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Sammanfattning  

 

Då Lpf 94 ersatte Lgy 70 förändrades gymnasieskolan genom att alla program blev treåriga. 

Kärnämnenas införande innebar att alla utöver karaktärsämnena läste gemensamma ämnen 

med gemensamma kursplaner. För yrkeslinjerna innebar detta att undervisningen 

teoretiserades i högre grad än tidigare, eftersom kärnämnena till största delen är teoretiska. 

Tidigare forskning visar att elever på yrkesprogram oftare är negativt inställda till 

kärnämnena. Vårt syfte i detta arbete har varit att undersöka några fordonselevers 

förutsättningar i en gymnasieskola, för att problematisera betydelsen av det de möter i sin 

vardag. Undersökningen bygger på gruppintervjuer. 

 

Vårt arbete visar att elever på studieförberedande program har ett försprång gentemot elever 

på praktiska program. Detta påverkade också den allmänna uppfattningen om 

fordonsprogrammet, som i våra intervjuer stod längst ned hierarkiskt. Mötet med lärare i 

kärnämnen påverkades av fordonselevernas negativa syn på teoretiska kunskaper och det 

framkom att det fanns lärare som ogärna hade fordonsklasser i exempelvis svenska. Detta 

förstärkte fordonselevernas negativa syn på svenskan. Också skolans utformning var en 

nackdel för fordonseleverna eftersom de fick lämna sina egna lokaler för 

kärnämnesundervisning bland de teoretiska programmen. Detta synliggjorde skillnader mellan 

programmen som annars inte blivit så framträdande. 

 

En viktig slutsats vi drar av detta arbete är att eleverna genom gymnasieutbildningen inte bara 

blir placerade i en outtalad hierarki som är uppbyggd utifrån teoretiska kunskaper, utan att de 

genom utbildningen också socialiseras in i en framtida samhällsklass. Fordonselevernas 

programval är styrt av det sätt de bäst tillägnar sig kunskap, det praktiska. I gymnasieskolan är 

dock teoretiska kunskaperna mer värda. Detta påverkar fordonselevernas syn på sig själva, 

och den negativa kärnämnessynen förstärks genom att de tvingas att som grupp hävda sig mot 

den teoretiska fokuseringen. Citatet ”händerna är mina verktyg hjärnan är bara ett hjälpmedel”  

visar att även fordonseleverna till slut kopplar tänkande till en teoretisk aktivitet. Vi hävdar att 

detta förringande synsätt på den egna kapaciteten är skolans verk.  
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1. Inledning 

 

Vad är egentligen ett attraktivt yrke? Det är självklart att svaret på den frågan varierar 

beroende på vem som tillfrågas och vad som läggs i ordet attraktivt. Om man frågar en person 

som är praktiskt lagd och exempelvis duktig på att meka med bilar blir svaret kanske 

bilbyggare eller mekaniker. Om man istället frågar någon som har lätt för att tillägna sig 

teoretiska kunskaper i exempelvis matematik kanske svaret skulle bli ekonom eller fysiker. 

Talar man om ett attraktivt yrke och syftar på ett arbete som är välbetalt kan det innebära att 

den första kategorin av arbeten faller bort. Ett välbetalt yrke är oftast förenat med en lång 

utbildning, och kräver således många år av teoretiska studier. Även om en bilmekaniker 

arbetar i flera år och fortbildar sig i takt med bilindustrins utveckling kommer han få problem 

med att lönemässigt mäta sig med teoretikern. En arbetare är en arbetare och en teoretiker en 

teoretiker. Yrkesvalet kan således innebära ett ”väljande” av samhällsklass. Men vad har 

skolan egentligen för roll i detta ”val”? 

 

1.1 Gymnasiekompetensen och kärnämnena 

 

Skolan är något som vi alla har eller ska gå igenom. Alla går igenom den på sitt eget vis och 

med olika framtidsplaner. Detta innebär att alla utifrån sina egna erfarenheter också har en 

uppfattning om vad skolan är eller bör vara, vilken naturligtvis även innefattar 

gymnasieskolan. Alla som går ett gymnasieprogram ska förses med en gemensam kärna av 

kunskaper, s.k. kärnämnen. Dessa innefattar svenska, engelska, samhällskunskap, 

religionskunskap, matematik, naturkunskap, estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Till 

höstterminen 2007 kommer även historia att räknas till de obligatoriska kärnämnena 

(Skolverket 2006). Gymnasieskolan erbjuder också andra ämnen, s.k. karaktärsämnen, som 

gör att de olika programmen får en viss inriktning. Som exempel kan nämnas mediekunskap, 

fordonsteknik och fysik (Skolverket 2006). Utifrån karaktärsämnena kan gymnasiets 

programutbud delas in i två större grupper – studieförberedande och yrkesförberedande 

program. De studieförberedande inriktar sig som namnet antyder mot eftergymnasial 

utbildning och inom denna grupp finns olika program som ger olika kompetens. Den andra 

stora gruppen är inriktad på förberedelse mot yrkeslivet, och även här finns olika inriktningar 

att välja mellan.   



 5 

Sedan den nya gymnasieskolan infördes 1994 och i samband med den nya läroplanen Lpf 94 

är alla gymnasieprogram numera treåriga. Samtliga ger grundläggande behörighet till 

högskolan och när det gäller kärnämnena är kursplanerna desamma oavsett program. 

Gymnasieskolan tillhör de frivilliga skolformerna såtillvida att ingen lärare kan tvinga dit sina 

elever. Idag finns dock inte speciellt stora möjligheter till annan sysselsättning efter 

grundskolan, och kraven som arbetsgivarna ställer på kommande arbetskraft ökar allt mer 

(Hill 1998). Gymnasiekompetens är följaktligen ett minimikrav på arbetsmarknaden, något 

som framför allt bör påverka de yrkesförberedande programmen. 

 

Den aktuella skoldebatten valåret 2006 berör bland annat ett förslag från det borgerliga 

blocket på ytterligare en reform i gymnasieskolan. Denna skulle innebära ett införande av två 

olika examina från gymnasiet - en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. Dessa 

ska ha olika kursplaner för kärnämnena och den senare ska följaktligen inte ge behörighet till 

högskolan (Delade meningar om nya gymnasiet.  Lärarnas tidning, 2006(1), s 5). En fråga 

som väcks hos oss är hur detta i så fall kommer att påverka valet till gymnasieskolan hos 

svenska niondeklassare. Genom denna reform skulle valet på ett helt annat sätt bli 

livsavgörande eftersom det skulle begränsa elevers möjligheter till eftergymnasiala studier.  

 

1.2 Motivation och förutfattade meningar  

 

Under vår tid som lärarstuderande på universitetet har mycket tid ägnats åt att diskutera elever 

med olika grad av studiemotivation. I dessa seminarier omkring VFU:n framgick det med all 

önskvärd tydlighet att det fanns vissa program vars elever per automatik uppfattades som 

omotiverade och stökiga. Flera av seminariedeltagarna, vilka var blivande gymnasielärare, 

uttryckte stor osäkerhet efter upptäckten att de blivit placerade inom olika yrkesförberedande 

program, exempelvis industri- respektive fordonsprogrammet1. Följaktligen fanns det redan 

en inställning som pekade i riktning mot att elever på industri eller fordon inte var en populär 

målgrupp för dessa blivande lärare. En del kom tillbaka efter sina tio veckor med positiva 

erfarenheter och en reviderad uppfattning om eleverna på de yrkesförberedande programmen, 

andra med en förstärkt attityd till sina tidigare fördomar. Vi kunde också bland redan 

etablerade lärare urskönja vissa uppfattningar som gick ut på att det inte var så populärt att 

undervisa på de yrkesförberedande programmen och att dessa arbetsuppgifter ofta gavs åt 

                                                 
1 Hädanefter förkortade industri och fordon 
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nyutexaminerade lärare. Uppfattningen var också att dessa elever var stökigare och mindre 

benägna till intellektuella utmaningar. Eleverna ansågs ha bristande kunskaper när det gällde 

läsning, stavning och skrivning och den allmänna kunskapsnivån sades vara låg. De hos 

lärarna mer populära studieförberedande programmen hade mycket bättre rykte.  

 

Under vår lärarutbildning har vi följaktligen funnit att det i skolan finns vissa tendenser som 

pekar på att elever placeras in i olika fack utifrån vilket program de går på. Men hur kommer 

det sig att just yrkesförberedande program har fått så dåligt rykte, och vad leder dessa 

uppfattningar till för eleverna som valt att gå ett yrkesförberedande program?   

 

2. Bakgrund 

 

Då vi påbörjade vår undersökning hade vi för avsikt att undersöka hur elever på olika program 

uppfattade sin skolgång i relation till kärnämnena, medan en annan viktig aspekt var 

stereotypa uppfattningar och hur eleverna på de olika programmen såg på varandra. Som 

framgått tillhör idrott och hälsa samt estetisk verksamhet kärnämnena men emedan dessa 

innehållsmässigt ligger så långt ifrån de övriga kärnämnena, som är teoretiska, valde vi att 

inte förhålla oss till dem i intervjuerna. Vi hade också tänkt använda oss av svenskämnet som 

en representant för kärnämnena eftersom vi själva är blivande svensklärare. Men som i allt 

empiriskt arbete har vägen mot resultatet inte varit spikrak. Vårt ursprungliga fokus blev 

istället ett sidospår som i sig gav intressanta resultat. För oss blev det dock tydligt att det 

fanns angelägnare frågor som krävde viktigare svar. Avgörandet kom då vi i 

intervjumaterialet fann att de studieförberedande programmen i flera aspekter gav ett 

försprång jämfört med de praktiska. Hur kunde detta komma sig, och vad leder det till i 

förlängningen? 

