårt? 
 
Hurdana praktiska övningar hade ni? 
I vilka ämnen hade ni dom övningarna? 
Vad tyckte du om praktiken? 
 
Vilka teorikurser hade du? 
Vad tyckte du om teorin? 
Var det kurser vars teori var lätt att ta till sig? Hur kändes det? 
Var det något som kändes jobbig? Varför? 
 
Vad tyckte du om klassen? 
Vad tyckte du om lärarna? 
 
Öppna frågor: 
Vad var det som gjorde att du tänkte hoppa av? 
Hur eller vilka var dina tankar innan och efter avhopp? 
Vad hade du behövd hjälp? 
Vilka konsekvenser har du fått med dig efter avhopp? 
 
Mer styrda frågor: 
Var det något speciellt händelse som har orsakat att du började tänka hoppa av från 
utbildningen eller hur kom det sig att du ville avbryta utbildningen? 
Hur kändes det? 
Vad gjorde du då? 
Hur gick du vidare? 
Var det någon som hjälpte dig?  
Hur? 
 
Vad gör du nu, idag? 
Är du nöjd? 
Kunde det ha gått på något annat sätt? Hur?  
(konsekvenser) 
Hurdan hjälp eller stöd kan du tänka dig att du hade behövd då? 
 
Hur ser du din framtid idag? 
Har du lärt något om ditt avhopp från gymnasieutbildningen? 
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