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Titel 
Faktorer som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet.  
En studie ur elevens perspektiv. 
 

English title 
Factors that may affect student’s results in vocational subjects at Swedish upper 
secondary school. 
A study from the student’s perspective. 

 
Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar elevens resultat i 
yrkesämnen på gymnasiet. Studien skulle också visa elevens behov av särskilt stöd och 
extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på 
gymnasiets yrkesprogram. Jag ville belysa problematiken utifrån elevens perspektiv och 
få fram vilka faktorer som eleverna ansåg påverka deras resultat. 
Undersökningsmetoderna jag använde var både kvantitativa och kvalitativa. 
Inledningsvis gjordes en större enkätundersökning på fyra olika yrkesprogram och 
sedan gjordes sju elevintervjuer för att få en tydligare bild av elevernas tankar. Studiens 
teoretiska utgångspunkter var det sociokulturella perspektivet samt det relationella 
perspektivet. I min studie ville jag få fram vilka faktorer som avgör om eleverna i 
gymnasieskolan lyckas i sina yrkesämnen. Många saker händer i unga människors liv 
och det finns många anledningar till att eleverna riskerar sämre eller underkända betyg i 
sina yrkesämnen. I min studie deltog studenter som var ointresserade av sin utbildning, 
saknade motivation och hade språkstörningar. Det fanns också elever som tvivlade på 
sina lärares färdigheter men också elever som led av psykisk ohälsa och negativt 
grupptryck. Det visade sig vara många olika faktorer som störde elevernas väg att nå 
sina mål. Genom min insamling av empiri visade det sig att det sociala samspelet 
mellan elever och lärare var mycket betydelsefullt för elevers lärande. Det var 
individuellt vilken hjälp eleverna behövde för att få godkända betyg. Intressant var vad 
eleverna ansåg att skolan borde ha gjort för att hjälpa dem att lyckas och nå sina mål att 
nå yrkesexamen. Problem som uppstod varierade men det var tydligt att elever som 
hade en bra relation med sina lärare lättare hittade sig tillbaka och så småningom 
lyckades nå de uppsatta kunskapskraven. Eleverna sökte inte specialpedagogiskt stöd 
utan förväntade sig att yrkeslärarna skulle ha kompetens att möta deras behov i 
yrkesämnena. Det fanns också elever som förklarade hur kommunikation, planering och 
tydliga mål skulle kunna bidra till att bana vägen mot sina mål när de förlorat fokus. 
Den största framgångsfaktorn visade sig emellertid vara lärare som har förmåga att 
skapa relationer i klassrummet, både individuellt och för klassen som helhet.  

 
Nyckelord 
Särskilt stöd, extra anpassningar, yrkeselev, yrkeslärare, yrkesprogram på gymnasiet, 
yrkesämne 
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1 Inledning 
 
Hur kan vi göra för att fånga upp de ungdomar som inte lyckas genomföra gymnasiet på 
grund av att de inte får det stöd som behövs? Gruppen unga som saknar 
gymnasieexamen eller fullständiga betyg från gymnasiet är ett växande problem, 
eftersom lågutbildade ungdomar har väsentligt större risk för arbetslöshet, social 
marginalisering och ohälsa än jämnåriga med fullständig gymnasieutbildning (Bäckman 
m.fl. 2011).  
 
Gymnasieskolans nya läroplan, GY 11, ska ge yrkesexamen efter genomförd godkänd 
utbildning på yrkesprogrammen och högskolebehörighet för de studieförberedande 
programmen. Andelen elever som valde yrkesprogram minskade läsåren 2010-2011 från 
35% till 31%. Minskningen fortsatte även läsåret efter då andelen sjunkit till 29% 
(Skolverket, 2012). Minskade elevkullar och yrkesprogrammens minskande popularitet 
gör att yrkesprogrammen möter elever med lägre grundkunskaper än för några år sedan. 
Tidiga stödinsatser inom skolans ramar ökar möjligheten för att eleverna stannar på 
programmen och genomför sin gymnasieutbildning. En av gymnasieskolans största 
utmaningar är att identifiera de problem som finns för att motverka att eleverna inte 
följer sina studieplaner utan kommer efter och riskerar att bli underkända (SOU 
2013:13). 

Skolverket (2014) skriver i ett pressmeddelande att endast två av tre yrkeselever får 
gymnasieexamen. Andelen gymnasieelever som får examen har minskat jämfört med 
andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla 
gymnasieskolan. Ny statistik visar de försämrade resultaten från den första elevkullen 
som lämnade gymnasieskolan i den nya reformen, GY 2011. Av de ungdomar som 
började en yrkesutbildning i GY 2011 tog 66 procent yrkesexamen våren 2014 efter tre 
års studier. I den tidigare ungdomskullen, som startade hösten 2010, fick 74 procent ett 
slutbetyg från yrkesförberedande program (Skolverket, 2014). 
 
Ramberg (2015) skriver i sin avhandling om hur yrkesprogrammen har förändrats över 
tid. Från början utformades yrkesprogrammen för elever som inte hade några 
akademiska ambitioner, elever som ville gå ut i yrkeslivet direkt utan att läsa 
kärnämnen. Efter hand har yrkesutbildningarna blivit allt mer teoretiska och elever på 
yrkesprogram har ofta större svårigheter att uppnå kunskapskraven i alla ämnen. 
Behovet av specialpedagogiska kompetenser på gymnasiet har blivit större och 
nödvändigt för att fler elever ska få gymnasieexamen. 
 
I Skollagen (SFS 2010:800) står det att alla elever har rätt till stöd genom ledning och 
stimulans att utveckla sin fulla potential. För elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven ska skolan utreda elevens behov av särskilt stöd. Det är skolans ansvar 
att utreda och avgöra om en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det 
är för skolan en avgörande gränsdragning mellan vad som är ett särskilt stöd, extra 
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anpassningar och det stöd som ges genom ledning och stimulans. Det är skolans 
uppdrag att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt. 
 
Alla som arbetar i skolan skall 

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

(Skolverket, 2011) 
 
Min uppfattning är att det finns ett väl utarbetat stödsystem inom gymnasieskolan när 
eleverna behöver särskilt stöd i de gymnasiegemensamma ämnena, särskilt svenska, 
engelska och matematik. När det kommer till de programgemensamma ämnena 
upplever jag att det är svårare för eleverna att få den hjälp de behöver. Yrkeskurser 
kräver ofta visst handlag i de praktiska momenten och i de teoretiska delarna ingår att 
lära sig yrkeskunskap genom att läsa och förstå facklitteratur. Jag upplever att elever i 
olika typer av svårigheter, på grund av psykosociala faktorer, eller helt enkelt är 
omotiverade, känner dessa moment som extra krävande. Eleverna som jag möter på 
yrkesprogram har ofta svårigheter i svenska, engelska och matematik. Det förekommer 
också att elever har problem att klara vissa moment i yrkeskurserna, men det är framför 
allt de teoretiska delarna som medför svårigheter. Jag tycker mig inte kunna urskilja 
samma grad av problematik i de praktiska delarna och på Apl, det arbetsplatsförlagda 
lärandet. Därför begränsar jag min undersökning till elevernas syn på vilka möjligheter 
till stöd som finns i de teoretiska delarna i yrkeskurser av gymnasiets yrkesutbildningar. 
Intressant är vad eleverna tycker att skolan hade kunnat göra för att få med eleverna på 
banan och uppnå kunskapskraven i sina yrkeskurser och nå yrkesexamen. I min studie 
vill jag undersöka vilka faktorer som påverkar yrkeselevers resultat i yrkeskurser på 
gymnasieskolans yrkesprogram. Det är en viktig samhällsfråga att elever når 
gymnasieexamen och därför vill jag ta reda på vad det är som påverkar vägen fram till 
målen för eleverna enligt dem själva.  
 
Jag arbetar som yrkeslärare på en stor gymnasieskola med ungefär 1500 elever. Mitt 
självständiga arbete kommer till nytta för yrkeslärare, specialpedagoger som arbetar mot 
yrkesprogram samt skolledare. Eftersom andelen elever som tar yrkesexamen minskar 
så kan elevens perspektiv vara värt att beakta om vi vill vända denna trend. Utifrån 
elevens perspektiv vill jag belysa de faktorer som kan vara avgörande för individens 
resultat. Jag vill ta reda på hur vi kan vi förändra vårt arbetssätt för att hjälpa eleverna 
att nå yrkesexamen. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka olika faktorer som kan påverka elevens 
resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien handlar också om elevens behov av särskilt 
stöd och extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena; ”yrkesämnen” på 
gymnasiets yrkesprogram. Ambitionen är att belysa problematiken utifrån elevens 
perspektiv och få fram vilka faktorer som eleverna anser påverkar deras resultat.  
Skolverkets (2012a) allmänna råd beskriver hur frånvaro hänger ihop med elevers 
resultat och hur viktigt det är att skolan vidtar åtgärder så fort ett negativt mönster 
märks. I Skolverkets (2012b) text står det att alla elever har rätt till ledning och 
stimulans, vissa elever behöver extra anpassningar och att en del behöver extra stöd. 
Med stöd av detta är frågeställningarna följande:   
 

• Vilka olika faktorer påverkar elevens resultat i yrkesämnen? 

• Hur ser behovet ut för särskilt stöd och extra anpassningar i yrkesämnen på 
gymnasiet? 
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3 Bakgrund 
 
Under denna rubrik berörs kort fakta om yrkesprogram, begreppsförklaring samt 
styrdokument inom de aktuella områdena.  
 
Inom gymnasieskolan finns det 12 nationella yrkesprogram. Efter utbildningen på ett 
yrkesprogram ska det vara möjligt att börja jobba. Alla elever på ett yrkesprogram har 
också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.  
Alla elever läser både programgemensamma ämnen och gymnasiegemensamma ämnen 
(Skolverket, 2011). 
 
2.1 Begreppsförklaring 
Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser. De varierar i 
omfattning mellan de olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen: 
engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, 
samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk. De kallades tidigare för 
kärnämnen (Skolverket, 2011). 
 
Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. 
De ger programmet dess prägel. De kallades tidigare för karaktärskurser (Skolverket, 
2011). I min text använder jag även begreppet yrkesämnen som är synonymt med 
programgemensamma ämnen.  
 
Extra anpassningar är stöd i form av förändringar som utformas på olika sätt för att 
göra så att undervisningen fungerar för alla elever. Anpassningarna ges oftast inom den 
ordinarie undervisningsgruppen (Skolverket, 2016a). 
  
Särskilt stöd är insatser som är mer omfattande och leds av specialpedagog. Stödet sker 
normalt inte inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2016a). 
 
Individuella programmet. I den tidigare gymnasiereformen, Lpf94, fanns det 
Individuella programmet inom den svenska gymnasieskolan. Programmet riktades till 
elever som inte nådde upp till betygskraven för de nationella gymnasieprogrammen. Det 
individuella programmet skulle förbereda eleven för övergång till ett nationellt program 
utifrån elevens behov och förutsättningar. Då 2011 års gymnasiereform, Gy 2011 
verkställdes, ersattes det individuella programmet med fem introduktionsprogram 
(Skolverket, 2008).  
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2.2 Styrdokument och deklarationer 
Salamancadeklarationen (1994) beskriver att alla barn har rätt till undervisning och att 
elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till den ordinarie skolan. Dokumentet 
bygger på̊ FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de 
standardregler så som delaktighet och jämlikhet för människor med olika 
funktionsnedsättningar. Deklarationen riktar en uppmaning till både regeringar och 
världssamfundet att förenkla inkluderande undervisning. FN-organet UNESCO har 
ansvar för att följa upp om länderna och dess skolor lever upp till detta. 
Enligt Skolverket (2011) och andra kapitlet i 25 § Skollagen (2010:800) ska det för 
eleverna från förskoleklass upp till gymnasieskolan erbjudas elevhälsa. Den ska 
innehålla bland annat psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 
framför allt vara preventiv och främja hälsan. Elevernas progression mot utbildningens 
mål ska stå i fokus. 