 

Fokusbytet innebar att detta avsnitt – bakgrunden – reviderades, omstrukturerades och 

kompletterades utifrån en ny ingång. Intervjumaterialet lästes om utifrån detta nya perspektiv 

där fokus istället hamnade på ett yrkesförberedande program, fordon, vars elevers 

förutsättningar belystes genom granskandet av skolan som helhet och i förhållande till de 

studieförberedande programmen. För att förankra vår egen undersökning har vi tittat på 

tidigare gymnasieskolforskning som belyser viktiga aspekter av vårt forskningsproblem.   
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2.1 Gymnasieskolan som sor ter ingsverktyg 

 

Den förmodligen vanligaste kategoriseringen av elever på gymnasieskolan är den som per 

automatik görs programmässigt. Det är skillnad mellan fordonselever och samelever2 på minst 

ett sätt – de har valt olika program. Det finns därutöver forskning som sett tendenser till att 

det finns skillnader mellan elever på de olika programmen när det gäller motivation, 

prestation, kultur och inställning till skolan, varav en del presenteras nedan. Valet till 

gymnasieskolan är en sortering som ger en intressant inkörsport för hur man kan se på dessa 

skillnader, vilka som väljer vilket program och framför allt varför de gör det. Valet av 

program är så mycket mer än bara en tonårings uppfattning om vad han/hon vill bli, även om 

regeringens intention är att alla gymnasieutbildningar ska ge ungefär samma grundläggande 

kompetens (Wallin 1997).  

 

2.1.1 Var för  väljer  elever  ett visst program? 

Valet till gymnasieskolan är något som ser olika ut för olika individer. Dels handlar det om 

intressen, dels om vilka referensramar individen ifråga har. Att män och kvinnor väljer olika 

gymnasieprogram finns det statistik på och många av programmen är könsdominerade åt ena 

eller andra hållet. Därutöver beror programvalet framför allt på två saker – betyg och social 

bakgrund (SOU 1997:107). Ett flertal undersökningar har visat att grundskolebetygen spelar 

stor roll för vilket gymnasieprogram man väljer, vilket innebär att elever på vissa program har 

betydligt lägre snittbetyg än andra. Detta avspeglar sig också senare i valet till 

eftergymnasiala studier då elever med höga grundskolebetyg oftare väljer att läsa vidare efter 

gymnasiet. Det råder även ett samband mellan andelen förstahandsväljare på ett program och 

andelen som väljer att fullfölja utbildningen (SOU 1997:107). Såväl Erik Wallin (1997)3 som 

Margreth Hill (1998)4 konstaterar exempelvis att flera av dem som går yrkesförberedande 

program inte har det som sitt förstahandsval. Detta, konstaterar de, har stor betydelse när det 

gäller motivation och resultat.  

 

                                                 
2 Fordonselever och samelever är de benämningar vi väljer att använda för elever på fordon respektive 
samhällsvetarprogrammet. 
3 Erik Wallin har på uppdrag av Skolverket skrivit Gymnasieskola i stöpsleven – då nu alltid. Perspektiv på en 
skolform där han beskriver och ger perspektiv på gymnasieskolans förändring genom åren, med fokus på den 
reform som inträdde med införandet av Lpf 94. Skriften ingår i Skolverkets monografiserie. 
4 Margreth Hills avhandling Kompetent för ” det nya arbetslivet” ? Tre gymnasieklasser reflekterar över och 
diskuterar yrkesförberedande studier behandlar yrkeselevers upplevelser av gymnasieskolans relevans efter det 
att de gått ut skolan. Studien bygger på gruppintervjuer med elever i gymnasiet, varefter slutbetygen också 
vägdes in i analysen. Undersökningsgrupperna plockades från tre yrkesförberedande program. 
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Den sociala bakgrundens betydelse blir som tydligast om man ställer studieförberedande och 

yrkesförberedande program mot varandra. Hill (1998) visar exempelvis att föräldrar som har 

hög utbildning ofta inte accepterar att deras barn väljer ett yrkesförberedande program, och 

många blir istället övertalade att söka ett studieförberedande. En undersökning som gjorts av 

Kommittén för gymnasieskolans utveckling (SOU 1997:107) bekräftar detta genom att visa 

att barn med högutbildade föräldrar oftare än andra väljer det naturvetenskapliga eller det 

samhällsvetenskapliga programmet5. Kommittén menar att detta i sig är problematiskt 

eftersom det leder till en sned social rekrytering till högskolan. Liknande resultat finner vi i 

Gun Malmgrens (1992)6 undersökning som visar att den sociala tillhörigheten ofta tycks 

nedärvas i rakt nedstigande led och att det främst är barn från arbetarfamiljer som väljer en 

gymnasieutbildning för att bli arbetare. Enligt Malmgren (1992) rekryterar yrkeslinjerna 

utöver arbetarklass också elever som inte vill plugga. För dessa elever tycks istället det sociala 

umgänget vara en viktig aspekt när det gäller valet av utbildning, och valet har i dessa fall 

skett slentrianmässigt och under kamratpåverkan.  

 

2.2 Skillnader  mellan programmen 

 

Vi har tidigare berört att skolforskningen sett tendenser till att det finns skillnader mellan de 

olika gymnasieprogrammen, främst när det gäller kulturmönster, prestationer, motivation och 

elevernas syn på utbildning. Nedan redovisas utvalda aspekter: 

 

2.2.1 Prestationer  

Skolverket ansvarar för att undervisningen som bedrivs ute i skolorna har god kvalitet och 

nationella prov är ett sätt att kontrollera nivån på elevers tillägnade kunskaper. I svenska B på 

gymnasiet utgörs en stor del av betygsunderlaget av det nationella provet, som för övrigt 

skrivs samma dag och tid i hela landet. Provens speciella utformning gör det troligt att 

undervisningen inför dessa skrivningar är speciell och innehållsmässigt lika från skola till 

skola, oavsett program (Östlund-Stjärnegårdh 2002). Ändå visar Eva Östlund-Stjärnegårdh 

                                                 
5 Hädanefter förkortat natur respektive sam. 
6 Gun Malmgren har i sin avhandling Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur undersökt 
skillnader mellan de olika linjerna i den svenska gymnasieskolan under åttiotalet. Fokus för undersökningen har 
varit att fånga upp elevers och lärares uppfattningar om den egna vardagskulturen vägt mot den sociala 
tillhörigheten och genus. För att täcka alla sociala klasser har Malmgren gjort intervjuer med lärare och elever på 
fyra linjer (humanist-, konsumtions-, verkstads- och naturvetarlinjen).  
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(2002)7 i sin undersökning att elever på olika program presterar väldigt olika. Elever på natur8 

följt av medieprogrammet, komvux och sam får generellt de bästa resultaten. I den andra 

änden finns bygg-, industri- och fordonsprogrammet, med ca 20 % IG eller mer. Trots samma 

förutsättningar vid provtillfället och trots att eleverna bör ha fått liknande förkunskaper 

genom att de läst samma kurser presterar de olika programmen väldigt ojämnt. Det finns alltså 

skillnader i kunskaper, men vad beror det på och vilka kunskaper talar vi om? 

 

2.2.2 Kunskapssyn och kärnämnen 

I vårt samhälle finns många perspektiv på kunskap. Grovt tillspetsat kan vi urskilja två större 

synnerligen olika kunskapstraditioner – en akademisk som värderar teoretisk kunskap högst 

och en yrkestradition där praktiska färdigheter fokuseras. Kommittén för gymnasieskolans 

utveckling hävdar att den kunskapssyn som formades i och med den naturvetenskapliga 

revolutionen fortfarande är ledande. Hyllandet av det ”abstrakta intellektet”  har resulterat i ett 

exakt kunskapsideal som har bidragit till en ökad teoretisering av utbildningen generellt (SOU 

1997:107). Detta avspeglar sig också i skolans läroplaner, samt i det faktum att nu även de 

praktiska programmen har teoretiska ämnen, d.v.s. kärnämnena (Lindberg 2003). I detta 

sammanhang vill vi också nämna Viveca Lindberg (2003)9 som en gång för alla velat avliva 

myten att det existerar helt igenom praktiska program. Vid sidan av kärnämnenas intrång på 

de yrkesförberedande programmen har även karaktärsämnena teoretiserats, menar Lindberg 

(2003). Kunskapssynen som kan utläsas i läroplanen är inte entydig, men en av skolans 

huvuduppgifter är att ” förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver”  (Lpf 94, s 5). Vi tolkar denna 

formulering, i likhet med Wallin (1997), som en omskrivning av att skolan ska ge 

allmänbildning. Vad denna innebär konkret framgår inte uttryckligen, men under samma 

rubrik framhålls att eleverna ska utveckla sitt tänkande och arbete mot ett mer vetenskapligt 

sätt (Lpf 94).  

 

                                                 
7 Eva Östlund-Stjärnegårdh har skrivit avhandlingen Godkänd i Svenska? Bedömning och analys av 
gymnasieelevers texter som behandlar bedömningen av elevers texter vid det nationella provet i svenska. Syftet 
har varit att synliggöra vad som egentligen krävs för att bli godkänd i svenska. För att svara på detta har hon låtit 
lärare, som inte fått veta det ursprungliga betyget, göra nya bedömningar av texter som fått betyget G eller IG.  
8 Hädanefter förkortat naturelever. 
9 Ylva Lindbergs Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer är 
en avhandling som bygger på två empiriska studier innefattande intervjuer med lärare och observationer av 
elever. Hon belyser vad elever på yrkesförberedande program ges möjlighet att lära sig, samt resonerar kring 
teoretiseringen av dessa program. 
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Om man ser till läroplanens fyra f – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lpf 94) – är 

dessa att betrakta som likvärdiga. Kommittén för gymnasieskolans utveckling (SOU 

1997:107) framhåller också att tänkandet är lika komplicerat oavsett om arbetet är teoretiskt 

eller praktiskt. Lindberg (2003) betonar dock att gymnasieskolan har ett utseende som i första 

hand gynnar de studieförberedande programmen, vilket beror på att de har sin bakgrund i 

samma teoretiska skoltradition som kärnämnena. Det visar sig bl.a. i vilka ämnen som faktiskt 

är kärnämnen – endast idrott och hälsa samt estetisk verksamhet är att betrakta som rent 

praktiska ämnen (Wallin 1997). Detta trots läroplanens markering: ”Undervisningen får inte 

ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen”  (Lpf 94, s 6). Lindberg (2003) visar 

på fler problematiska aspekter i den teoretiska kunskapstraditionen, bl.a. att lärarutbildningen 

ligger inom denna och att kärnämneslärarna dessutom ofta själva har gått studieförberedande 

program. Lärarens förväntningar på undervisningen ligger alltså inom en tradition som endast 

i vissa fall överensstämmer med den tradition eleverna befinner sig i. Lindberg (2003) menar 

därför att det kan uppstå kulturkrockar mellan kärnämneslärare och elever på 

yrkesförberedande program. Därmed blir valet av innehåll för de olika programmen inte 

enkelt för lärarna. Lindberg (2003) gör dock en intressant distinktion då hon hävdar att 

” innehållet bör vara likvärdigt men inte nödvändigtvis lika”  (Lindberg 2003, s 37). Detta 

finner vi också belägg för i läroplanen: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen”  (Lpf 94, s 4). Satt i 

förhållande till Östlund-Stjärnegårdhs (2002) undersökning innebär detta att även de 

nationella proven ligger inom den teoretiska traditionen. Vi ser i Lindbergs (2003) 

resonemang alltså ett underliggande ifrågasättande av de nationella proven som form för 

likvärdig utbildning. 

 

Wallin (1997) menar att avvägningen mellan allmänbildning, högskoleförberedelser och 

arbetslivsförberedelser i gymnasieutbildningen är en både utbildningspolitisk och praktisk 

fråga. Han frågar sig vilket av dessa moment som prioriteras av gymnasieskolan och hur detta 

i så fall motiveras. Vi kan kommentera detta genom att som exempel ta Hills (1998) 

undersökning, där hon visar att den allmänna uppfattningen bland elever på 

yrkesförberedande program är att skolan fokuserar på allmänbildning och inte bildning 

(nödvändig kunskap för att kunna orientera sig inom ett visst område). Undersökningen visar 

därmed att bildningsmotivet inte har nått just denna kategori av elever. Det finns istället en 

uppfattning som går ut på att skolan ger allmänbildning som olika människor hade olika nytta 

av. Eleverna ansåg – såväl i Hills (1998) som i Malmgrens (1992) undersökningar – att de 
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själva inte hade någon särskild nytta av den. Detta kan ge Wallins (1997) frågor svaret att det 

finns elever som är missnöjda med avvägningen och menar att skolan prioriterar fel moment. 

Dessa elever gick yrkesförberedande program och Hill (1998) belyser det faktum att skolans 

syn på kunskap i betydligt större utsträckning delas av eleverna på de studieförberedande 

programmen. Detta leder också till att yrkeseleverna till viss del känner sig utanförlämnade. 

Skolan utgår följaktligen från eleverna på de studieförberedande programmen, och det är 

deras villkor som får utgöra normen för vad som anses vara normalt. Hill (1998) skriver i sin 

avslutning att denna statusskillnad och detta tänkesätt måste bort för att skolan i framtiden ska 

kunna erbjuda alla elever en passande utbildning, och hon ställer sig alltså på samma sida som 

Lindberg (2003).  

 

2.2.3 Status 

Hills (1998) resonemang om att skolans syn på kunskap är satt i förenlighet med de 

studieförberedande programmens förutsättningar var extra tydligt i den gamla gymnasieskolan 

(den som följde Lgy 70), då de flesta yrkesförberedande utbildningarna var kortare än de 

studieförberedande. Ett problem som fanns då var att dessa riskerade att inte ses som 

jämbördiga med de studieförberedande (SOU 1997:107).  

 

Prestationsförmågan är också i hög grad styrande för hur programmen är ansedda och 

skillnaderna visar sig i snittbetygen. Naturelever, som enligt Östlund-Stjärnegårdh (2002) och 

Kommittén för gymnasieskolans utveckling (SOU 1997:107), presterar bra har således en hög 

status på gymnasieskolan. Detta resonemang styrks av Ann-Katrin Jakobsson (2000)10 som 

bland annat kommer fram till att elever som valt sam ofta ser sin utbildning som ett substitut 

för natur där målen är högre. Natur är linjen man ”borde ha valt”  men av någon anledning 

valde bort. Wallin (1997) påtalar att möten i t.ex. gemensam undervisning i tillvalsspråk, (vårt 

exempel) mellan natur- och samelever kan leda till kulturkrockar som ofta har maktrelaterade 

förtecken. Detta visar också att det även inom ramen för studieföreberedande program finns 

hierarkier. Wallin (1997) skriver:  

 

Kulturkrockar av detta slag tenderar att förstärkas som statusskillnader mellan olika program till 
följd av olika social elevrekrytering och försvåra integrationen i meningen att alla i en skola drar åt 
(ungefär) samma håll utifrån en gemensam idé (Wallin 1997, s 56). 

                                                 
10 Ann-Katrin Jakobsson diskuterar i avhandlingen Motivation och inlärning ur genusperspektiv könets betydelse 
för gymnasieelevers motivation och inlärning. För att undersöka detta har hon tittat på ett specifikt 
inlärningstillfälle och följt upp med intervjuer kring detta. Urvalet har gjorts utifrån vissa meningar om elever 
som borde vara studiemotiverade på natur- och samhällsvetarprogrammen. 
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2.2.4 Elevernas förhållningssätt till skolan 

Hur elever ser på gymnasieutbildning och vad som är viktigt i den är till stor det format av 

vilket program de går (SOU 1997:107). I SOU 1997:107 konstateras att betygen ses som 

viktiga av naturvetarelever, men mindre viktiga av industrielever. Detta bottnar i att 

programvalet från högstadiet ofta styrs av betygen. Elever med höga betyg väljer i statistiskt 

hög utsträckning studieförberedande program och vice versa (Malmgren 1992, SOU 

1997:107). Ytterligare aspekter kring meningen med skolan finns att läsa i Skolverkets 

redogörelse Attityder till skolan 2003: 

 

Det som gör skolan meningsfull är enligt eleverna att skolan ger kunskaper åt dem som de har 
nytta av senare i livet. Högstadieeleverna anger att ett knäckt självförtroende orsakat av att man 
inte är så bra i skolan kan göra att skolan känns meningslös. En annan orsak till känslan av 
meningslöshet som eleverna från högstadiet nämner är att man får lära sig saker som man inte 
tycker man har användning för senare i livet (Skolverket 2004, s 135). 

 

Hill (1998) kommer fram till att helhetsuppfattningen av skolan oftast är bra hos yrkeselever, 

men att anledningen till att de trivs oftast förklaras genom sociala faktorer. Eleverna i hennes 

undersökning tyckte bland annat att de hade trevliga lärare, bra kompisar och att de gick på en 

trevlig skola. Den innehållsmässiga delen i utbildningen upplevde eleverna däremot som 

otillfredsställande. Eleverna hade inställningen att det på gymnasiet skulle kännas mer ”som 

på riktigt”  och att de faktiskt skulle bli motiverade att studera. Det visade sig dock att de 

kände igen det mesta i arbetssätt och innehåll från högstadiet, speciellt i kärnämnena, något 

Hill (1998) menar att de var besvikna över. Vi ser i Hills (1998) undersökning ett klart 

orsak/verkanförhållande mellan den högstadieliknande undervisningen och elevernas 

bristande motivation i dessa klasser. Skolverkets (2004) undersökning visar att elever på de 

yrkesförberedande programmen har ett behov av en verklighetsanknuten undervisning med en 

stabil förankring i arbetslivet – varav det sistnämnda vid flera tillfällen betonas i läroplanen 

(Lpf 94). 

 

Vad ungdomar vill ha och vad de behöver är inte alla gånger två förenliga faktorer. Hill 

(1998) menar att det inte heller är helt rätt att bara ge ungdomarna den undervisning de vill 

ha. Det är också viktigt att se vad arbetsmarknaden ställer för krav på de ungas kompetens. 

Hill (1998) visar att det i hennes undersökning fanns ett glapp mellan arbetsgivarnas behov 

och elevernas inställning till sin egen roll i arbetslivet, där eleverna t.ex. stod för 

uppfattningen att det bara var tjänstemännen som skrev i arbetet. ”Och det vet man ju vilka 

som blir, i alla fall inte såna som vi”  (Hill 1998, s 225). När målen, från att ha varit tydligt 
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knutna till elevernas eget här och nu, flyttades mot framtiden hängde inte eleverna med 

längre. Att stå på arbetsgolvet och ha hyggliga kompisar räckte för dem, och det var denna 

bild av arbetslivet de trodde på. Hill (1998) menar dock att arbetsmarknaden ändrats och att 

det idag krävs mer av en arbetare än vad det gjort tidigare. Industrin överlag skulle helst se 

ingenjörer på alla poster, och gymnasiekompetensen är ett absolut minimum.  

 

2.2.5 Lärares uppfattningar  om de olika programmen 

När elevernas önskemål och mål med utbildningen inte överensstämmer med de krav som 

ställs efter examen åligger det läraren att hjälpa eleven sammanlänka dessa (Lpf 94). Det är, 

vilket Wallin (1997) trycker på, eleven som själv har ansvar för sin utbildning. Om elever i 

likhet med de i Hills (1998) undersökning inte anser sig behöva vissa kunskaper som skolan 

ger kan det bli problematiskt för läraren. Mycket energi kommer då att gå åt för att motivera 

eleverna, dels till själva ämnets nödvändighet och dels till den innehållsmässiga delen. En 

viktig iakttagelse som Jakobsson (2000) gör är att elever snabbt anpassar sitt lärande till de 

krav som ställs, snarare än efter den egna förmågan att tillägna sig kunskap. Detta gör att 

kraven en lärare ställer också är avgörande för vad en elev tillägnar sig under sin skolgång.  

 

Malmgren (1992) visar att lärarnas roller skiljer sig markant åt beroende på vilka program de 

undervisar i. Samtliga lärare i Malmgrens (1992) undersökning hade dock en inställning som 

redan på förhand gick ut på att alla elever på yrkesförberedande program ” inte gick att nå”  

med svenskämnets ”vanliga”  innehåll. En uppfattning som kom fram i undersökningen var att 

det krävdes mindre av en lärare på en tvåårig (yrkes-) linje än på en treårig (teoretisk) linje. 

En lärare i Malmgrens (1992) undersökning hade uppfattningen att hon inte hade nytta av sina 

ämneskunskaper överhuvudtaget i arbetet på yrkeslinjerna. Detta resulterade också i att denna 

lärare slutade att undervisa yrkeselever och istället övergick till att endast undervisa på 

treåriga linjer för att kunna planera och lägga upp undervisningen som hon ville.  

 

Malmgren (1992) visar också på skillnader i lärares bemötande av elever på de olika linjerna 

och tar ett empiriskt exempel i hur det ser ut när en lektion ska börja. I en konsumtionsklass 

satt eleverna tysta och lugna två och två. Klassrummet var upplåst och läraren stod framme 

vid katedern och småpratade med eleverna. Utanför en verkstadsklass var det inför 

motsvarande lektion kaotiskt; saker kastades och eleverna väsnades och knuffade på varandra. 