Skolverket (2012a) skriver i sina allmänna råd att det finns underlag för att tidiga 
insatser vid stor ogiltig frånvaro är framgångsrikt för att få tillbaka frånvarande elever i 
undervisning. Skolan behöver vidta åtgärder som är tydliga för att eleven ska känna det 
meningsfullt att komma till skolan. Det är viktigt att kontakta eleven eller 
vårdnadshavare så fort ett negativt mönster märks. Sedan är det viktigt att eleven får 
berätta om orsaken till den ogiltiga frånvaron och tillsammans utforma en 
handlingsplan.  

Elever har rätt till stöd och skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga 
skillnaderna i deras förutsättningar att nå kunskapskraven (Skolverket, 2016b). 
Alla elever ska få ledning och stimulans, vissa elever behöver extra anpassningar och en 
del behöver dessutom särskilt stöd. Elever i gymnasieskolan har rätt till särskilt stöd 
enligt tredje kapitlet i Skollagen. I bestämmelserna står det att en elev i gymnasieskolan 
kan ha rätt att gå om en kurs, få ett individuellt anpassat program, få ett program 
reducerat, få förlängd undervisning, få gå i specialklass och få studiehandledning på 
modersmålet. 

Enligt en statlig utredning (SOU 2017:51) så saknar ungefär en tredjedel av 
yrkesverksamma yrkeslärare en pedagogisk högskoleutbildning. Utredningen föreslår 
nu att undantaget från kravet på lärarlegitimation och lärarbehörighet för yrkeslärare bör 
sluta att gälla från och med 1 juli 2022. För att detta ska kunna verkställas måste det 
göras omfattande satsningar från staten. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Studiens teoretiska utgångspunkter är ur ett sociokulturellt perspektiv samt det 
relationella perspektivet. Genom min insamling av empiri visade det sig att det sociala 
samspelet mellan elever och lärare är betydelsefullt för elevers lärande. Att kunna skapa 
relationer på olika plan var också ett återkommande samtalsämne i mina elevintervjuer. 
Utifrån det har jag valt de teoretiska ansatserna som jag utgår från i studien.  

Sociokulturellt perspektiv 
Dewey utgick från två områden som var centrala i hans budskap och som tydligt kan 
kopplas till det sociokulturella utgångsläget vilket var individen och det sociala 
sammanhanget. Han menade att relationen mellan individen och omvärlden var en 
dialektisk process med betydelsen av att kunna se två sidor av samma mynt där 
utvecklingen möjliggörs hos individen genom ett samspel med sin omgivning. Individen 
förstår då sociala regler och kan uppfatta olika sammanhang. Dewey påstår att teori och 
praktik inte är motsatser, utan att det är en förutsättning för lärande. Vidare beskriver 
Dewey att det är nödvändigt att skolan inför ett mer ämnesintegrerat arbetssätt och 
liknar samhället på ett mer naturligt sätt eftersom det handlar om elevernas framtid. Han 
kritiserar uppdelningen mellan teori och praktik och kräver ett större samspel mellan 
dem (Forsell, 2005). Deweys teori att det var framför allt tanken på lärande som innebär 
ett samspel med omvärlden och att undervisning och lärande sker genom dialog och 
samtal. Han beskriver olika idéer om vad skolan har för uppgifter i samhället, bland 
annat att skolan i huvudsak ska förbereda ungdomar för arbetslivet och att utbildningen 
ska vara yrkesinriktad och ge kompetens som kommer till nytta inom de olika yrken 
som är aktuella inom regionen. Yrkeslivets verklighet skall tas in i skolan och skolans 
verksamhet ska likna arbetslivets förutsättningar så långt som möjligt. Lärandet är 
socialt och kulturellt och inte bara något som sker i elevernas utveckling och i samspelet 
med andra. Yrkeslärarens dubbla identiteter grundas också i ett sociokulturellt 
perspektiv. Genom kunskap och lärande märks begrepp som identitet, tillhörighet och 
gemenskap. Det är utgångspunkter som elever får sin yrkesidentitet inom ett särskilt 
yrkesområde. Lärarna på yrkesprogram ska bedöma elevernas prestationer i både 
praktisk och teoretisk kunskap utifrån de kunskapskrav som finns för respektive kurser. 
Vissa lärare har en förmåga att bemöta elever som är i behov av särskilt stöd på ett sätt 
som lyfter eleven (Stensmo, 2007).  
 
Relationellt perspektiv 
Att som lärare ha ett elevfokuserat arbetssätt och en förmåga att kunna bygga sociala 
relationer är viktigt för att kunna nå alla elever. För att en undervisningssituation ska 
lyckas måste relationen mellan lärare och elev byggas på ett ömsesidigt förtroende. Det 
kräver också att läraren har relationell kompetens. Att relationen mellan lärare och elev 
påverkar elevens prestationer har det forskats i de senaste tiden och visat sig vara 
grunden för många elevers resultat. Eleven är tveklöst en del av ett relationellt 
sammanhang. Relationen till läraren och andra elever, till elevgrupper och andra sociala 
sammanhang utanför klassrummet. Elevens prestationer är beroende av dessa 



  
 

9 

gemenskaper. För att kunna stödja sina elever behöver läraren bygga upp ett optimalt 
förhållningssätt där läraren visar förståelse för elevens situation och sätter sig in i 
elevens utveckling från olika perspektiv. För att få en god relation till sina elever 
behöver läraren utgå från elevens hela skol- och lärandesituation och inte bara 
ämnesmässiga frågor. Undervisningen bör vara uppbyggd på kommunikation och 
kontinuerlig feedback mellan lärare och elever. Läraren behöver också vara aktiv, 
engagerad och omhändertagande i sin relation till eleverna. Elever vill gärna ha 
förtroendefulla och personliga relationer till sina lärare. En skola som är byggd på 
relationell pedagogik ger möjligheter att skapa en vi-känsla där personliga möten är en 
del av skolvardagen. Gemensamma aktiviteter och traditioner kan också bidra till att 
alla kan mötas på samma nivå under lättsamma former (Aspelin & Persson, 2011). 
Thornberg (2013) skriver också om det viktiga relationsarbetet med elever. Han skriver 
att positiva lärar- elevrelationer är grundläggande för ett effektivt ledarskap i 
klassrummet samt för ett socialt uppbyggt klassrumsklimat. Att kvalitén på lärar- 
elevrelationen har väldigt stor betydelse för elevers engagemang i sina studier samt för 
deras prestationer är särskilt tydligt hos elever från en lägre socioekonomisk bakgrund.  
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5 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras forskning som som knyter an till fyra viktiga områden; 
motivation, extra anpassningar, yrkeslärarens kompetens och det relationella 
perspektivet. Här finns även litteratur som belyser viktiga områden som är betydande 
under gymnasietiden, såsom psykisk ohälsa och grupprocesser. 

Motivation 
Högberg (2009) har undersökt hur två gymnasieklasser på byggprogrammet förhöll sig 
till kärnämnen. Fokus riktades mot ett antal ungdomar, samtliga pojkar, som i 
varierande grad var ointresserade av så kallade teoretiska studier. Resultatet av studien 
visar att pojkarna på byggprogrammet inte satsade på svenska, engelska, matematik och 
samhällskunskap eftersom de inte har några planer på att studera vidare efter gymnasiet. 
Studien visar också att elevernas attityd är ett slags identitetsskapande, och att det var 
viktigare att ha roligt i skolan, än att anstränga sig. Forskningen kom också fram till att 
det till och med kunde vara negativt att skriva ett bra resultat på ett prov. Studien visar 
på en stereotyp attityd till yrkesprogram. Elever som väljer yrkesprogram är ofta 
skoltrötta och vill nå en bransch och en yrkesroll med så lite ansträngning som möjligt. 
 
Boström (2013) har gjort en studie med dubbelt syfte, dels att beskriva allmänna 
tendenser om hur elever vid sex olika yrkesprogram lär sig, samt att jämföra lärstilar 
mellan de olika programmen. Undersökningsgruppen bestod av sex klasser från olika 
yrkesprogram från fyra olika skolor. Resultat var uppdelat i fyra olika områden: fysiska 
miljön, emotionella faktorer, sociologiska och fysiska preferenser. Det som var 
intressant gällande de emotionella faktorerna så visade det sig att det var ungefär 25% 
av eleverna hade låg motivation och nästan ingen hade hög motivation. Behovet av 
struktur var mycket stort hos eleverna och de behövde tydliga ramar. Behovet av att ha 
en auktoritär ledare som hade förmågan att leda gruppen varierade mellan 20-45%.  När 
det gäller de sociologiska faktorerna så var det så många som 40-62% som föredrog att 
arbeta i grupper.  
 
Extra anpassningar 
Hellberg (2007) skriver i sin avhandling om Elever på ett anpassat individuellt 
gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter om att eleverna redan hade en negativ 
självbild innan de började på gymnasiet. Den här negativa och destruktiva erfarenheten 
förändrades när de beskrev sin gymnasieutbildning och den inlärningsmiljö de hade på 
gymnasiet. Närvaro var en vändpunkt i elevernas beskrivning om sin tid i skolan. 
När det gäller elevernas ståndpunkt kring programmet var allt positivt. Identifiering 
med vänner av samma ålder, som har jämförbara erfarenheter, framförallt i förhållande 
till skolan, betonas av de flesta studenter som något bra. Anledningen till att eleverna 
gick på ett anpassat program berodde på att de har haft olika skolproblem tidigare. 
 
Lexelius, A., Lundahl, L., Olofsson,.J., Rolfsman, E., Östh, J., (2012) visar genom olika 
undersökningar att fullständig gymnasieutbildning är en förutsättning för att lyckas i 
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arbetslivet. Den största andelen unga utan gymnasieexamen blir ofta arbetslösa, 
bidragsberoende och en del har även fått pension i förtid. Det gäller både svenskfödda 
och ungdomar födda i ett annat land som flyttat hit. Situationen att allt fler ungdomar 
inte klarar skolan och att många nyanlända ungdomar kommer till Sverige med en svag 
utbildning beskriver de stora utmaningar som väntar samhället framöver. Kommunerna 
har det största ansvaret för människors trygghet och välfärd, vilket framgår tydligt i 
Socialtjänstlagen. Skollagen har också skärpt kraven när det gäller att erbjuda elever 
med olika typer av svårigheter särskilt stöd. Även betydelsen av studie- och 
yrkesvägledning märks tydligare än tidigare. Forskarna trycker på hur viktigt det är med 
gymnasieexamen för att lyckas att få ett arbete med försörjning efter gymnasiet. Skolan 
har en viktig roll att motivera och bemöta eleverna där de är och ge stöd för att hjälpa 
dem hela vägen i mål. Det kommunerna kan göra är att erbjuda ett utbud av lämpliga 
utbildningar, flexibla utbildningsformer samt att ge specialpedagogiskt stöd. 
 
Ramberg (2015) fokuserar på särskilt stöd på gymnasiet i sin avhandling. Han beskriver 
också skillnader mellan yrkeselever och elever som går på studieförberedande program. 
Han skriver att elever som väljer yrkesprogram sällan har planer på att studera vidare 
efter gymnasiet. Yrkesprogram har lägre status än högskoleförberedande progam och 
elever som söker yrkesprogram har inte samma studieambitioner. Historiskt sett var 
tanken med yrkesprogram att utbilda elever till ett yrke och fokusera just på yrkesämnen 
på bekostnad av kärnämnen. Elever som inte hade några akademiska ambitioner gick 
yrkesprogram och sedan direkt ut i arbetslivet. Gymnasiereformen 1994 ändrade de 
tidigare tankarna och minskade de akademiska skillnaderna mellan de teoretiska 
programmen och yrkesprogrammen. Målet var främst att öka de teoretiska delarna i alla 
yrkesutbildningar genom att de utökades från att vara tvååriga till treåriga program. 
Detta innebar att studenter i yrkesutbildningarna också kunde uppnå grundläggande 
behörighet för universitetsstudier. Undersökningen visar också att elever med föräldrar 
som har högre utbildningsbakgrund i större utsträckning har tillgång till 
specialpedagogiska resurser eftersom de väljer kommunala skolor. Det särskilda stödet 
används mest inom de gymnasiegemensamma ämnena, särskilt i matematik. 
Specialpedagogiskt stöd används ofta utanför elevernas ordinarie undervisningsgrupper. 
Av de skolor som deltog i undersökningen uppgav att 87 procent att specialpedagogiskt 
stöd förekom utanför elevernas ordinarie klass.  

Schmidt och Čreslovnik (2010) avhandling handlar om yrkeselever som gick korta 
gymnasiala yrkesutbildningar. Undersökningsgruppen bestod av 140 elever från olika 
skolor. Resultat visade att många elever som var i behov av särskilt stöd kände stor oro i 
samband med sina studier. Många gånger uppfattades elever i olika svårigheter som 
mindre effektiva och mindre kompetenta att hantera sitt eget lärande och att ta sig an 
sina arbetsuppgifter. Dessa studenter hade inte lärt sig några effektiva metoder eller 
strategier för framgångsrik inlärning, vilket ledde till känslor av frustration och 
hjälplöshet. För att skapa en effektiv och stödjande utbildningsmiljö för elever i behov 
av särskilt stöd, bör yrkesskolor utveckla ett lärande som ger ett förebyggande 
undervisningsklimat jämfört med traditionella undervisningsmetoder. När det gäller 
motivation hos elever med särskilda behov så visade de en högre ambitionsnivå och 



  
 

12 

prestation i jämförelse med sina kamrater, men de uppfattade sin egen effektivitet 
negativt och de litade inte på sin egen förmåga. Där gällde det att hitta orsakerna till 
deras brist på framgång och att förstå hur de fungerar. Om elevernas syn på sig själva 
var orealistiska och alltför optimistiska så kände de sig misslyckade. När de mätte de 
kognitiva processerna av elevernas lärande hade eleverna med särskilda behov en vana 
att uppnå betydligt lägre resultat än sina kamrater. Deras problem var ofta starkt 
involverade i svårigheter med att bearbeta det läromedel som används. Inom det 
känslomässiga området fanns några tydliga skillnader av tolerans för misslyckande och 
känslan av framgång. Elever i behov av särskilt stöd visade ofta emotionell maktlöshet, 
känslor av depression och underlägsenhet om de inte nådde framgångar i sitt lärande 
och om de fick låga betyg.  
 
Yrkeslärarens kompetens 
Lexelius, A., Lundahl, L., Olofsson,.J., Rolfsman, E., Östh, J., (2012) skriver att 
yrkeslärarna och skolan har en viktig roll att motivera och bemöta eleverna där de är 
och ge stöd för att hjälpa dem hela vägen i mål. Hugo (2007) skriver också om 
yrkeslärarens kompetens och hur undervisningen ska utgå ifrån elevernas olika behov. 
Hur lärarlag kan samarbeta för att de ska bli öppna för olika uppslag i undervisningen. 
Alla som arbetar kring eleven måste hjälpas åt att identifiera, diskutera och 
problematisera på vilka grunder elever bedöms vara i behov av särskilt stöd och hur 
stödinsatser kan genomföras på bästa sätt. Thornberg (2013) skriver om hur 
grupprocesser och social påverkan har betydelse för det sociala klimatet. Han beskriver 
hur viktigt det är att pedagogerna kontinuerligt jobbar med värden och normer i sina 
elevgrupper. Även hur makt och statusskillnader mellan olika elevgrupper kan påverka 
prestationer. Moral och grupptillhörighet är av stor betydelse för elevernas prestationer. 
Köpsén (red) (2014) har skrivit boken Lära till yrkeslärare där kravet på yrkeslärarens 
dubbla kompetenser beskrivs, att både ha ett yrke och pedagogisk kompetens att lära ut 
yrket. Köpsén ger sin bild av yrkesundervisning, där vikten av medveten planering av 
undervisningen beskrivs, och att den ska leda till utveckling och yrkeskunskap. 
Yrkesläraren måste skapa en lärmiljö som stimulerar och motiverar eleven att lära. 
Relationen mellan eleven och läraren är centralt. Ett fungerande samspel i 
undervisningen underlättar lärandet. Att kommunicera med eleverna och lära dem att 
utvärdera sitt arbete och hitta lösningar på problem utan givna svar är positivt för 
lärprocessen. Andersson och Hellberg (2014) beskriver yrkeselevens olikheter. Elever 
som söker sig till gymnasieskolans olika yrkesprogram är en heterogen grupp med 
många skiftande krav och behov. Forskarna sätter fingret på yrkeselevernas olikheter 
såsom kön, etnicitet och klass, även olika funktionsnedsättningar berörs. Det ställer 
höga krav på yrkeslärarens kompetens eftersom klasserna ofta är spretiga och 
individerna har olika förmågor och mål. 

Det relationella perspektivet 
Hugo (2007) har i sin avhandling Liv och lärande i gymnasieskolan beskrivit sju elevers 
och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid på det 
individuella programmet. Målet med studien var att utveckla kunskap om hur 
gymnasieskolan ska möta behovet hos elever som lämnar grundskolan med 
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ofullständiga betyg. För att nå detta mål krävdes en förståelse av ungdomarnas situation 
och av de erfarenheter som eleverna bar med sig från sin uppväxt och grundskoletid. 
Studien riktade sig även mot de lärare som undervisat i gruppen. Lärarna beskrev det 
vardagliga mötet med eleverna i olika lärandesituationer och det som framträdde i deras 
erfarenhet av att undervisa i gruppen. En tydligt röd tråd i denna studie var hur 
kompetensen att kunna möta alla elever och skapa en meningsfull relation till dem är en 
av förutsättningarna för att lärande överhuvudtaget ska kunna ske. Kännetecknande för 
pedagogerna i studien var att lärarna reflekterade mycket över sin undervisning och var 
öppna för förändringar och att se nya perspektiv. För att kunna utgå ifrån vad eleverna 
kunde lära sig så krävdes det att läraren skulle försöka se undervisningen ur ett 
elevperspektiv. Lärarna i studien var synkroniserade och delade både människo- och 
elevsyn. Personkemin fungerade också och det fanns många tydliga exempel på 
samarbete, glädje och entusiasm. Hugo (2017) önskade att den svenska skolan ska vara 
en skola för alla, där alla elever är inkluderade såväl lokalmässigt som 
upplevelsemässigt och att alla ska ges likvärdiga möjligheter att lyckas utifrån sina 
förutsättningar. Författaren anser också att eleverna ska se skolan som ett meningsfullt 
sammanhang för lärande. Schmidt och Čreslovnik (2010) beskriver det sociala 
sammanhanget där elever med särskilda behov hade det mest avvikande resultatet i 
jämförelse med sina kamrater då de ofta blev socialt beroende. På grund av sin låga 
självkänsla och sin uppfattning om sin egen effektivitet sökte de bekräftelse. Det var 
vanligt att de sökte hjälp från den yttre miljön och därför blev överdrivet beroende av 
både lärare och föräldrar. Knorring (2012) skriver om olika förändringar i tonåren. 
Många känner sig vilsna inför sitt gymnasieval och blir stressande. Psykisk ohälsa bland 
gymnasieelever är ett stort problem och ett viktigt uppdrag för skolan att se. Det ska 
väljas mellan olika utbildningar till gymnasiet; teoretiska eller praktiska. Tidigare kunde 
ungdomarna välja att göra praktik i stället, för att komma ut i arbetslivet direkt vilket 
kunde kännas enklare för ungdomar som var skoltrötta. Om elever inte trivs i skolan 
eller känner sig omotiverade ligger det nära till hands att börja skolka vilket påverkar 
skolresultaten negativt. Det har visat sig att framgång i studier, goda relationer och 
bekräftelse minskar risken för skolmisslyckande. Det finns handlingsplaner som skolan 
kan använda för att förebygga psykisk ohälsa och stress hos ungdomar. 
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6 Metod 
 
I detta kapitel presenteras metoden för studien. Här redogörs för metodval, urval, 
bortfall samt hur studien genomförts och analyserats.   
 
6.1 Metodval 
Val av metod har gjorts utifrån studiens syfte, som var att undersöka vilka olika faktorer 
som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien handlade också 
om elevens behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom de 
programgemensamma ämnena; ”yrkesämnen” på gymnasiets yrkesprogram. Studien 
gick ut på att belysa problematiken utifrån elevens perspektiv och få fram vilka faktorer 
som eleverna anser påverkar deras resultat. I det arbetet fanns flera metoder som kunde 
fungera, både kvantitativa och kvalitativa. Inledningsvis behövdes en övergripande bild 
av elevernas behov och deras syn på möjligheter till särskilt stöd inom de 
programgemensamma ämnena. Därför gjordes en kvantitativ insamling av empiri, en 
enkätstudie, inledningsvis. En renodlad kvantitativ studie skulle kräva en mer 
omfattande enkät med varierande frågor och det ställer höga krav på respondenterna om 
den ska bli tillförlitlig (Ejvegård, 2003). För att få en djupare bild av elevernas åsikt om 
hur det särskilda stödet fungerar på skolan gjordes också kvalitativ insamling av empiri; 
intervjuer. Den kvalitativa processen är mer flexibel och dynamisk och ger ett större 
utrymme för variationer (Ejvegård, 2003). Den gav större möjlighet till fördjupning i 
forskningsfrågorna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ metod kan förstärka möjligheterna att ge en mer djupgående 
förståelse av det man vill undersöka.  
 
Enkät: Enkäten syftade till att inledningsvis få en överblick över vad eleverna anser att 
deras behov av särskilt stöd och extra anpassningar var. Enkätformen var då lämplig 
som metod, styrkan är att den kan säga något om hur ett stort antal personer tycker utan 
att det blir variationskillnader i frågeställningen. En sådan enkät blir en ögonblicksbild 
grundad på hur respondenterna ställer sig i just den stund de svarar (Ejvegård, 2003).  
   

Intervju: Styrkan med att intervjua är att man kan fånga tankarna hos respondenten och 
använda följdfrågor för att utveckla svaren och på så vis skapa en ökad förståelse för 
vad respondenten vill få fram (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att utforma en 
intervjuguide på ett semistrukturerat sätt ges respondenten möjlighet till att själv 
utveckla sitt svar och inte vara låst vid eventuella svarsalternativ, eftersom det är just 
respondentens egna ord som är själva anledningen till att göra intervjuer. Det ger också 
utrymme för personen som håller intervjun att lättare föra samtalet vidare utifrån 
respondentens svar (Bryman, 2011).  
 

Litteratursökning: Med litteratur menas tryckt material såsom böcker, artiklar 
rapporter och uppsatser (Ejvegård, 2003). För att få fram lämplig litteratur användes 
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bibliotekets databaser. Sökningen skedde med sökord som matchade mitt 
forkningsområde. 
 
6.2 Verktyg för insamling 
Enkäten utformades i ett webbaserat dokument, Google formulär, som hade klickbara 
svarsalternativ. Redskapet är ett enkelt sätt att nå ut till många respondenter och ett sätt 
att snabbt kunna göra sammanställningar och analyser. Enkätundersökningen bestod av 
sex frågor varav den sista var en öppen fråga. Fortsättningsvis genomfördes intervjuer 
med sju elever från olika yrkesprogram och olika årskurser. Frågorna hade en mer 
öppen formulering där förhoppningen var att eleverna ville berätta fritt om hur de 
upplever eller upplevt sin studiesituation. 
 