Läraren kom precis då lektionen skulle börja och tog sig fram bland eleverna och låste upp 
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klassrummet. Detta kan naturligtvis ha berott på tillfälligheter, men Malmgren (1992) menar 

att detta bottnade i lärarens inställning till de olika elevgrupperna. 

 

Wallin (1997) påpekar att den nya gymnasieskolan har inneburit att olika lärar- och 

yrkestraditioner nu möts betydligt mera påtagligt och att detta ställer krav på samarbete och 

ämnesövergripande samverkan. I detta sammanhang är det också lämpligt att frambära Jan 

Härdigs (1995)11 undersökning, som visar att attityden mellan en elevgrupps olika lärare kan 

ha betydelse för hur eleverna uppfattar undervisningen och hur väl denna når fram. Enligt 

Härdig (1995) finns en dold motsättning mellan yrkeslärare12 och kärnämneslärare som 

kommer till uttryck då elevernas sämre prestationer i kärnämnen berörs. En yrkeslärare i 

Härdigs undersökning förklarade sina elevers sämre prestationer i ämnet svenska med 

exempelvis bristfälliga kunskaper från högstadiet, en annan med svensklärarnas ”dåliga 

ordning”  på lektionerna. En tredje åsikt var att abstraktionsnivån på gymnasieskolan var för 

hög och att ämnet svenska helt enkelt var för ointressant för eleverna. ”Va fan ska jag som 

snickare lära mig att snacka som en präst för?”  (Härdig 1995, s 147). 

 

2.3 De reproducerande samhällsklasserna 

 

2.3.1 The lads 

Det svåra med att förklara varför medelklassbarn får medelklassjobb är varför andra går med på 
det. Det svåra med att förklara hur arbetarbarn får arbetarjobb är hur de går med på det själva. Det 
är alldeles för enkelt att säga at [sic!] de inte har något val (Willis 1977/1991, s 38). 
 

Det västerländska samhället bygger på ett klassystem som enligt Paul Willis (1977/1991)13 är 

svårt att ersätta. Därför finns en osynlig strävan att bevara den ordning som samhället bygger 

på, och skolan är ett viktigt led i denna process. Willis (1977/1991) menar att arbetarkraftens 

förberedelse för det kommande livet som arbetare inbegriper en utveckling som gör att de tar 

avstånd från mer rationella valmöjligheter. Samtidigt som det manuella (praktiska) arbetet 

representerar frihet, val och ett slags överskridande innebär det också en exakt inplacering i 

ett system som i det brittiska samhället innebär en utsugning av arbetarklassen. Denna process 

                                                 
11 Jan Härdig har i avhandlingen Att utbilda till arbetare. En studie av gymnasieskolans bygg- och 
anläggningstekniska linje och yrkeslärare gjort en undersökning på bygglinjen, där han själv arbetat som 
yrkeslärare. Han visar att attityden mellan en elevgrupps olika lärare kan ha betydelse för hur väl undervisningen 
slår igenom och att det finns ett glapp mellan ämneslärare och yrkeslärare. 
12 Yrkeslärare är vår benämning på lärare som undervisar i karaktärsämnen på yrkesförberedande program. 
13 Paul Willis har skrivit avhandlingen Fostran till lönearbete där han beskriver det brittiska utbildningssystemet 
som ett system för ett återskapande av samhällsklasser. Undersökningen baseras på en fallstudie där Willis följt 
en grupp ”arbetarbarn” , vars protester mot skolan auktoritet analyseras utifrån ett klassperspektiv. 
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är enligt Willis (1977/1991) något som ligger mycket djupt inrotat i varje samhällsklass och 

det rör sig om en både personlig och kollektiv viljeyttring. Willis (1977/1991) anser att det 

teoretiska livet med dess regelfästa kunskaper är reserverat för de högre samhällsklasserna 

och systemet fungerar genom detta som ett socialt uteslutande. Det legitimerar och 

reproducerar ett klassamhälle. 

 

Eleverna i Willis undersökning, ” the lads” , stod för en motkultur som vänder sig mot den 

auktoritet skolan utgör. Deras antikultur var stark och gick i stora drag ut på att förkasta allt 

teoretiskt arbete till förmån för det praktiska. Motståndet bestod bland annat i ett förkastande 

av orden och det etablerade språket eftersom det ansågs vara ett uttryck för det teoretiska 

livet, och i förlängningen de högre samhällsklasserna. ”The lads”  uppvisade ett skolnegativt 

beteende och vände sig mot såväl lärare som studiemotiverade elever. De senare kallades för 

”earholes” , eftersom de satt tysta och tog emot det som lärarna förmedlade. ”The lads”  var en 

mycket homogen grupp som inte hade utrymme för avvikande uppfattningar. Förenade genom 

den egna kulturen ställde dessa pojkar upp för varandra i vått och torrt. Dessa kulturyttringar 

är enligt Willis (1977/1991) typiska för barn som kommer från den förtryckta arbetarklassen. 

Svenska forskare som Hill (2001) har sett att liknande kulturmönster också finns i svenska 

skolor.  

 

2.3.2 Arbetarklassen som grupp 

Willis (1977/1991) menar att alla barn är präglade av den kultur de kommer ifrån och att 

denna i hög grad är styrande för deras nuvarande och framtida möjligheter. Han menar att 

kraften som finns i dessa kulturer alstras och förstärks i skolan. Eftersom arbetarklassens barn 

befinner sig i underläge både socialt och prestationsmässigt har de ingen chans att tävla på 

medelklassens villkor. Då blir motkulturen gentemot skolans budskap enligt Willis 

(1977/1991) ett sätt att dölja arbetarklassens verkliga villkor. Arbetarbarnen blir en grupp, 

med samma värderingar som går ut på att förkasta skolans budskap och medelklassens 

värderingar. Carin Mathiasson (1994), som har undersökt och behandlat grupprocesser, menar 

att kraften som sammankopplar individerna i en grupp ibland kan vara så stark att den 

enskildes vilja helt kan komma att domineras av gruppens. Individens beteende är alltså inte 

detsamma i alla sammanhang, utan påverkas av situationen och sammanhanget. Följaktligen 

bör en grupp betraktas som någonting mer än en individ + en individ + en individ. Bland 

Willis (1977/1991) ” lads”  var detta fenomen tydligt, och de gemensamma åsikterna var 

viktigare än de enskilda. De ansåg exempelvis att sociala möjligheter inte kunde skapas 
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genom utbildning eller genom individuella strävanden och Willis (1977/1991) hävdar att det 

endast finns ett fåtal elever från arbetarklass som klarar att övervinna sitt eget ursprung, 

”eftersom det i sig innehåller fel klasskultur och fel utbildningsmässiga tolkningsschema”  

(Willis 1977/1991, s 224).  

 

Den egna gruppens tolerans av heterogenitet är enligt Mathiasson (1994) helt beroende av 

omgivningens uppfattning av den egna gruppen. Även behovet av samhörighet och gränser 

gentemot omvärlden påverkas av detta i form av vilken trygghet respektive otrygghet den 

yttre organisationen bjuder. Den egna gruppen kan då bli den enda kanalen för positiv 

bekräftelse genom att individerna tänker, tycker och känner lika. Gun Malmgren (1992) 

påpekar i detta sammanhang att ungdomskulturer som rekryterar från arbetarklassen ofta har 

en mer stabil grund än de ungdomskulturer som värvar medlemmar från medel- och 

överklass. Resonemanget kan också appliceras på ” the lads”  som så starkt höll ihop i sitt 

förenade motstånd gentemot skolan, vilken i sin tur hade en rakt igenom negativ uppfattning 

om dessa killar. I enlighet med Mathiassons (1994) resonemang bör detta i sin tur ha förstärkt 

känslan av samhörighet mellan dessa elever. 

 

Willis (1977/1991) skriver att motkulturen i själva verket är ett radikalt sätt för ungdomar 

ifrån arbetarklassen att förhålla sig till sin egen position i klassamhället. Han menar t.o.m. att 

det vore oklokt av arbetarbarn att hysa tilltro till diplom och certifikat, eftersom dessa inte 

kommer att förbättra arbetarklassens villkor – det skulle endast bidra till att de som sitter på 

toppen av kunskapsberget får behålla sina höga positioner i samhället. Istället menar han att 

” the lads”  i själva verket genom sitt skolnegativa agerande gjorde ett kulturellt 

genomskådande där de för länge sedan insett att det inte går att skapa ett klasslöst samhälle.  

 

2.3.3 Motkulturen i den svenska gymnasieskolan 

Hill (2001) har skrivit en artikel som handlar om skrattets betydelse för elever i några 

industriklasser på en gymnasieskola i Sverige. Hon har upptäckt att Willis (1977/1991) 

undersökning, trots sina snart trettio år, fortfarande är förvånansvärt aktuell. I en reanalys av 

materialet från hennes tidigare undersökning (Hill 1998) finner hon flera likheter mellan de 

elever som hon intervjuat och ” the lads” . Resultatet visar att en del yrkesutbildningar har 

utvecklat grupper av starka motkulturer, vars inställningar går ut på att förkasta teoretiskt 

tänkande och lovorda det praktiska arbetet. Hill (2001) menar att vanliga tillvägagångssätt för 

dessa elever var att stilla terrorisera läraren genom tystnad, nonsenskommentarer och skratt 
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samt genom användandet av ett oengagerat, enstavigt och entonigt språk. I intervjuerna såg 

dock Hill (2001) flera gånger prov på att dessa elever hade olika språk för olika sammanhang 

och att det entydiga språket på lektionerna inte berodde på oförmåga. Då de kände att de var 

engagerade och hade en intresserad lyssnare kunde de helt byta stil och visa upp ett väl 

elaborerat språk. Hill (2001) konstaterar att det eleverna reagerade på var s.k. äkta 

kommunikativa situationer. 