6.3 Urval och bortfall 
Insamling av empiri genomfördes på en stor gymnasieskola i södra Sverige. 
Inledningsvis gjordes en enkätundersökning på fyra yrkesprogram i årskurs ett och två, 
drygt 100 elever. Enkäten genomfördes på fyra yrkesprogram och besvarades av elever i 
slutet av årskurs ett och årskurs två. Det totala antalet elever som fick möjlighet att delta 
var 136 men 20 elever var frånvarande vid tillfället så det blev en svarsfrekvens på 85% 
vilket enligt Dahmström (2011) kan ses som tillförlitligt. Urvalet av intervjupersoner 
var elever som blivit underkända eller riskerat att bli underkända i någon yrkeskurs. Att 
gå försiktigt fram i urvalet av elever som inte riktigt lyckats i sina yrkesämnen var 
viktigt. Även att få en spridning på respondenter från olika program och årskurser 
prioriterades. Ingen skulle behöva känna sig utpekad, utan mer få en känsla av att det 
var för deras skull och en hjälp att styra dem att komma vidare mot sina mål. 
Yrkeslärare och skolans specialpedagoger tipsade om elever som haft svårigheter att 
uppnå godkända resultat i någon yrkeskurs. Kontakt togs via mail och sms och på den 
vägen informerades eleverna om syftet med undersökningen och varför de blivit 
kontaktade. När eleverna svarat och godkänt att delta så fick de bestämma var intervjun 
skulle ske. Någon ville göra det i ett avskilt rum på skolan, några i sitt eget hem och 
några andra på en annan avskild plats.  
 
6.4 Tillvägagångssätt 
För att få så bra svarsfrekvens som möjligt så genomfördes enkäten på en inbokad tid 
med varje klass på klassrådstiden. Jag fick en stund på varje klassråd där jag inledde 
med att konkretisera begreppen ”särskilt stöd” och ”extra anpassningar” så att alla 
elever skulle förstå skillnaden.  
 
Intervjuerna jag gjorde var så kallade semistrukturerade besöksintervjuer. 
Semistrukturerat innebär att jag intervjuade en elev åt gången och inledde med öppna 
frågor för att sedan smalna av området med följdfrågor. Att göra besöksintervjuer  
betyder att respondenten fick bestämma den plats intervjuerna skulle ske (Dahmström, 
2011). När vi kommit överens om var vi skulle ses informerade jag om hur lång tid som 
behövdes avsättas. Jag förklarade också respondentens rättigheter och berättade om 
missivbrevet och det skriftliga medgivandet till deltagandet. Intervjuerna var väldigt 
tidskrävande och omständliga att få till eftersom flera som tackat ja senare avbokade 
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mötena. Jag spelade in alla intervjuer med hjälp en smartphone och applikationen 
”diktafon”. Det var enkelt och smidigt att sedan spara ned i iCloud Drive. 
Transkribering skedde inom en vecka efter inspelningarna. Samtliga respondenter 
erbjöds att läsa igenom intervjun i sin helhet efter transkriberingen. 
 
6.5 Bearbetning 
Vid bearbetning av enkätsvar och intervjuer har jag använt Dahmström (2011) Från 
datainsamling till rapport som stöd. Där beskrivs individbortfall och variabelbortfall 
som olika typer av bortfall. Individbortfallet är de personer som skulle få enkäten men 
var frånvarande vid klassrådet den aktuella dagen. Bortfallet var 20 personer och i 
procent blev det totalt 15% bortfall i min enkätundersökning. Det partiella bortfallet, det 
vill säga att vissa respondenter avstod från att svara på vissa frågor, förekom inte 
eftersom jag hade använt funktionen i formuläret som gör att man måste besvara alla 
frågor för att kunna gå vidare. Dahmström förklarar att det är viktigt att rikta sig till 
respondenter som tillhör målpopulationen. I min undersökning riktade jag både enkät 
och intervjuer till yrkeselever. Vid sammanställning av enkätsvaren så fanns en väldigt 
smidig funktion i webenkäten som räknade samman alla svar och visade dessa i form av 
cirkeldiagram i procentenheter. 
 
Vid analys av intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och lästes om och 
om igen. Sedan sammanfattades materialet för att sedan jämföras och vägas mot 
enkätsvar, tidigare forskning och litteratur. Dahmström (2011) beskriver 
besöksintervjuer som den mest krävande metoden. Svårigheter med planering, 
respondentens minne och flexibilitet hos intervjuaren blev tydliga under arbetets gång. 
 
6.6 Analysmetod 
I mitt arbete har jag använt mig av en hermeneutisk analysmodell. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver de sju stegen som sju rättesnören:  

• Utformning av problemformulering 
• Problematisering av bakgrunden till forskningsprocessen 
• Insamling av empiri 
• Inläsning av teori och empiri 
• Tolkning och analys – förklara och jämföra 
• Prövning av tolkningens hållbarhet 
• Huvudtolkning - slutsats 

 
En hermeneutisk studie presenteras ofta som en spiral där den ena tolkningen bygger på 
en andra. Det andra varvet i spiralen går runt den första tolkningen och går vidare 
succesivt. Sedan rullar tolkningen vidare runt ett tredje varv och så vidare. I en 
hermeneutisk studie bör inte resultatet sammanfattas i ett referat utan huvudtolkningen 
ska mynna ut i flera slutsatser och till slut en avslutande huvudtolkning. 
Huvudtolkningen kan liknas med ett paraply som stringent resulterar ned i en 
sammanfattning som sedan kan användas direkt i sitt sammanhang (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  
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6.7 Forskningsetiska överväganden  
Vetenskapsrådet har konkretiserat det grundläggande individskyddskravet genom fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetkravet och 
nyttjandekravet. Studien följer det fyra huvudkraven som finns utgivet av 
Vetenskapsrådet, 2002:  

• Informationskravet: När respondenterna kontaktades så fick de, förutom 
förfrågan om att delta i studien, också information om att det var helt frivilligt 
från deras sida. Alla var också väl införstådda med att jag skulle spela in och 
transkribera intervjuerna.  	

• Samtyckeskravet: Detta innebär att samtycke från samtliga deltagare måste 
finnas, vårdnadshavarens för barn under 15 år. I detta fall så var alla deltagare 
myndiga så det räckte med att de själva accepterade.  

• Konfidentialitetskravet: Detta innebär att känsliga personuppgifter inte kommer 
ut och att ingen risk för identifiering av deltagare kan ske. De deltagande 
eleverna nämns inte vid namn utan beskrivs som elev, hon och han. All 
information, i pappersform såväl som digitalt, är väl samlat på en plats som inte 
är tillgängligt för andra.   

• Nyttjandekravet: Detta innebär att datan som genererats från undersökningen 
bara får användas för denna undersökning och kommer att förstöras efter 
undersökningens avslutande. I det här fallet kommer inte datan från intervjuerna 
laddas upp eller på annat sätt göras tillgänglig för andra forskare eller studenter.  

 
Inför undersökningen så delgavs information om studiens syfte samt tillvägagångssätt 
till respondenterna. Intervjudeltagarna fick ge ett skriftligt samtycke och informerades 
om att de när som helst kunde dra sig ur undersökningen. När intervjuerna skulle 
genomföras så fanns det risk att eleverna som valdes ut kände sig utpekade för sitt 
misslyckande. Då var jag noga med att gå varsamt fram och att intervjuerna skedde på 
en avskild plats. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att vid intervjuer med 
barn och ungdomar så är det viktigt att vara medveten att det råder ett ojämlikt 
maktförhållande samt att vara medveten om sitt bemötande. 
 
6.8 Reliabilitet och validitet  
Om resultatet i en undersökning ska kunna ses som vetenskapligt krävs att man 
uppfyller vissa grundläggande kriterier, validitet och reliabilitet. Med reliabilitet menas 
det att kunskapen är framtagen på ett tillförlitligt sätt, om undersökningen gått till på ett 
sätt som gör att man kan lita på resultatet. För att få ett tillförlitligt resultat och hög 
reliabilitet krävs det att man intervjuat de personer som ingår i urvalet och fått svar på 
de frågor man vill ha svar på. Validitet avser att det som mäts är relevant i 
sammanhanget, om resultatet av undersökningen är trovärdigt. Den är också beroende 
av vad vi mäter och om detta stämmer överens med frågeställningen i arbetet (Kvale & 
Brinkman, 2009). Att använda flera metoder i en studie kan öka dess validitet men det 
förutsätter att varje del är noggrant genomförd (Bryman, 2011). I min undersökning 
bedömde jag att det var nödvändigt att använda olika metoder för att nå studiens syfte; 
att komma åt vad eleverna tyckte. 
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Tillförlitlighet av undersökningen upplever jag som reliabel. Jag intervjuade elever som 
uppfyllde de uppsatta kriterierna för undersökningen och jag tror att de som deltog 
skulle svara på liknande sätt om någon annan skulle använda samma frågeställningar.  
 
Giltigheten av undersökningen upplevde jag som valid. Eleverna som deltog svarade 
ärligt och utförligt på frågorna. När det gäller mötena med intervjupersonerna finns det 
både positiva och negativa aspekter med att intervjua elever man inte känner. Fördelen 
är att eleverna kan vara ärliga eftersom jag inte har någon relation till dem. Nackdelen 
är att de kanske inte känner sig helt trygga, då jag var en helt ny bekantskap. 
 
Enkäterna genomfördes på planerade klassrådbesök och detta gav hög svarsfrekvens på 
85%. Eleverna fick besvara enkäten i ett google-dokument vilken gick väldigt snabbt 
och smidigt. Det var väldigt stor andel som fyllde i att de är i behov av särskilt stöd i 
yrkeskurser, vilket inte alls sedan framgick i intervjuerna. Det kan vara så att eleverna i 
stunden inte kunde särskilja ”särskilt stöd” och ”extra anpassningar” trots att jag 
konkretiserat begreppen för klassen före enkätens genomförande. 
 
När det gäller intervjuerna så är jag är en ganska oerfaren intervjuare och har inte så stor 
erfarenhet av intervjuteknik. Omedvetet ställde jag några ledande frågor under 
intervjun. I stället skulle jag försökt att få respondenterna att utveckla sina svar och 
berättat mer genom att ge fler exempel. Detta är aspekter som kan ha påverkat mitt 
resultat angående validitet och reliabilitet. 
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7 Resultat och analys 
 
Här redovisas resultatet som grundar sig i en enkät som gjordes för att få en översikt av 
elevernas behov på skolan. Utifrån det gjordes sju elevintervjuer för att få en tydligare 
bild av elevernas syn på mina frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka vilka 
olika faktorer som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien 
handlar också om elevens behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom de 
programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på gymnasiets yrkesprogram. Efter 
transkribering av elevintervjuerna gjorts så har jag inspirerats av en hermeneutisk ansats 
och analyserat empirin så har fyra teman utkristalliserats: motivation, extra 
anpassningar, yrkeslärarens kompetens och det relationella perspektivet   
Resultaten och analysen som redovisas nedan är uppdelat mellan enkätresultat och 
intervjuresultat. 

7.1 Resultat och analys av enkät 
Inledningsvis gjordes en enkät för att få en överblick av vad elever på yrkesprogram 
anser i frågorna kring särskilt stöd och extra anpassningar. 
 

1. Har du behov av särskilt stöd i något yrkesämne? Ja 30,2% Nej 69,8% 

2. Anser du att du hade lyckats bättre i yrkeskurserna om du 
fått särskilt stöd? 

Ja 36,2% Nej 63,8% 

3. Behöver din lärare göra extra anpassningar för att du ska 
kunna genomföra dina uppgifter i yrkeskurser? 

Ja 37,1% Nej 62,9% 

4. Har dina lärare i yrkesämnen tid att ge extra 
anpassningar? 

Ja 65,5% Nej 34,5% 

5. Är du nöjd med dina resultat i de yrkeskurser som 
avslutats? 

Ja 63,8% Nej 36,2% 

 
På första frågan om eleven behövde särskilt stöd i något yrkesämne svarade en så stor 
andel som 30,2% att de behövde det. Ännu fler, så många som 36,2 %, tror att de hade 
lyckats bättre i yrkeskurserna om de hade fått särskilt stöd. Elever som själva anser att 
de behöver extra anpassningar var så stor andel som 37,1%. Eleverna ansåg att 65,5% 
av yrkeslärarna hade tid att ge extra anpassningar. 63,8% av eleverna var nöjda med 
resultaten de fått i sina yrkeskurser. På den öppna frågan om hur undervisningen skulle 
kunna förändras så elevens förutsättningar förbättrats svarade eleverna: 
 Svar:    Antal: 
- Jag är nöjd / allt är bra   (39)  
- Mer egen tid med yrkesläraren / mer hjälp (13)  
- Vet ej    (10)  
- Önskar mer tid till uppgifter / känner stress (9)  
- Lärarens tillgänglighet   (4)  
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-  Jobba i mindre grupper   (4)  
- Bättre anpassning    (3)  
- Variation    (3)  
- Trygghet    (3)  
- Inläsningstjänst   (2)  
- Specialpedagogiskt stöd   (2)  
- Förståelse för elevens problem  (1)  
- Svårare uppgifter   (1)  
- Tydlighet    (1) 
- Övrigt    (20) 
 
I bearbetningen av den öppna frågan har liknande svar grupperats. Många elever är 
nöjda med utbildningen och får den hjälp de behöver. Flera ansåg dock att yrkesläraren 
skulle ha mer tid för enskild undervisning och vara mer tillgänglig. Ganska många 
elever önskade mer tid för enskilda uppgifter och kände stress. Några ville ha möjlighet 
att arbeta i mindre grupper och några andra ville att uppgifterna skulle individanpassas. 
Större variation av uppgifterna var det också några som önskade. Några elever kände sig 
inte trygga med sina yrkeslärare och kände rädsla. Ett par elever önskade 
inläsningstjänst och inspelat material av till exempel genomgångar. Specialpedagogiskt 
stöd önskade också ett par elever. Ökad förståelse för elevens problem, svårare 
uppgifter och tydlighet var det en elev vardera som lyfte. De 20 svar som hamnade 
under ”övrigt” var svar som inte besvarade frågan. 
 
Med en svarsfrekvens på 85% så är enkätundersökningen tillförlitlig med tanke på det 
höga antalet respondenter. Första frågan handlade om eleven hade behov av särskilt stöd 
i något yrkesämne. Knappt en tredjedel av eleverna tyckte sig behöva särskilt stöd i 
något yrkesämne. Skolverket (2016b) skriver att elever har rätt till stöd. Det är skolans 
skyldighet att ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga skillnaderna i deras 
förutsättningar att nå kunskapskraven. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa 
elever behöver extra anpassningar och en del behöver dessutom särskilt stöd. Andra 
frågan var om eleven tror att den hade lyckats bättre i yrkeskurserna om du fått särskilt 
stöd. Något fler än en tredjedel trodde att de skulle lyckats bättre om de haft särskilt 
stöd. Enligt 2 kap. 25 § Skollagen (2010:800) ska alla elever upp till gymnasieskolan 
erbjudas elevhälsa. Den ska innehålla bland annat psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska framför allt vara förebyggande och gynna hälsan. Elevernas 
progression mot utbildningens mål ska stå i fokus. Salamancadeklarationen (1994) 
beskriver att alla barn har rätt till undervisning och att elever i behov av särskilt stöd ska 
ha tillgång till den ordinarie skolan. Dokumentet bygger på FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna och de standardregler så som delaktighet och jämlikhet 
för människor med olika funktionsnedsättningar. En svaghet med enkäten är att den inte 
visar hur stor andel som faktiskt fått hjälp genom extra anpassningar eller särskilt stöd. 
Den visar bara om eleverna själva anser att de behöver någon stödåtgärd. Tredje frågan 
var om elevens lärare behövde göra extra anpassningar för att eleven skulle kunna 
genomföra sina uppgifter i yrkeskurser. 37,1% svarade ja på frågan och 62,9 svarade 
nej. Fjärde frågan var om elevens lärare i yrkesämnen hade tid att ge extra anpassningar. 
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65,5% svarade ja på frågan och 34,5% svarade nej. Intressant att eleverna inser att de 
fått extra anpassningar i klassrummet. Fråga tre och fyra står mot varandra och det kan 
tolkas som att eleverna som behövt extra anpassningar också kunnat få det i 
klassrummet. Femte frågan var om eleven var nöjd med sina resultat i de yrkeskurser 
som avslutats. 63,8% svarade ja på frågan och 36,2% svarade nej. Det kan hänga ihop 
med flera olika saker såsom motivation, närvaro och andra insatser med mera. En 
övervägande del av eleverna var nöjda med sina studieresultat, även om det var väldigt 
många som önskade att det hade gått bättre. Sista frågan var en öppen fråga om 
undervisningen skulle kunna förändras så elevens förutsättningar förbättrats. Det flesta 
eleverna var nöjda och det var också många som inte visste vad de skulle svara. Många 
önskade sig också egentid med yrkesläraren och att de skulle vara mer tillgängliga. 
Flera elever önskade sig mer tid för uppgifter för att motverka stress. Mindre grupper, 
mer anpassning, variation och trygghet nämndes också. Eleverna behövde också tydlig 
planering och struktur i de olika yrkeskurserna. De tyckte också att det skulle erbjudas 
olika svårighetsgrader och nivåer på uppgifter. Köpsén (2014) skriver om vikten av 
medveten planering av undervisningen så att den leder till utveckling och yrkeskunskap. 
Yrkesläraren behöver kunna skapa en lärmiljö som stimulerar och motiverar eleven att 
lära. 

7.2 Resultat och analys av intervjuer 
För att få en mer nyanserad bild av vilka olika faktorer som påverkar elevens resultat i 
yrkesämnen gjordes sju elevintervjuer. Intervjuerna skulle också ge en fördjupad bild av 
elevens möjligheter till särskilt stöd och extra anpassningar på gymnasieskolans 
yrkesprogram. Eleverna som blev intervjuade var mellan 16-22 år. Samtliga hade 
erfarenhet av att gå på gymnasieskolans yrkesprogram. Några hade gått ett läsår på 
yrkesprogram och några hade kommit längre fram i sin utbildning. Någon hade nyligen 
tagit studenten och de äldsta som deltog hade avslutat sina studier ett par år tidigare. 
Gemensamt var att alla hade riskerat att få underkänt betyg i en yrkeskurs. Resultat- och 
analysarbetet av den kvalitativa delen är uppdelad i fyra olika områden som gick att 
ringa in i sammanställningen av intervjuerna: motivation, extra anpassningar, 
yrkeslärarens kompetens och det relationella perspektivet.  
 
Motivation  
I intervjuerna beskrevs både faktorer som var positiva och negativa för motivationen. 
Det visade sig att en anledning till svårigheter i yrkesämnen kunde bero på bristande 
intresse. En elev beskrev att hans föräldrar påverkat honom till ett felaktigt programval:  
 
 Alltså, det var nog mest uppgifterna, självaste målen, jag vet inte vad det var  men jag 
 fann inte direkt något intresse i målen. Jag känner inte, men mina föräldrar känner 
 kanske att det skulle fungera bra (elev 1).  
 
Eleven kunde inte hitta något som motiverade honom i yrkeskurserna, men han 
stannade drygt en termin på programmet. Efter flera insatser från yrkeslärarna och 
specialpedagogen och samtal med föräldrarna fick utbildningen till slut avbrytas. Han 
beskrev det så här: 
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 Nej, jag tror inte det fanns något annat sätt. Jag är en sån som om jag inte finner 
 något intresse så ser jag inte direkt någon anledning att försöka att fortsätta och se 
 om jag kan finna det mer intressant under tiden. Men nej det funkade inte (elev 1). 
 
I denna elevs fall gjordes det extra anpassningar och erbjudande om särskilt stöd men 
eleven ansåg att skolan inte kunnat hantera hans svårigheter att hitta motivationen på 
något annat sätt. En annan elev kände sig omotiverad när lärarna inte kunde hantera 
hennes funktionshinder. Hon uttryckte det så här: 
 
 Jag blev illa behandlad av lärarna där, för att jag har funktionsnedsättning som gör 
 att jag behöver extra hjälp, så sade lärarna att jag aldrig kommer att utvecklas. Då 
 tänkte jag fuck off så bytte jag linje (elev 3).  
 
Eleven behövde mer tid och extra anpassningar men det fungerade inte så eleven gav 
upp sina drömmar och bytte program. En annan berättade om att hans önskemål om 
utbildning inte fanns på orten gjorde att motivationen sviktade:  
 
 Den utbildning som jag egentligen ville gå fanns inte på min ort. Jag ville göra mer 
 praktik men det fick jag inte av mina lärare (elev 4).  
 
En annan elev berättade om sina problem med att hitta motivationen för att arbeta med 
uppgifter hemma. Hon hade svårt att strukturera sina uppgifter och kunde bara studera 
själv när det var absolut nödvändigt. Hon förklarade det så här:  
  
 Det beror på mig själv. Jag är inte så bra på att göra skolarbete hemma på egen hand. 
 Men när jag får uppgifter så jobbar jag med det. När det är prov sitter man en vecka 
 innan men inte resten av tiden (elev 2). 
 
En annan elev led av psykisk ohälsa under sin gymnasietid. Hon hade väldigt svårt att ta 
tag i skolarbetet och kunde inte hitta någon motivation och glädje. Hon berättade om sin 
situation såhär: 
 
 Jag fick väldigt dålig självkänsla och det blev som en dominoeffekt. Det började med 
 att jag var lite deprimerad men tog det inte så seriöst. Det är många tonåringar som 
 känner så. Sedan blev det mycket med familjen, att man blev arg och så. Jag tyckte 
 inte att någon förstod mig, men jag förklarade inte heller. När det inte fanns några 
 utvägar alls, även fast jag hade kompisar och bra lärare och så. Jag tror inte att jag 
 vågade riktigt eftersom man trodde att ingen skulle förstå och då blev det så att jag 
 inte gick till skolan. Och då får man inte så bra betyg heller (elev 5). 
  
Genom intervjuerna var det tydligt när kommunikationen med yrkeslärarna fungerade. 
När det finns en tydlig målbild är det enklare för eleverna att känna sig motiverade. En 
elev beskrev det så här:  
 
 Det var också mina lärare som sa: såhär kommer det att bli och såhär ser det ut nu. 
 Det var väldigt klart om vad jag skulle göra för att bli klar. Dom lade upp det på ett 
 sånt bra sätt och då blev det mycket lättare (elev 4). 
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En annan elev beskrev vinsten med tydliga målbilder på liknanade sätt: 
 
 Att läraren ska vara tydlig med målen som sätts upp. Visa eleven hur 
 planeringen under en längre tid framåt ser ut så vi kan se hur det ser ut och när vi 
 borde nått fram till målet och vad som krävs. Då har vi möjlighet att uppnå det mål 
 och betyg som vi vill nå (elev 6). 
 