 

Hill (2001) menar att det finns två speciellt tydliga likheter mellan hennes och Willis 

(1977/1991) intervjuade elever. Den ena är den absoluta tilltron till praktiskt arbete och den 

negativa inställningen till den teoretiska; den andra att arbetet i skolan och det framtida yrket i 

första hand var en social företeelse. Detta beror på att dessa killar, som det oftast är tal om, 

hade ett starkt behov av att känna tillhörighet. Det var viktigt att ha en bra kompis som gav 

den trygghet som skolan inte alltid gav, eftersom dessa elever ofta hade negativa 

skolerfarenheter. Hill (2001) konstaterar att: 

 

När utbildningssystemet i första hand bekräftar och stimulerar de barn som har sin bakgrund i den 
dominerande medelklasskulturen, bildas bland arbetarbarnen en motkultur; som visserligen inte 
stöds av ”skolan”  men som är viktig för dem som finner sin tillhörighet i den (Hill 2001, s 22)     

 

Hill (2001) menar dock att det finns möjligheter att lösa detta problem. Men då bör skolan 

omformulera själva problemsatsen och istället för att se pojkarna som ett problem för skolan 

försöka se skolan som ett problem för pojkarna. Idag läggs mycket tid på att anpassa dessa 

elever till skolsystemet, för att de inte ska fortsätta störa sina klasskamrater och sina lärare. 

Detta skapar enligt både Hill (2001) och Willis (1977/1991) bara nya motkulturer. Svaret är i 

stället att acceptera detta uttryck för vad det är, nämligen en kulturprocess. Då kan vi lyfta 

fram den och problematisera den istället för att vare sig mystifiera eller stärka den (Hill 2001). 

Kärnan i budskapet, utläser vi, är att diskutera med eleverna och låta dem ta en aktiv roll i 

diskussioner omkring frågor som konkret berör dem och som ligger till grund för de attityder 

de visar och den osäkerhet de känner. Detta resonemang går hand i hand med Willis 

(1977/1991) som konstaterar att arbetarklassens barn är en negativ avspegling av 

medelklassens, med egna värderingar och egna inre processer. Därmed måste de förstås 

utifrån sina egna villkor. Han framhåller också att arbetarklassens vägran att tävla när det 

gäller prestationer i skolan är en radikal handling, eftersom den i och med det vägrar att delta i 

sitt eget utbildningsmässiga förtryck. Detta menar vi konkret lyfter fram vikten av att lärare 

ute i skolorna verkligen ser vilka elever de har framför sig och vilka grupp- eller 
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kulturprocesser de är inne i. Detta är inte helt enkelt, speciellt inte om gymnasieskolan är 

genomsyrad av stereotypa uppfattningar som redan på förväg har dömt ut vissa 

elevkategorier. 

 

2.3.4 Stereotypa uppfattningar  

”Stereotyper är … förklaringar. De förser en viss samhällsgrupp med förklaringar till varför 

andra grupper beter sig som de gör” , menar Hinton (2003, s 155). En stereotyp uppfattning är 

alltså då man tror sig kunna förklara hur en viss person är utifrån vilken grupp denne tillhör.  

En stereotyp blir tydlig då någon överraskande agerar på ett icke förväntat sätt. Detta betyder 

dock inte att den stereotypa uppfattningen ändras och det är inte heller säkert att stereotyperna 

överges även om motsägande bevis framkommer. Tvärtom kan ett sådant exempel stärka 

uppfattningen om gruppen – det är således undantaget som bekräftar regeln (Hinton 2003). 

Om man översätter detta till en gymnasiesituation skulle en naturelev som plötsligt uppvisade 

en överraskande förmåga att meka med lastbilar eller dök upp i volvokeps och snickarbyxor 

egentligen inte förändra vår syn på naturelever som välkammade mattesnillen i rutig skjorta. 

Lika lite skulle en fordonselev med bakåtkammat hår och märkeskläder ändra vår uppfattning 

om ”den typiske fordonseleven”. 

 

Detta förhållande lyfts fram och problematiseras av Karsten Hundeide (2003). Han uppfattar 

lärarnas bild av eleverna som viktig och helt avgörande för vad eleverna tar till sig och hur 

undervisningen faller ut. Det optimala samspelet i vilket kunskap blir till är viktigt för 

Hundeide (2003) och han menar att stor vikt bör läggas vid sökandet efter positiva egenskaper 

och resurser hos varje elev, för att se just dennes utvecklingspotential. Det handlar om att ge 

eleverna en chans. Om läraren däremot hos en elev ser ett mentalt handikapp eller svaghet 

som påverkar dennes förmåga att följa med i undervisningen blir det svårt att hitta det 

optimala samspelet. Istället skapas då ”en ond cirkel av självuppfyllande förväntningar som 

åtföljs av ömsesidigt avvisande och bristande motivation att prestera”  (Hundeide 2003, s 144). 

Bägge parterna förväntar sig därför det värsta av varandra, vilket Hundeide (2003) menar att 

det främst är eleven som förlorar på. Detta förhållande beskrivs även av Hinton (2003): 

 

Föreställ dig att du är lärare och att du har den stereotypa åsikten att de som tillhör en viss etnisk 
grupp inte är särskilt intelligenta. Ändrar du din uppfattning om du märker i din undervisning att 
elever som tillhör denna grupp är lika intelligenta som de andra? Svaret är kanske inte. Om du har 
uppfattningen att en elev är mindre intelligent än de andra kanske du behandlar den eleven 
annorlunda (Hinton 2003, s 98). 

 



 19 

Hill (2001) visar att det vore ett misstag att beskriva alla elever på yrkesförberedande program 

på ett och samma sätt. Även om de flesta har samma uppfattning om det teoretiska arbetet 

finns motsättningar också i dessa klasser och olika grad av motivation. Undervisningen 

anpassas enligt Hill (2001) till de studietrötta eller ”svagare”  eleverna, vilket medför att ett 

lektionspass för de studiemotiverade innebär en anpassning till de ”svagare” . Undervisningen 

får därmed ett lägre tempo, vilket gör att de studiemotiverade sällan får några utmaningar i 

skolan. Detta ställer ytterligare krav på läraren och dennes nivåanpassning. För motkulturen – 

eller de studietrötta – kommer ändå på lektionerna till den grad att de inte blir avstängda. Hill 

(2001) konstaterar att skolan för dessa elever har blivit en social arena där man träffar sina 

kompisar. Och när det sociala står i fokus spelar inte heller det framtida yrket någon roll, så 

länge man har justa arbetskamrater och en hygglig lön. Varför ska man då tillägna sig 

teoretisk kunskap? Dessa pojkars syn på sitt framtida arbete är att de med sina kroppskrafter 

kommer att göra vad andra säger åt dem att göra. 

 

2.4 Summer ing av forskningsläget 

 

Utifrån detta resonemang kan vi alltså konstatera att tidigare forskning visat att det finns 

skillnader mellan gymnasieskolans olika program. Tydliga grupperingar pekar åt olika håll 

och har helt olika värderingar och attityder. I stereotypdiskussionen kan vi se ett samband där 

enskilda elevers olika val till gymnasiet leder till en viss sammansättning av personer på vissa 

program. Härtill kan vi lägga teorin om skolan som en försäkran om att vårt samhälle 

reproduceras till förmån för de som besitter den vedertagna normkunskapen. Denna försäkran 

befäster på det sättet den rådande hierarkiska strukturen som vårt samhälle vilar på. Hill 

(1998) drar av sitt arbete med grupper i gymnasiet en central slutsats, som går ut på att 

forskningen bör gå in mer förutsättningslöst för att undersöka vilka undervisningskulturer 

dagens unga möter i gymnasieskolan. Vi tolkar detta som en uppmaning till framtida forskare 

att inte framhålla det ena eller det andra pedagogiska perspektivet. Därigenom kan olika 

förutsättningar som finns och ges till elever på olika program analyseras utan 

konkurrenstänkande. Genom kartläggning av elevers olika syn på undervisning och skolans 

roll i deras egen utveckling, kontra lärarnas syn på detsamma, kan intressekonflikter 

synliggöras för att därmed komma närmare sin lösning och skapa de förutsättningar som 

behövs för en läraktig miljö. 
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3. Syfte 

 

Vi har i forskningsläget belyst fenomenet att barn från arbetarfamiljer oftare än andra väljer 

yrkesförberedande program. Valet till gymnasieskolan kan ur det perspektivet ses som ett 

väljande av samhällsklass, men efter teoretiseringen av de yrkesinriktade programmen ger en 

fullföljd gymnasieutbildning ändå kompetens till eftergymnasiala studier. Ur det perspektivet 

har elever på olika program liknande möjligheter att läsa vidare. Vidare bör således alla elever 

gå in i gymnasieskolan i den hierarki som de olika programmen verkar i via intagningsbetyg, 

kunskapsnivå och ämneskompetens, och gå ut ur densamma utan att dessa hierarkier 

förändrats. Olika program har alltså levererat elever med olika kompetens och med olika 

funktioner i samhället. En del blir bilmekaniker och andra naturvetare, en skillnad som 

eleverna självmant via valet i nian bekräftar? 

 

Vi vill i detta examensarbete problematisera skolans roll för några elever på 

fordonsprogrammet. Vi undrar vad som händer på vägen i elevernas socialisationsprocess 

under de tre år som gymnasieskolan upptar. Detta kommer att besvaras genom att skolan 

granskas utifrån det som dessa elever möter i sin vardag; lärare, undervisning, organisation 

och elever från andra program. Centrala begrepp som denna undersökning kommer att vila på 

är stereotypa uppfattningar, motivation och kunskapssyn. 

 

4. Metod 

 

Eftersom vi i första hand är ute efter gruppers uppfattningar och inte enskilda individers, samt 

att fånga generella synsätt, valde vi att använda oss av gruppintervjuer, där elever från de 

olika programmen ganska fritt fick tala omkring vissa frågor14. Enligt Victoria Wibeck (2000) 

får vi inte samma svar av eleverna om vi intervjuar dem en och en, och Hill (1998) menar 

dessutom att ”gruppens subjektiva sanning är intressantare än den objektiva skulle vara, om 

man kunde finna den, eftersom jag antar att det är gruppens sanning som påverkar utfallet av 

utbildningen” (Hill 1998, s 257). Wibeck (2000) hävdar också att det kan finnas elever som 

har en kluven syn på skolan, d.v.s. dubbla attityder beroende på i vilket sammanhang de 

befinner sig när de funderar över det. I en gruppintervju funderar de på ett sätt, medan 

                                                 
14 Se bilaga 1. 
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möjligheten finns att de i en enskild intervju funderar mer ”vuxet”  eftersom den har betydligt 

mer distans till den dagliga skolsituationen. Denna kommer vi närmare med gruppintervjun.  