När det handlar om motivation så fanns det flera anledningar till att elever kände sig 
omotiverade. Några av eleverna var mer eller mindre ointresserade av utbildningen de 
valt. En elev hade gjort sitt val efter sina föräldrars önskemål och för en annan elev 
fanns inget intresse för de utbildningar som erbjöds i den aktuella kommunen. Negativt 
programval och bristande motivation var huvudanledningen till att dessa elever 
riskerade att misslyckas i sina yrkeskurser. Ett par elever i undersökningen hade 
problem som låg utanför skolan och med psykisk ohälsa. Det blev svårt för dem att hitta 
motivationen och fokus i skolarbetet. Det kan liknas med Boströms (2013) forskning 
om yrkeselever där emotionella faktorer avgjorde hur motiverade eleverna var. Så 
många som 25% av eleverna i hans forskningsrapport hade låg motivation och nästan 
ingen hade hög motivation. Schmidt & Čreslovnik (2010) skriver om att elever i olika 
svårigheter ofta ansågs som mindre kompetenta att hantera sitt eget lärande. Forskarna 
skriver att yrkesutbildningen måste ha ett förebyggande undervisningsklimat där 
eleverna lär sig att lita på sin egen förmåga. 

Extra anpassningar  
På frågan om eleven haft någon kontakt med specialpedagogen under sin studiegång 
kom det fram att eleverna sällan söker specialpedagogisk hjälp när det uppstår problem i 
yrkeskurser. Studion är en plats på skolan där elever som befinner sig i svårigheter kan 
få specialpedagogiskt stöd. Det vanligaste är att elever som behöver stöd i de 
gymnasiegemensamma ämnena söker hjälp där. De elever som har stöd av 
specialpedagoger i svenska och matematik trodde inte att specialpedagogen skulle vara 
till någon hjälp i yrkeskurser. En elev uttryckte det såhär: 
 
 Studierna gick ju inte direkt helt hundra. Det var inte direkt något som överraskade 
 för jag har inte varit den där plugghästen direkt … … Jag ser inte direkt att dom i 
 studion är det bästa för att liksom stödja i dom här yrkeskurserna. Jag tror dom är 
 bäst på att ge stöd i engelska, matte och svenska (elev 1).  
 
Eleven ansåg att yrkeslärarna hade gjort vad de kunde för att hjälpa honom i 
yrkeskurserna men på grund av bristande intresse så hade eleven valt att avbryta sina 
studier. En annan elev beskrev sina svårigheter att förstå vissa ord och begrepp i en 
yrkeskurs. Eleven hade fått tillrättalagd undervisning i klassrummet och tyckte att 
yrkeslärarna hade tid och möjlighet att göra extra anpassningar på lektionstid. Den 
eleven förklarade det så här:  
 
 Jag tycker att svenska är lite svårt att förstå vissa ord. Man blir lite confused. Det 
 beror mest på min svenska. Läraren har hjälpt mig jättemycket så jag förstår 
 uppgiften så jag kunnat göra klart den. Läraren hjälper alltid till att förklara (elev 2).  
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Problem med att få mer tid eller förlängda kurser tog ett par elever upp i samtalen. Det 
fanns också exempel på elever som inte lyckats bli godkända i sina kurser för att de 
behövt mera tid för att uppnå kunskapskraven. En elev uttryckte att:  
 
 Hade man gett mig lite extra tid med uppgifterna, eller den lilla extra knuffen och 
 låta mig hålla på lite längre med projekten så hade jag nog klarat det både teoretisk 
 och praktiskt (elev 3). 
  
I ett annat fall fick familjen kämpa för att deras barn skulle få extra tid. Eleven beskrev 
hur motarbetad han känt sig av skolledningen:  
 
 Jag fick extra tid på sluttampen efter många diskussioner med yrkesvägledaren och 
 rektor (elev 4). 
 
Eleven lyckades till slut bli godkänd i sina yrkeskurser med hjälp av utökade och 
förlängda kurser. Att kunna få hjälp och stöd när det uppstår svårigheter betyder mycket 
för elevers resultat i yrkeskurserna. Det gäller att både lärare och elever är 
uppmärksamma när det börjar kärva till sig. En elev förklarade det så här: 
 
 Om man inte märker själv att det börjar gå dåligt så uppmuntrar lärarna till att ta 
 hjälp av specialpedagogen. Annars så märker man kanske själv när man halkar efter 
 och det blir för mycket att ta i kapp (elev 6). 
 
En elev som riskerade underkänt betyg i en yrkeskurs hade svårigheter med att förstå 
vissa ord på svenska. Lexelius m fl (2012) skriver om hur nyanlända ungdomar ofta har 
svag utbildning och att svenska skolan har ett stort ansvar att kunna hjälpa dessa 
ungdomar till en bra framtid. Att kunna motivera och stödja dessa elever genom flexibla 
utbildningsformer och specialpedagogiskt stöd är viktiga åtgärder för att ungdomarna 
ska kunna bli självförsörjande i framtiden enligt forskarna. En elev berättade att hennes 
yrkeslärare tog sig tid för att ge extra anpassningar under lektionstid. Det hade varit 
betydelsefullt för att hon skulle förstå hur uppgifterna skulle lösas. Det är viktigt att 
lärare förstår sig på elever med behov av extra stöd. I Salamancadeklarationen (1994) 
står det att alla barn har rätt till undervisning och att elever i behov av särskilt stöd ska 
ha tillgång till den ordinarie skolan. Skolverket (2016b) skriver att elever har rätt till 
stöd. Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och ge förutsättningar att nå 
kunskapskraven på olika sätt. Alla elever ska få ledning och stimulans. Vissa elever 
behöver extra anpassningar. En del behöver dessutom särskilt stöd. En elev behövde 
förlängda kurser för att lyckas och en annan hade inte erbjudits det trots att hon själv 
ansåg att det var det hon behövde. Skolverket (2016a) skriver att elever i 
gymnasieskolan har rätt till särskilt stöd enligt tredje kapitlet i Skollagen. I 
bestämmelserna står det att en elev i gymnasieskolan kan ha rätt att gå om en kurs, få ett 
individuellt anpassat program, få ett program reducerat, få förlängd undervisning, få gå i 
specialklass och få studiehandledning på modersmålet. En elev beskrev hur hon led av 
psykisk ohälsa under sin gymnasietid och som följd av detta hade hon hög ogiltig 
frånvaro, det påverkade hennes studieresultat negativt. Knorring (2012) skrev om hur 
psykisk ohälsa och stress kan göra att elever börjar skolka vilket i sin tur påverkar 
skolresultaten negativt. Skolans handlingsplaner ska användas i undervisningen för att 
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förebygga att elever mår dåligt under gymnasietiden. I enkäten var det flera elever som 
önskade mer tid till uppgifter för att lindra stressen i skolan. En annan elev i min 
undersökning hade en långvarig sjukdomsbild och hög frånvaro. Samma elev hade 
också intressen utanför skolan som påverkade studieresultaten negativt. Skolverket 
(2012) skriver i sina allmänna råd att det finns underlag för att tidiga insatser vid stor 
ogiltig frånvaro är framgångsrikt för att få tillbaka frånvarande elever i undervisning. 
Skolan behöver vidta åtgärder som är tydliga för att eleven ska känna det meningsfullt 
att komma till skolan. Det är viktigt att kontakta eleven eller vårdnadshavare så fort ett 
negativt mönster märks. Det är även viktigt att eleven får berätta om orsaken till den 
ogiltiga frånvaron och tillsammans med lärare utforma en handlingsplan. I Skollagen 
(2010:800) står det att gymnasieskolan ska erbjuda elevhälsa. Den ska innehålla bland 
annat psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska framför allt vara 
preventiv och främja hälsan. Elevernas progression mot utbildningens mål ska stå i 
fokus. 

Yrkeslärarens kompetens  
Det framgick under intervjerna att flera elever tvivlade på sina yrkeslärares kompetens, 
elever som misstänkte att lärarna saknade en pedagogisk utbildning. En elev som gått 
två år på ett yrkesprogram fick veta av sin yrkeslärare att hon inte skulle kunna 
utvecklas mer. Hon tappade då lusten för utbildningen och valde en annan mer teoretisk 
studiegång. Eleven har funktionsnedsättningar och drömde om att bli tårtkonditor. Hon 
tyckte att hennes yrkeslärare saknade kunskaper om hur lärare ska hantera elever med 
funktionshinder. Hon beskrev det så här: 
 
 Det var lärarna som inte förstod riktigt hur de skulle hantera min 
 funktionsnedsättning. De hade inte kunskapen om hur de kunde hjälpa mig ... 
 … Mina lärare hade inte kunskap eller tid att vara med mig. Det var en väldigt 
 tävlingsinriktad utbildning. Du skulle tävla i matlagning och bageri och det ville inte 
 jag göra. Jag ville jobba inom yrket, men inte tävla. Då blev jag irriterad och sa att då 
 byter jag (elev 3). 
  
En elev som ifrågasatte lärarnas pedagogiska kompetens och tyckte att de bara fick göra 
samma saker i verkstaden. Han beskrev situationen så här: 
 
 Lärarna var mer som kompisar på tekniken. I verkstan fick vi bara byta däck och 
 tvätta lärarnas bilar. Vi fick aldrig någon genomgång av kursinnehåll och planering 
 ……Det var mycket konflikter som gjorde att jag inte trivdes. Det verkade inte som 
 lärarna hade någon pedagogisk utbildning (elev 4). 
 
Han tyckte inte att han hade något inflytande över sin utbildning och det program som 
han helst ville gå erbjöds inte på hans ort. Problem med att elever upplever att lärare 
saknar kompetens för sin yrkesgärning märktes på flera håll. En annan elev noterade att 
en yrkeslärare iakttogs i klassrummet inför en handledningssituation. Han beskrev det 
så här: 
 
 Specialpedagogen var också med inne i klassen någon gång för att se hur läraren 
 jobbade annars var hon inte med eller något sånt (elev 7). 
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Elever som ibland har problem och andra intressen som ligger utanför skolan har gjort 
att de ibland var ogiltigt frånvarande. Dessa elever förklarar hur viktigt det är att ha god 
kontakt med sina lärare och tycker det var viktigt att läraren har tydliga planeringar, 
krav och mål. En elev förklarar det så här: 
 
 På programmet så var lärarna och eleverna över förväntan. Allting flöt på bra både i 
 praktiska och teoretiska moment. Det blev en viktig del i mitt privata liv och hjälpte 
 till mycket … … Jag tycker att de här tre åren varit så välorganiserade, bra struktur 
 och planering så inget borde ändras (elev 6). 
 
Hon tyckte inte att skolan kunde gjort på något annat sätt men att hon själv hade kunnat 
nå längre och hon kämpat och lagt fokus på rätt saker. I det här fallet ansåg eleven att 
yrkesläraren hade hög kompetens och kunde hantera hennes problem på ett 
professionellt sätt. Hon framhöll att ett gott klassrumsklimat och en bra dialog med sina 
lärare var ett vinnande koncept. Yrkeslärare som inte kan anpassa undervisningen och 
förstå elevens svårigheter var kritik som en elev gav. Andersson & Hellberg (2014) 
skriver om yrkeselevens olikheter. Elever som söker sig till gymnasieskolans olika 
yrkesprogram är en heterogen grupp med många skiftande krav och behov. Forskarna 
sätter fingret på yrkeselevernas olikheter såsom kön, etnicitet och klass, även olika 
funktionsnedsättningar berörs. Det ställer höga krav på yrkeslärarens kompetens 
eftersom klasserna ofta är spretiga och individerna har olika förmågor och mål. Tre av 
de intervjuade eleverna var kritiska till sina lärares kompetens. Det gällde både 
kursupplägg, förmåga att möta elever och kunskap om olika funktionshinder. Det finns i 
nuläget inget krav på att yrkeslärare ska ha en pedagogisk utbildning och 
lärarlegitimation. Om förslaget som SOU (2017:51) fastställs så kommer 
yrkesutbildningen förändras de närmaste åren. Kraven kommer i så fall skärpas så att 
obehöriga yrkeslärare måste läsa in en pedagogisk utbildning för att få arbeta med 
undervisning. De elever som betvivlade sina yrkeslärares kompetens efterfrågade 
utbildade yrkeslärare. Köpsén (2014) ger en bild av yrkesundervisning. Där beskrivs 
vikten av att medveten planering av undervisningen ger utveckling och yrkeskunskap. 
Yrkesläraren måste skapa en lärmiljö som stimulerar och motiverar eleven att lära. 
Relationen mellan eleven och läraren är centralt. Ett fungerande samspel i 
undervisningen underlättar lärandet. Att kommunicera med eleverna och lära dem att 
utvärdera sitt arbete och hitta lösningar på problem utan givna svar är positivt för 
lärprocessen. 
 
Det relationella perspektivet  
I samtliga intervjuer framkom att relationen är viktig för elevens framgång. En elev 
beskrev att hennes främsta problem var svårigheter med att förstå det svenska språket. 
Eleven hade hjälp av en specialpedagog i kursen matematik, men hon trodde inte att 
specialpedagogen kunde hjälpa henne i yrkeskurserna. I yrkeskurserna tog hennes 
yrkeslärare tid för att hjälpa henne att förstå uppgifterna:  
 
 Ja, hon sitter ner på lektionen och hjälper mig på ett bra sätt så jag fattar uppgiften 
 Men ena dagen får man en uppgift och nästa dag en ny uppgift så man hinner inte 
 klart. Det är det som är svårt (elev 2). 
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Eleven är nöjd med sitt första år på gymnasiet och lyckats med sina studier hittills. En 
annan elev led av psykisk ohälsa under hela sin gymnasietid och hade hög frånvaro 
periodvis. Hon berättade att hon trivdes bra i sin klass och kunde umgås med alla. Hon 
hade också en nära relation till sin klassföreståndare och sina yrkeslärare: 
 
 Mina lärare på programmet tog sig alltid tid för att lyssna. De var väldigt förstående. 
 Det kändes som de brydde sig om mig på riktigt och hjälpte mig att gå i mål och ta 
 studenten (elev 5). 
 
Tack vara bra kommunikation med  sina yrkeslärare så lyckades eleven klara alla kurser 
och nå gymnasieexamen. Eleven saknade kontakt med kurator som hon själv tycker att 
hon hade behövt. En annan berättelse i intervjustudien var en elev som beskrev att han 
och hela klassen hade problem med kommunikationen och relationen till en yrkeslärare. 
Det uppstod missförstånd om hur uppgifter skulle lösas och eleven blev F-varnad. Han 
beskrev det som:  
 
 Det var en kurs i tvåan som kändes svårare. Där hade vi en lärare som inte riktigt 
 kunde lära ut på rätt sätt om man ska vara uppriktig. Hon tolkade uppgifter på ett sätt 
 och vi tolkade uppgifterna på ett annat sätt (elev 7).  
 
Det gick så långt att de var tvungna att ta hjälp av rektorn och sin klassföreståndare för 
att medla och få ordning på kontakten med läraren. Efter samtal blev allt bättre men 
känslan av att läraren inte tyckte om klassen bestod och det var, enligt killen, ingen i 
klassen som fick mer än godkänt i kursen. 
 
 Alltså, någon kommunikation fanns inte. Det var mest att vi kastade skit på 
 varandra. Till slut fick vi ta hjälp av vår klassföreståndaresom fick gå in och prata 
 med henne. Sen fick hon prata med oss så det fick gå via en tredje part (elev 7). 
 
Flera av eleverna som blev intervjuade berättade om sina goda relationer till sina 
yrkeslärare och att det hade varit avgörande för att de hade klarat sina studier. Hugo 
(2007) skriver i sin avhandling att när personkemin fungerar så gynnar det samarbete, 
glädje och entusiasm. Skolverket (2011) skriver att relationen till sina lärare och sina 
klasskamrater är betydelsefulla för den individuella utvecklingen. Den kultur som finns 
i klassen och på programmet är relevanta för hur eleven uppfattas och uppfattar sig och 
sina möjligheter att klara utbildningen. Två av elevintervjuerna visade hur viktigt det är 
med god kommunikation, planering och tydliga mål i yrkeskurserna. Boström (2013) 
skriver om elever på yrkesprogram och att behov av struktur och rutiner var viktigt för 
yrkeselever. En av eleverna sa att ett gott klassrumsklimat är viktigt för trivsel och 
motivation. Boström (2013) understryker också det i sin forskningsrapport. Ungefär 
hälften av eleverna i forskningsgruppen ansåg också att en lärare som har auktoritet 
också var avgörande för resultatet. Två elever berättade om hur klimatet i klassrummet 
hade påverkat resultatet positivt. Trygghet var en stor anledning till att eleverna till sist 
klarade att bli godkända i sina yrkeskurser. Thornberg (2013) skriver om hur 
grupprocesser och social påverkan har betydelse för det sociala klimatet. Han beskriver 
hur viktigt det är att pedagogerna kontinuerligt jobbar med värden och normer i sina 
elevgrupper. Några elever berättade om hur deras klassföreståndare hade varit 
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betydelsefulla gällande deras studieresultat. Det handlade både om nära relationer och 
medling med andra lärare. Eleverna sa att en klassföreståndare behöver vara tillgänglig 
och aktiv för att eleverna ska kunna nå sina mål. Deweys teori om att lärande innebär ett 
samspel med omvärlden och att undervisning och lärande ska ske genom dialog och 
samtal stämmer väl överrens med elevernas beskrivningar. Dewey menade också att 
vissa lärare har en förmåga att bemöta elever som är i behov av särskilt stöd på ett sätt 
som lyfter eleven (Forsell, 2005). Aspelin och Persson (2011) beskriver ur flera olika 
synvinklar hur relationen mellan lärare och elev påverkar elevens prestationer. För att 
kunna stödja sina elever behöver läraren bygga upp ett optimalt förhållningssätt där 
läraren visar förståelse för elevens situation och kan sätta sig in i elevens utveckling från 
olika perspektiv. För att få en god relation till sina elever behöver läraren utgå från 
elevens hela skol- och lärandesituation och inte bara ämnesmässiga frågor. Flera av 
eleverna som blev intervjuade beskrev att bristen på kommunikation och relation till sin 
yrkeslärare gjorde att de riskerade att bli underkända i någon yrkeskurs. Hugo (2007) 
skriver i sin avhandling att en meningsfull relation till sin yrkeslärare är nödvändig om 
lärande överhuvudtaget ska kunna ske. På yrkesprogrammen är det inte bara teoretisk 
kunskap som bedöms utan även förmågan att omvandla det man lärt sig praktiskt på en 
arbetsplats. Enligt examensmålen för yrkesprogram skall eleverna skolas in i en 
yrkeskultur och ha en yrkesidentitet när de tar studenten. De två områden som Dewey 
ringade in kan tydligt kopplas till det sociokulturella utgångsläget; individen och det 
sociala sammanhanget. Relationen mellan individen och omvärlden är en process där 
det genom diskussioner ställs argument mot argument och på det viset kommer man 
fram till nya insikter. Deweys teori handlar om att ha en människosyn där man ser 
eleverna som resurser och kompetenta medmänniskor som vill och kan lära sig saker. 
Det handlar om att se den andres behov, att utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter 
och att försöka förstå varför beteenden ser ut som de gör.  

Sammanfattning av intervjuer  
Det finns många anledningar till att elever riskerar underkända betyg i sina yrkeskurser. 
De intervjuade eleverna lyfter fram att de varit ointresserade av sin utbildning, hade 
bristande motivation, svårigheter med ordförståelse, elever som tvivlat på sina lärares 
kompetens, led av psykisk ohälsa och negativt grupptryck var komponenter som stört 
deras väg att nå sina mål. Det var individuellt vilken hjälp eleverna behövt för att få 
godkända betyg. Intressant är vad eleverna tycker att skolan kunnat gjort för att hjälpa 
eleverna att lyckas och uppnå målen i sina yrkeskurser och få yrkesexamen. Problem 
som uppstått längs vägen var varierande men tydligt var att elever som har en god 
relation till sina lärare lättare hittade tillbaka till spåret och lyckades till slut nå sina mål. 
I något fall behövde rektorn kallas in för att få igång en sund kommunikation mellan 
elever och yrkeslärare. Specialpedagogiskt stöd sökte eleverna mest i de 
gymnasiegemensamma ämnena. Elevernas erfarenhet var att specialpedagogiskt stöd 
sökte man när det uppstod problem eller svårigheter i de gymnasiegemensamma 
ämnena. Elever som behövde extra anpassningar ansåg oftast att yrkesläraren kunde ge 
det under lektionstid, men det fanns också exempel på när extra anpassningar inte 
fungerade alls. Att kunna erbjuda elever förlängda kurser är ett sätt som passar elever 
som behöver extra tid att lära sig något moment i en yrkeskurs. Några elever tvivlade på 
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sina lärares kompetens, både när det gäller kursupplägg och att kunna bemöta elever 
med funktionshinder. Yrkeslärare som har behörighet och kunskaper om 
funktionshinder var något som eleverna efterlyste. Det fanns också elever som 
förklarade hur kommunikation, planering och tydliga mål kunde hjälpa till att bana 
deras väg att nå de uppsatta kunskapskraven när de tappat fokus. Alla elever som blev 
intervjuade beskriver att den största framgångsfaktorn var lärare som har förmågan att 
skapa relationer i klassrummet, både till den enskilda individen och i klassen som 
helhet. Ett gott klassrumsklimat där trygghet och trivsel är nyckelfaktorer för 
gymnasieelever på yrkesprogram att nå gymnasieexamen. 
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9 Diskussion 
 
9.1 Metoddiskussion 
Metoderna jag använde mig av var både enkät och intervju. Enkätundersökningen 
gjordes på klassrådstid och det var väldigt lyckat eftersom jag fick en bra svarsfrekvens 
på 85%. Däremot upplever jag att eleverna kanske svarade lite snabbt på frågorna och 
det kanske inte var så genomtänkt. Den första frågan som var om eleverna ansåg sig 
vara i behov av särskilt stöd i yrkeskurser svarade 30,2% jakande. Efter jag hade 
genomfört mina intervjuer insåg jag att eleverna inte hade uppfattat att det var just 
yrkeskurser som jag menade, utan att eleverna besvarat behovet kring hela deras 
skolsituation. På sista frågan i enkäten så svarade eleverna öppet och konstruktivt. Jag 
förvånades över de varierande svaren på den öppna frågan, vilket var mycket positivt. 
Intervjusessionerna var betydligt svårare att få till. Dels så var det problematiskt att hitta 
elever som var villiga att ställa upp. Jag hittade även elever som tackade ja till ett 
deltagande, men senare konsekvent avbokade mötena. Det var också svårt att ”störa” 
eleverna på sommarlovet och det blev mycket stressigt att få ihop alla intervjuer vid 
skolstart. När jag väl fick ihop mötena så tycker jag att eleverna svarade öppenhjärtigt 
och utförligt på frågorna. 
 
9.2 Förslag till framtida forskning 
Studien syftade till att ge yrkeselevernas bild av vilka faktorer som påverkar deras väg 
att nå gymnasieexamen. Även vilket särskilt stöd och extra anpassningar eleverna 
erbjöds och de ansåg sig behöva. För att få en mer nyanserad bild så hade det varit 
intressant att göra samma undersökning utifrån yrkeslärarnas synvinkel. 
 