 

Ytterligare motiv för vårt val av gruppintervjuer får vi av Steinar Kvale (1997): 

”Gruppintervjuer kan mycket väl frambringa en livfull mellanmänsklig dynamik och 

demonstrera det sociala samspel som leder fram till intervjuuttalandena” (Kvale 1997, s 263), 

ett socialt samspel som i vårt fall utgör grunden för undersökningen. Vi ville att eleverna fritt 

utifrån frågorna skulle diskutera sinsemellan, detta för att minska vårt styrande av 

diskussioner och svar.  Enligt Wibeck (2000) finns det dock vissa risker med detta. Om det 

exempelvis blir för ostrukturerat finns det en risk att vi inte får reda på det vi vill. Hon anser 

vidare att gruppen bör vara mellan fyra och sex personer stor. Är den för liten är det risk att 

diskussionen blir fattig, och är den för stor kan subgrupper bildas. 

 

4.1 Urval 

 

Gymnasieskolan vi besökte hade ett stort utbud av program, och därmed fanns också 

möjlighet att fånga upp fler program. Vi begränsade dock vår undersökning till att omfatta 

dessa tre: Fordon, natur och sam. Urvalet skedde utifrån vår gamla ingång; dels med syftet att 

verkligen spegla olika delar av gymnasieskolan, dels utifrån vilken uppdelning som 

förekommit i tidigare forskning. I vår undersökning gjorde vi ytterligare en distinktion vad 

gäller yrkesförberedande program, då vi valde att diskutera de traditionellt sett huvudsakligen 

praktiska programmen som på denna skola var el-, bygg-, fordon- och industriprogrammen. 

Fordon valdes som representant för de yrkesförberedande programmen, då tidigare forskning 

ofta diskuterat kring dessa som grupp såväl före som efter övergången till den nya 

gymnasieskolan. Natur valdes helt enkelt för att det enligt tidigare forskning utpekats som 

programmet med de mest studiemotiverade eleverna. Vi valde att placera in sam, som fick 

representera en annan sida av de studieförberedande programmen, bredvid dessa två 

ytterligheter för att få en så bred inblick som möjligt. Utöver dessa urvalsmetoder valdes 

programmen också för att de har funnits länge och därmed kunde anses väl etablerade i 

gymnasieskolan, något som också påverkar stereotypers etablering. Vi intervjuade tre grupper 

av elever, en från vartdera programmet, och målet var att låta fyra deltagare samtala kring de 

intervjufrågor vi ställde.  
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Vi undersökte också hur två olika lärare på denna skola uppfattade sin roll som förmedlare av 

den kunskap som anses vara allmänbildande. Frågor vi ställt oss var nämligen hur dessa 

funderar över sin undervisning i de olika programmen, och hur de anser att de största 

skillnaderna kommer till uttryck programmässigt. Tre lärare kontaktades för enskilda 

intervjuer. En av dem valde att inte delta, varför ytterligare en lärare kontaktades för att 

komplettera studien. Även denna lärare lämnade dock återbud inför intervjun p.g.a. tidsbrist. 

Vi valde att nöja oss med de två återstående, vilka bägge var svensklärare i kombination med 

ett eller två andra ämnen, eftersom vi ansåg att deras undervisning tillsammans spände över 

större delen av gymnasieprogrammen.  

 

Kjell undervisade på fordon och sam, och hans ämneskombination innebar att han utöver 

rollen som svensklärare också mötte fordonselever i ett av deras yrkesämnen. Förutom dessa 

två ämnen hade denna lärare också historia.  

 

Bosse undervisade på natur och sam, men hade även haft en del fordonsklasser samt 

undervisat på barn- och fritidsprogrammet och på det individuella programmet. Hans andra 

ämne var religion. Det visade sig under våra intervjuer att två av elevgrupperna – natur och 

sam – hade Bosse i ämnet svenska och religion. Detta var inte planerat från vår sida, men det 

påverkade ändå vår tolkning av materialet. 

 

Eleverna valdes ut på så sätt att vi helt enkelt bad lärare på de olika programmen att fråga 

efter frivilliga intervjupersoner så att de sammanlagt blev fyra till antalet. Dessa lärare var inte 

desamma som lärarna vi sedan intervjuade, utom i naturelevernas fall. Fordons- och 

natureleverna togs fram av sina respektive svensklärare, medan samelevernas 

klassföreståndare hjälpte oss med urvalet där. 

 

4.2 Genomförande 

 

Den fysiska omgivningen har stor betydelse för resultatet av sessionen. Det är viktigt att 

deltagarna är i en bekant miljö, så att de kan slappna av och fokusera på ämnet. Då blir också 

samtalet på deltagarnas nivå, menar Wibeck (2000). Därför bad vi lärarna att få intervjua 

eleverna i en för dem bekant miljö. Intervjuerna ägde rum på elevernas skola, i grupprum som 
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vanligen användes för andra ändamål. Vi genomförde fem intervjuer15. Vår egen medverkan 

vid intervjutillfällena varierade, men målet var att båda skulle medverka. Då detta var fallet 

fungerade Anna som huvudmoderator och Anders som bisittare, allt för att få så lika 

intervjusituationer som möjligt. Av logistiska anledningar var detta inte möjligt vid två 

tillfällen: Vid intervjun med fordonseleverna deltog endast Anna, medan Kjell intervjuades av 

enbart Anders. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat svaren, även om frågorna var 

desamma, och vi lämnar förbehåll för detta. I intervjusituationerna tillkom också följdfrågor 

som inte blev desamma från gång till gång. Detta var en konsekvens av det samtalsliknande 

upplägget på våra intervjuer. 

 

4.3. Bearbetning och analys 

 

Materialet skrevs efter intervjuerna ut på papper. Vi lät eleverna vara anonyma och skiljde 

inte på olika individer i utskrifterna av intervjumaterialet, eftersom vi ville åt den allmänna 

gruppuppfattningen. Mathiasson (1994) menar liksom Wibeck (2000) att gruppuppfattningen 

är det enda som går att få ut av en gruppintervju då intervjupersonerna känner varandra. 

Wibeck (2000) belyser det troliga i att endast ett sätt att tänka är acceptabelt inom gruppen i 

denna situation, men liksom oss ser hon dessa normer som föremål för en mycket intressant 

undersökning.  

 

Analysen av fordonselevernas intervju utgick från vissa frågor som vi ställde vid 

intervjutillfället. Men materialet genererade även i sig självt nya frågor, vilket gjorde att vår 

undersökning tog en ny vändning, något vi nämnt i bakgrunden. Det mest centrala för vår 

undersökning blev därför att lyfta fram aspekter som fordonseleverna medvetet eller 

omedvetet möter i sin skolvardag. Detta resulterade i att undersökningskapitlet (6) nedan har 

fått en indelning som bygger på dessa möten och vad de lett till för eleverna.  

 

Med fordonselevernas möten som utgångspunkt angrep vi sedan hela materialet och de andra 

intervjuerna. Viktiga ingångspunkter för vår analys av samtliga intervjuer var stereotypa 

uppfattningar och fokuseringen på de teoretiska ämnena i gymnasieskolan. När det gäller 

kärnämnena valde vi att behålla vårt gamla fokus med svenskan som referenspunkt. Vi tog 

också fasta på den tidigare forskning som belyst de olika programmen på gymnasieskolan, 

                                                 
15 Se bilaga 1 för våra intervjufrågor till eleverna och bilaga 2 för intervjufrågorna till lärarna. 
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vilket gjorde att vi ställde frågor till vårt material som tidigare forskning frambringat. 

Exempel på sådana frågor är den om motivation, eftersom elever på yrkesförberedande 

program tidigare visat sig vara mindre studiemotiverade. Vi tog således med oss de stora 

föreställningarna om skolan (makronivå) för att belysa dessa i en enskild skola (mikronivå). 

Underliggande hade vi också med oss frågan varför vissa skillnader mellan de olika 

programmen blir så framträdande. 

 

För att underlätta för läsaren har vi bifogat vissa centrala delar och resonemang som vår 

tolkning bygger på; våra intervjufrågor och samelevernas respektive naturelevernas 

uppfattningar om fordonseleverna. För att undersökningsdelen av detta examensarbete inte 

bara ska bli en beskrivning av hur vi uppfattar skolan har vi valt att komplettera med citat ur 

våra intervjuutskrifter, vilka vi har vävt in i texten. Införandet av dem är dels för att våra egna 

resonemang ska bli tydligare, dels för att läsaren också ska kunna dra sina egna slutsatser. 

Alla namn som förekommer i denna studie är fingerade, även sådana som eventuellt nämns av 

eleverna i de införda citaten. För att detta examensarbete ska bli så läsvänligt som möjligt har 

vi också valt att skriva om elev- och lärarcitaten till skriftspråk. Vi har inte tagit bort några 

ord från intervjuutskrifterna utan endast ändrat stavning. Vid de tillfällen då vi klippt bort 

delar av citat har detta markerats i texten. Förklaringar till vissa ord har lagts in i citaten i 

[hakparenteser]. En del aspekter har inte kunnat belysas genom enskilda uttalanden, utan där 

har läsning av hela materialet utgjort grunden för vissa tolkningar. 

 

5. Avgränsningar  

 

Vi har inte för avsikt att dra några generella slutsatser om den svenska gymnasieskolan, 

eftersom vår studie endast bygger på ett fåtal intervjuer gjorda på en enskild skola. Vi kan 

bara ge en bild av hur det ser ut på just denna gymnasieskola. Eftersom vår undersökning 

bygger på intervjuer kan vi inte heller slå fast hur det är, utan bara spegla olika uppfattningar 

om detta. 

 

Vårt val att enbart intervjua en elevgrupp i vart och ett av de utvalda programmen gör att vi 

inte bör se deras uppfattningar som exakt representativa för hela programmet. Vi kan bara 

visa på tendenser inom programmen, som i vissa fall vilar på resultat av tidigare forskning. 
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Detta resonemang gäller förstås även lärarna, vars uttalanden naturligtvis endast kan stå för 

dem och inte för lärarkåren som helhet, varken i allmänhet eller på skolan. 

 

Undersökningen fokuserar, som vi skrivit i urvalskapitlet, inte alla praktiska 

yrkesförberedande program, utan främst fordon. Därmed faller övriga nationella 

yrkesförberedande program utanför ramen för vårt undersökningsfokus – även om dessa vid 

ett par tillfällen berörs eftersom de framkommit i intervjuerna. De studieförberedande 

programmen sam och natur används som representanter för de studieförberedande 

programmen. 