9.3 Resultatdiskussion  
Undersökningen tar avstamp i det sociokulturella perspektivet. Grunden till detta 
perspektiv bygger mycket på samspelet med omgivningen. Att vi lär oss tillsammans 
och undervisning och lärande sker genom dialog och samtal. Skolan skall i huvudsak 
förbereda ungdomar för arbetslivet. Utbildning som är yrkesinriktad ska ge 
grundläggande kompetens för arbetslivet (Forsell, 2005).  
 
Faktorer som påverkar elevens resultat i yrkesämnen  
I min studie mötte jag elever som hade olika svårigheter att uppnå kunskapskraven i en 
eller flera yrkeskurser. Det kunde handla om brist på kommunikation med sin 
yrkeslärare eller hur klassrumsklimatet var avgörande för att motivera sig och att orka 
gå till skolan trots sjukdom och depression. Hellberg (2007) ger en tydlig bild av det i 
sin avhandling när tankar kring programmet är positivt och ett kontinuerligt inslag i 
elevernas åsikter. Igenkännande av kompisar i samma ålder som har jämförbara 
erfarenheter, framförallt i förhållande till skolan, betonas av de flesta studenter som 
något positivt. De elever som trivdes i sin klass, kände trygghet och hade en bra dialog 
med sina lärare hittade också motivation och strategier för att uppnå kunskapskraven. 
Elever som däremot gjort fel programval och inte hade något intresse inom 
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programmets gemensamma kurser fanns det inte så mycket skolan kunde göra. 
Ramberg (2016) beskriver yrkeselever som mindre benägna att studera för att uppnå 
grundläggande högskolebehörighet. Det tar också Högberg (2009) upp i sin studie där 
han beskriver elever som väljer yrkesprogram ofta är skoltrötta och vill nå en bransch 
och en yrkesroll med så lite ansträngning som möjligt. Det är en vardag som vi som är 
yrkeslärare möter varje dag och mycket energi går åt till att vara entusiastisk och 
motivera eleverna till att engagera sig. Andersson & Hellberg (2014) skriver om 
yrkeselevens olikheter. Elever som söker sig till gymnasieskolans olika yrkesprogram är 
en heterogen grupp med många skiftande krav och behov. Forskarna belyser 
yrkeselevernas olikheter såsom kön, etnicitet och klass, även olika 
funktionsnedsättningar. Elever som har utländskt ursprung blir allt vanligare i skolan.  
 
Elevens möjligheter till särskilt stöd och extra anpassningar  
Att kunna bemöta elever som befinner sig i olika typer av svårigheter är ingen 
självklarhet att varje yrkeslärare kan hantera. Elever som har svårigheter med 
ordförståelse har blivit allt vanligare på yrkesprogrammen och att kunna ge extra 
anpassningar och tydliggöra uppgifter är en del av vardagen. I min undersökning fanns 
elever som var nöjda med sina yrkeslärares sätt att anpassa undervisningen, men det 
fanns också elever som var missnöjda med sina lärares sätt att hantera funktionshinder 
och andra svårigheter. Om det skriver Köpsén att höga krav ställs på yrkeslärarens 
kompetens eftersom klasserna ofta är spretiga och individerna har olika förmågor och 
mål. Återkommande i min studie har varit yrkeslärarens kompetens. Det finns både bra 
och dåliga exempel på hur en yrkeslärare ska vara. Kritik som otydliga kursmål, 
ensidigt lektionsinnehåll och brist på kommunikation exemplifierades. Det fanns också 
positiva exempel när läraren uppvisade tydlighet i planeringar och vilka krav som 
ställdes för att bli godkända i kurserna. Statens offentliga utredningar (SOU 2017:51) 
visade ett behov av förändring så att yrkeslärare kompetensutvecklar sig. Förslaget om 
att alla yrkeslärare läser in lärarbehörighet och legitimation för att kunna undervisa på 
gymnasiets yrkesutbildningar är positivt om det sjösätts. Min känsla om att 
specialpedagogiskt stöd är väl utarbetat inom de gymnasiegemensamma ämnena 
styrktes i elevintervjuerna. Eleverna kände att det framför allt var i svenska, engelska 
och matematik som sådant stöd var aktuellt. Några av mina respondenter hade särskilt 
stöd i matematik. Det är också något som Ramberg (2016) skriver om i sin studie. Han 
skriver att specialpedagogiskt stöd oftast ges i de gymnasiegemensamma ämnena, 
särskilt matematik. Min studie är en beskrivning ur elevernas perspektiv. Eleverna är 
samstämmiga kring hur det specialpedagogiska stödet ges. Det är främst inom de 
gymnasiegemensamma ämnen som eleverna söker hjälp hos specialpedagogerna och 
speciallärarna. Yrkeslärarna har ett stort ansvar, då de förväntas att kunna göra extra 
anpassningar under lektionstid. Eleverna vill också att yrkeslärare ska finnas tillgängliga 
på andra tider än på lektionstid för att stödja elever. Det kan vara elever som behöver 
längre tid för uppgifter eller att de varit frånvarande från skolan och missat viktiga 
genomgångar. Eleverna menar att tillgängliga och aktiva yrkeslärare skulle kunna 
förändra resultaten för många yrkeselever på gymnasiet. 
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9.4 Specialpedagogiska implikationer 
I studien beskriver eleverna att yrkeslärarna förväntas kunna ge det stöd som behövs i 
yrkesämnena för att uppnå kunskapskraven. Specialpedagogerna och speciallärarna 
stödjer eleverna i de gymnasiegemensamma ämnena men inom de 
programgemensamma ämnena räknar eleverna med att yrkeslärarna ska kunna anpassa 
undervisningen så den passar alla. Eftersom många yrkeslärare saknar en pedagogisk 
utbildning så kan det i många fall vara ett omöjligt uppdrag. Dessutom anser eleverna 
att yrkeslärarna borde vara mer tillgängliga utanför lektionstid. Om yrkeslärare ska 
kunna genomföra sitt uppdrag och anpassa undervisningen så den passar alla elever så 
behöver lärarna få mer tid utanför undervisningen samt specialpedagogisk handledning. 
Eleverna skall få de bästa förutsättningarna och då behöver skolans organisation ses 
över så att yrkeslärarna får tid, utbildning och redskap att möta denna heterogena grupp 
av yrkeselever som finns i dagens gymnasieskola. Skollagen (SFS 2010:800) är tydlig 
inom det området. Där står det att alla elever har rätt till stöd genom ledning och 
stimulans att utveckla sin fulla potential. Det är skolans uppdrag att hjälpa alla elever att 
utvecklas så långt som möjligt.  
 
9.5 Slutsats  
En genomgående röd tråd i studien har varit det relationella perspektivet i lärandet. 
Aspelin och Perssons (2011) teorier om hur relationen mellan lärare och elev påverkar 
elevens prestationer har varit tydliga. Även Deweys teori kring det sociala samspelet 
mellan lärare och elev förtydligades. Lärare som kan bygga upp ett optimalt 
förhållningssätt för att stödja sina elever och visa förståelse för elevers situationer, kan 
sätta sig in i elevens utveckling från olika perspektiv har större chans att nå fram. För att 
få en god relation till sina elever behöver läraren se eleven ur ett helhetsperspektiv. En 
skola som är byggd på relationell pedagogik ger möjligheter att skapa en vi-känsla där 
personliga möten är en del av skolvardagen. Hugo (2009) skriver om liknande 
förhållningssätt i sin avhandling. Om man har gemensam elevsyn i ett arbetslag så blir 
det ett bättre resultat. I min studie syntes skillnader på olika program på en och samma 
gymnasieskola. Både goda och mindre bra exempel visades. Om några år kommer det 
vara obligatoriskt för yrkeslärare att bli behöriga och ha lärarlegitimation. Precis som 
Köpsén (2014) skriver så är yrkeslärare ett mångfacetterat yrke. I grunden behöver man 
kunna sitt yrke och sedan behöver man också ha en pedagogisk utbildning. Den 
pedagogiska utbildningen skall också innehålla kunskaper om funktionshinder och hur 
man hanterar dessa. Yrkeslärarens dubbla identiteter bygger på förståelse och 
skicklighet. Viktigast av allt är att ha en sund människosyn, vilket kanske mer handlar 
om ens personlighet. Att ha ett genuint intresse för eleverna behövs för att kunna skapa 
goda relationer. Jag tror att många skickliga yrkesmänniskor som väljer att bli 
yrkeslärare inte inser alla delar som ingår i yrkeslärarens uppdrag. Yrkeslärarutbildning 
är nödvändig för att sätta igång det pedagogiska tänket samtidigt som en liten dos av 
specialpedagogisk kompetens kan komma till stor nytta. Utifrån yrkeselevens 
perspektiv så är yrkeslärarens kompetens den viktigaste komponenten i elevernas 
resultat. Yrkeslärarens relation och förståelse för elevens situation är den mest 
betydande faktorn för att eleven ska uppnå de kunskapskrav som finns i de olika 
kurserna i yrkesutbildningen.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missiv 
 
Hej!  
Jag heter Carina Svendén och studerar Specialpedagogprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Är nu inne på min sista kurs; självständiga arbetet. Mitt 
ämne handlar om Yrkeselevers möjlighet till särskilt stöd yrkesämnen. Vilka 
stödinsatser finns i yrkeskurser på gymnasiet?  
 
Syftet med studien är att undersöka vilka olika faktorer som kan påverka elevens 
resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien handlar också om elevens behov av särskilt 
stöd och extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på 
gymnasiets yrkesprogram. I dagsläget finns lite forskning kring hur gymnasieskolor 
arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Min ambition med uppsatsen är att 
undersöka hur elever uppfattar vilka stödinsatser som finns.  

Underlaget för min undersökning är en elevenkät som riktas till ca 100 yrkeselever på 
gymnasieskolan. Jag kommer också att göra 10 kvalitativa intervjuer med elever på 
yrkesprogram som riskerar eller riskerat underkända betyg i yrkeskurser. Intervjuerna 
kommer att spelas in för att underlätta analysarbetet i undersökningen. Materialet 
kommer att behandlats konfidentiellt, d v s det framgår inte vilken skola eller vilka 
elever som har deltagit i intervjuerna. 
 
Med denna information som bakgrund så är min fråga till dig som elev om kan tänka 
dig att delta i en intervju. Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas när 
som helst. Jag skulle bli mycket tacksam och glad om du ville ställa upp, ditt bidrag är 
betydelsefullt för att utveckla kunskapen inom ämnet. 
 
Om du är intresserad av att delta kan du kontakta mig, gärna så snart som möjligt så vi 
kan boka tid för intervju.  
 
Min e-postadress: xxxxxxx 
mobilnr: xxxxxx  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Carina Svendén  
 
  



  
 

II 

Bilaga B 
 
Resultat elevenkät 
 

 
 

 
 

 



  
 

III 

 

 
 
Hur skulle undervisningen kunna förändras så dina förutsättningar förbättrats? 
  
  



  
 

IV 

Bilaga C 
 
 
 
Enkätfrågor 
 

1. Har du behov av särskilt stöd i något yrkesämne? Ja/Nej 

2. Anser du att du hade lyckats bättre i yrkeskurserna om du fått särskilt 

stöd? Ja/Nej 

3. Behöver din lärare göra extra anpassningar för att du ska kunna 

genomföra dina uppgifter i yrkeskurser? Ja/Nej 

4. Har dina lärare i yrkesämnen tid ge extra anpassningar? Ja/Nej 

5. Är du nöjd med dina resultat i de yrkeskurser som avslutats? Ja/Nej 

6. Öppen fråga: Hur skulle undervisningen kunna förändras så dina 

förutsättningar förbättrats? … 

 

Intervjufrågor 

 1. Beskriv din gymnasietid. 

2. Vilket stöd hade du behövt för att nå dina mål? 

3. Vad kunde gjorts på ett annat sätt? 

 

 