 

Vi har inga intentioner att ta reda på olika elevers härkomst, eftersom vi anser att tidigare 

forskning redan sett vissa mönster som visar att barn från arbetarfamiljer oftare än andra 

väljer yrkesinriktade program. Det är dock tankegångar som funnits med oss då vi analyserat 

materialet. 

 

6. Undersökning 

 

Nedan presenterar vi de centrala delarna och resonemangen i våra intervjuer med eleverna och 

lärarna, samt reflektioner vi gjort utifrån dessa. När det har passat har vi vävt in lärarnas 

resonemang i elevernas, annars finns de under separata rubriker. Rubriceringarna baseras på 

olika faktorer som påverkar elevernas väg genom gymnasieskolan i form av sådant de möter – 

elever från andra program, kärn- och karaktärsämnen, lärare och organisation.  

 

6.1 Mötet med de andra programmen 
 

Vi blev inte speciellt förvånade under våra intervjuer över att det existerade ganska snäva 

stereotypa uppfattningar om elever på olika program.16 Vi hade själva kategoriserat olika 

elevgrupper redan före undersökningen, varför dessa fördomar kändes angelägna att undersöka 

närmare. Ändå blev vi förundrade över att gränserna mellan programmen var så markanta, trots 

att diskussionen om elever på olika program endast förekom i det tysta i korridorerna, på 

fritiden eller under lunchrasten. Därför har vi valt att presentera vår tolkning om hur eleverna 

                                                 
16 Se bilaga 3 för en sammanfattning av uppfattningarna om fordonselever. 
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på de olika programmen uppfattade varandra. Vi upptäckte också skillnader som var konkreta 

och som inte berodde på lösa antaganden.  

 

 6.1.1 Den outtalade hierarkin mellan programmen 

Då vi analyserade vårt material kunde vi ganska snart urskilja strukturerna av en hierarki, som 

starkt präglade eleverna på de olika programmen. Denna var främst synlig i naturelevernas 

svar, men fanns som påtagliga delar även i sam- och fordonsgrupperna och blev egentligen 

synlig varje gång eleverna uttalade sig om varandra. Naturelevernas svar genomsyrades av ett 

tänkande som gick ut på att de själva skulle komma att leda ett arbete. De såg sig som en 

viktig framtida länk i samhället, med en styrande funktion. Eleverna på de yrkesförberedande 

programmen betraktades som en blivande resurs, styrda av sådana med hög utbildning. Vi 

fick intrycket av att de intervjuade natureleverna redan under gymnasietiden uppfattade elever 

på yrkesförberedande program som undersåtar snarare än som jämbördiga gymnasieelever. 

Eleverna på natur framhöll sin position som de mest högpresterande – därför var det viktigt att 

deras utbildning gav det bästa möjliga. De högre kraven betraktades inte som orättvisa utfall 

bottnande i motivation eller någonting annat, utan sågs snarare som en förutsättning för att de 

med rätta skulle kunna kalla sig naturelever. De ansåg definitivt inte att fordonselever 

behövde samma färdigheter i exempelvis svenska eftersom mindre kunskaper i detta ämne 

inte skulle komma att påverka dessas framtida yrke.  

 

Naturelever: Jag bryr mig inte om ifall min bilmek råkar stava fel eller inte skriver en 
jättevälformulerad lapp med fin disposition till mig på Internet.  

 

Sameleverna visade att också de hade ett strikt hierarkiskt tänkande omkring de olika 

programmen. De ansåg att program som härrörde ur gränslandet mellan de studieförberedande 

och yrkesförberedande, exempelvis barn- och fritid, omvårdnad och handel, var slappa och att 

det inte krävdes lika mycket av eleverna där. För sameleverna var detta enklare utbildningar 

som inte hade samma krav på reflektion och tänkande. När det gällde kärnämnena präglades 

eleverna från sam av ett slags rättvisetänkande, särskilt gentemot de ” flummiga”  och 

”enklare”  utbildningarna ovan. Det skulle följaktligen ställas samma krav på de olika 

programmen för exempelvis ett VG. Gentemot rent praktiska program hade sameleverna dock 

större förståelse för att kärnämnena inte lodade lika mycket på djupet. Detta speglade också 

indirekt deras syn på yrkesprogrammen, genom att det inte tycktes lika angeläget att 

konkurrera med dessa. Elever på de olika programmen skulle alltså inte kunna lika mycket 

men de skulle ändå betygsättas efter samma kriterier. 
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Av fordonselevernas intervjusvar kunde vi utläsa att de inte gärna mätte sig med de andra 

programmen. Vid de tillfällen de ändå gjorde det gick resonemanget allt som oftast ut på att 

fordon inte var lika duktiga och motiverade när det gällde kärnämnena. De hade en inställning 

som var starkt fokuserad på att arbeta och många av deras resonemang hamnade i arbetslivet. 

Hierarkiskt satte de sig själva längst ned, genom att helt enkelt kategorisera sig själva som 

arbetare. Men för dessa elever var det just förmågan att kunna arbeta som var viktigast. Därför 

fanns det inga ambitioner att läsa vidare för att bli något ”högre”  och de verkade inte heller 

missnöjda över att se sig själva som ” lägst stående”. En väsentlig skillnad mellan 

fordonseleverna och eleverna på de studieförberedande programmen var att fordonseleverna 

upplevde att det var praktikplatserna som gav de viktiga kontakterna för framtida 

yrkesmöjligheter. Detta hade inget att göra med betyg i olika kärnämnen utan berodde på 

prestationer under praktiken. På de studieförberedande programmen handlade det istället om 

betygen och hur väl de presterade i de teoretiska ämnena.  

 

6.1.2 Intelligens = förmåga till abstrakt tänkande? 

En central del i intervjumaterialet på den studieförberedande sidan handlade om intelligens 

och hur de olika programmen förhöll sig till ordets innebörd. Sameleverna använde 

motsatsorden smarta - dumma och hävdade att natureleverna var smartare än de själva och att 

”de där borta”  (elever i teknikhuset) var dummare.  Detta var en uppfattning som natur delade, 

eftersom de ansåg att eleverna på alla de andra programmen var mindre intelligenta än de 

själva. Natureleverna använde sig uteslutande av begreppet intelligens för att se vad som var 

utmärkande för de olika programmen.  

 

Anna: Om ni får beskriva hur den såhär typiska, yrkesinriktade ja programstudenten, eller, vad 
hur hur skulle ni vilja säga att de är? 

 
Naturelever: Ja, men då kan vi säga så här, det är allmänt, vi på natur och på teknik anser att 
bygg, el, (skratt) industri, fordon, mm, samhäll [ sam]  till och med faktiskt, är mindre intelligenta 
än vad vi är. Det, eh, ja faktiskt. Det är, sen kan man säga så här: Det finns vissa belägg för det 
här, vi har tittat på till exempel högskoleprovet, och visst fan är det så att naturare får högre 
resultat. Mm… Men det är för att vi har bredare kunskap egentligen, det är ju det det hänger på 
så, så det blir, det blir ju det, lätt att man ” uuuu”  så här ” uuuu” , och samhäll brukar vi säga då 
till exempel att ja men där, där går tjejer som är snygga och killar som inte vet så mycket annat än 
att de vill skulle vilja gå med snygga tjejer så de tar helt enkelt samhäll. Ja precis, å sen bygg det 
är liksom, ja men, lite för dum för, kan inte så mycket om teknik, måste lära sig något nytt, då går 
man bygg. Mm. För där får man lära sig från grunden, de antar inte att folk vet hur man bygger 
hus liksom. 

 

Fordonseleverna använde inte intelligensen som måttstock, utan här talades det istället om 

graden av hur ” fin”  man var på respektive program. Sameleverna sågs som lite fina i kanten 



 28 

medan de själva inte var rädda för lite ”skit under naglarna” . Centralt är att alla programmen 

var överens om den inbördes ordningen. Natur stod högst följt av sam och fordon intog den 

sista platsen tillsammans med ett par andra praktiska program. Sameleverna vände sig nedåt 

för att hävda sin egen intelligens eller smarthet gentemot de dummare fordonseleverna medan 

de vände sig uppåt och försvarade sina begränsningar genom att påstå att natureleverna var 

nördigt intelligenta och saknade social kompetens. Natureleverna hävdade sig genom att lyfta 

fram sin teoretiska intelligens men menade samtidigt att de kunde kommunicera med de 

” lägre stående” genom att använda sin ”sociala intelligens” . Fordonseleverna hävdade sig 

uppåt, men i mer täckta ordalag. I stället för att kategorisera de andra programmen intog de en 

slags försvarsposition genom att berätta hur de uppfattades av de andra programmen.  

 

6.1.3 Stereotypernas konsekvenser  

Fordonseleverna var väl medvetna om att de hade begränsningar när det gällde de teoretiska 

kunskaperna, av Kjells svar att döma på grund av tidigare skolnegativa erfarenheter. Men vi 

kunde också märka en viss rädsla för att bli bedömd just efter det teoretiska innehållet i 

skolan. Gång på gång framhävde de sina praktiska kunskaper och hur deras yrkeslärare såg 

deras verkliga kapacitet samt förstod hur de tänkte och arbetade. Kjell hade också ett inlägg 

om rädslan som fordonseleverna bar på, och hur denna egentligen hade fötts ur stereotypa 

uppfattningar mellan programmen:  

 

Kjell: Samtjejerna tycker att fordonskillarna är äckliga och att de inte tänker på sin kropp å 
hygien, de låter också magen växa lite utanför byxlinningen. Samkillarna ser på fordonskillarna 
som snusmumrikar med keps, som man inte beblandar sig med. Fordonskillarna gillar samtjejerna 
på avstånd, de kan attraheras av dem, men de är rädda för dem, för deras intellekt. De anser sig 
inte kunna mäta sig intellektuellt med tjejerna och riskerar därmed att hamna i underläge. 

 

Kjell hävdade bestämt att det inte gick att blanda elever från olika program i exempelvis ett 

gemensamt undervisningstillfälle; delvis för att fordonskillarna byggt in sin identitet i att just 

vara fordonselever och att de redan satt upp ett mentalt tak över det de ansåg att de skulle 

kunna. Kjell menade att det intellekt som var en självklarhet på de studieförberedande 

programmen saknades i fordonsklasserna. Här fanns istället en annan typ av intellekt, som 

kom till uttryck i praktiska och sociala sammanhang. Det går därmed att se förhållandet 

mellan fordon och sam som spegelvända världar. 
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6.1.4 Summering 

I vår undersökning blev det tydligt att eleverna på fordonsprogrammet inte upplevde sig som 

teoretiker, tvärtemot eleverna från både sam och natur, och många av de stereotypa 

uppfattningar som framkom under våra intervjuer kunde förklaras genom denna 

grundläggande skillnad. Den studieförberedande, teoretiska sidan stod således i en markerad 

position gentemot den yrkesförberedande, praktiska. Mötet med andra elevgrupper skapade 

därför stereotypa uppfattningar. Dessa alstrade i sin tur en klyfta mellan de olika programmen 

som fordonseleverna tvingades att förhålla sig till. De var väl medvetna om hur andra elever 

uppfattade dem, och dessa uppfattningar tvingades fordonseleverna att förhålla sig till varje 

skoldag. Som grupp var fordonseleverna utifrån detta resonemang att betrakta som lägre 

rankade. Enligt vår uppfattning ledde detta till att fordonseleverna hela tiden gick i försvar 

gentemot de andra programmens värsta uppfattningar – som att alla fordonselever var raggare 

och att de var dumma i huvudet.  

 

Ett annat sätt att hävda sig var att helt enkelt vända sig emot det som sam- och natureleverna 

symboliserade för dem, t.ex. kärnämnena som tillskrevs en helt onödig funktion. De andra 

programmens uppfattningar om fordonseleverna fungerade enligt vår tolkning som en 

förstärkare till att fordonseleverna som grupp sammansvetsas mot de övriga programmens sätt 

att tänka och vara. Eftersom fordonseleverna inte har några andra att jämföra sig med än sig 

själva finns också risken att klimatet hårdnar och att det blir viktigare att inte falla utanför 

ramen för gruppens norm. Ur vår synvinkel ter sig fordonseleverna som en isolerad grupp och 

valet att inte mäta sin intelligens med andra program när det gäller de teoretiska kunskaperna 

är ett uttryck för deras egen syn på sig själva. Det är lika uppenbart som att eleverna på de 

studieförberedande programmen inte jämförde sig i praktiska kunskaper. Skillnaden är att 

skolan mäter teoretiska kunskaper på alla program. 

 

Hierarkin som framträdde i vår undersökning, grundat på en form av intelligensmätning, kan 

också ses ur ett perspektiv som speglar ett handlingsutrymme eller en handlingsbegränsning. 

Natureleverna såg sig själva som toppen på en hierarkisk ordning. Genom sitt sociala intellekt 

kunde natureleverna, enligt sig själva, ”sänka sig”  till sam- eller fordonselevernas nivå vilket 

gav dem ett stort handlingsutrymme. Sam och fordon kunde däremot inte höja sitt teoretiska 

intellekt vilket i den meningen kan ses som en handlingsbegränsning. Detta får stora 

konsekvenser i skolan eftersom kärnämnena i hög grad är av teoretisk karaktär, vilket 

upprätthåller den hierarkiska ledning som eleverna på de studieförberedande programmen 
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tillskansar sig genom den makt som kunskap i sådana ämnen ger. Däremot är den sociala 

kompetensen inte något som utvärderas överhuvudtaget i det svenska skolsystemet. Om så 

vore fallet är det i våra ögon troligt att andra kunskapshierarkier skulle formas som kanske 

inte skulle ha samma program i topp. Teoretiska kunskaper värderas högst och därmed blir 

bristerna i sådana kunskaper synliga.  

 

6.2 Mötet med kärn- och karaktärsämnen 

 

Motivation är ett begrepp som är centralt när det gäller skola och utbildning. En viktig del av 

den stereotypa bilden av en fordonselev är att denne inte är studiemotiverad överhuvudtaget 

utan ser gymnasieåren som en tranportsträcka mot ett riktigt yrke, medan natur- och 

sameleverna tvärtemot är motiverade i alla sina ämnen.  

 

6.2.1 Motivation 

När det gällde motivationen var alla elever överens om att de egna karaktärsämnena var de 

mest intressanta och att de därför kände störst motivation i dessa ämnen. Då vi däremot bad 

eleverna att jämföra sig över programmen när det gällde studiemotivation använde sig både 

natur- och sameleverna uteslutande av kärnämnena för sina respektive jämförelser. 

Fordonseleverna poängterade istället de olika programmens inriktning och de egna valen:  

 

Anna: Om ni får välja ut ett program på skolan där ni tror att de mest studiemotiverade eleverna 
finns ta säg tre de tre mest studiemotiverade…  
 
Fordonselever: Natur och samhäll [ sam] . Det beror på vad du menar för ämnen och så. Teknik! 
Natur, samhäll och teknik. Ja det beror ju på vad du menar för ämne för vi är ju motiverade till 
våra fordonsämnen och el är säkert väldigt motiverad till elämnena och så där men de där natur 
är väl motiverade till alla sina ämnen de läser. 

 

I denna dialog pågick enligt vår tolkning två helt olika resonemang, som ändå handlar om 

samma sak. Det ena resonemanget hade funktionen att visa vilka elevgrupper som i teoretiska 

ämnen var de mest studiemotiverade, och en viktig del i detta var att de själva inte räknade sig 

till dessa. Detta visade att de först tolkade frågan likadant som natur- och sameleverna – alltså 

en jämförelse gällande främst kärnämnena. Det andra resonemanget lyfte in yrkesämnena som 

en viktig del i skolans vardag, och handlar om att eleverna ansåg sig vara motiverade i just 

dessa ämnen. Den allmänna uppfattningen bland både kärnämneslärare och elever på 

studieförberedande program var att fordonseleverna var omotiverade till studier, en 

uppfattning vi dels såg i våra intervjuer med dessa, dels i fordonselevernas svar. Detta 
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motbevisades dock genom att fordonseleverna upprepade gånger talade om hur deras egen 

motivation såg ut i förhållande till de andra programmen: 

 

Fordonselever: Ja de [naturelever]  är nog lite mer intresserade av vad de håller på med liksom. 
Ja. Jo men det är väl vi har väl inte något större intresse för samhällslektonerna 
[samhällskunskap] . Vi försöker ju väldigt mycket mer på yrkeslektionerna istället. Jag tror 
lärarna här dom som vi har här[ i kärnämnena]  tror liksom att vi är rätt så puckade som inte kan 
någonting men det är för att vi är så jävla ointresserade av det vi håller på med här men sen när 
vi är uppe i verkstan är vi ju intresserade så kan vi ju mycket mer och kan visa liksom hur mycket 
man vet och vill veta. 

 

6.2.2 Kärnämnena 

När det gällde kärnämnena var programmen överens om den inbördes graden av motivation. I 

toppen låg natur, sam och teknik och i botten fanns olika exempel på yrkesförberedande 

program. Både sam och natur nämnde fordon och bygg bland dessa. Alla program, inklusive 

fordon, var överens om att det var eleverna på de yrkesförberedande programmen som var 

minst intresserade av kärnämnena. 

 

Anna: Tvärtom då vilka är minst studiemotiverade och ta då tvärtom då alltså kärnämnena? 
 
Fordon: Ja jag skulle väl vilja säga direkt att det är de yrkesförberedande. Jaa. Ja för det är ju 
man går ju yrkesförberedande, man skulle ju kunna bli lastbilsmekaniker och gå teknisk. Om man 
vill det och läsa men det är ju bara de som inte vill eller liksom inte är intresserade av att läsa det 
som är teoretiskt det är ju de som går yrkesförberedande.  

 

Detta visar att valet till gymnasieskolan för dessa elever inte enbart handlade om ett val till ett 

framtida yrke. Det var också ett val av arbetssätt, som i dessa elevers fall var det praktiska. 

Eftersom kärnämnena är det som utgör grundläggande behörighet till högskolestudier är de 

mycket viktiga för sam- och naturelever, och karaktärsämnena blir snarast en specialisering 

inför kommande studier för dem. Kärnämnena är i dessa fall redskap som eleverna på de 

studieförberedande programmen mycket väl kan bedöma som viktiga och värdefulla både i 

sina studier på gymnasiet och i framtiden. För dessa elever var det följaktligen ett fördjupat 

och mer avancerat teoretiskt resonemang – ett arbetssätt som dock hade samma karaktär som 

grundskolan – som lockade. Yrkeseleverna valde istället bort det gamla arbetssättet mot ett 

nytt, som i deras ögon var det enda möjliga i deras lärandeprocess: 

 

Anna: Hur tycker ni man lär sig saker? 
 
Fordonselever: Genom att göra det... Ja! Finns inget bättre sätt att lära sig. Det är ju svårt att 
sitta och läsa och sedan försöka få ut det i fingrarna. 
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Valet av arbetssätt kan utifrån detta resonemang i ett lärandeperspektiv ses som välmotiverat 

för fordonseleverna. De har valt ett praktiskt program för att det är deras bästa sätt att lära. 

Genom att göra det. Learning by doing. 

 

6.2.3 Summering 

Mötet med kärn- och karaktärsämnen blev för fordonseleverna två helt skilda upplevelser. De 

uppfattade själva att vissa kärnämneslärare ansåg att de var ”puckade”, vilket säger en del om 

hur lärarna värderar kunskap och engagemang. Det tyder också på att kärnämneslärarna i 

likhet med sam- och natureleverna använde kärnämnena som måttstock för intelligens och 

studiemotivation. Vi kan dessutom se att fordonseleverna ifrågasatte vad det egentligen 

innebar att vara studiemotiverad och vad som egentligen skulle läggas i begreppet. För dessa 

elever blev besvarandet av denna fråga också ett sätt att visa var de stod och var de hörde 

hemma, d.v.s. på den praktiska sidan. Motivationen var för dem knuten till det framtida yrket 

och de ämnen som kunde bringa kunskap om det, men enligt sam- och natureleverna hade 

studiemotivation alltså främst att göra med förmågan att prestera bra i teoretiska ämnen. Den 

typ av motivation som fordonseleverna pratade om räknades inte eller sågs helt enkelt inte. 

Ändå hade samtliga elevgrupper samma uppfattning om vad studiemotivation innebar för 

dem, d.v.s. det som kunde kopplas till deras eftergymnasiala tid, oavsett om det innebar vidare 

studier eller arbete.  

 

För eleverna på de studieförberedande programmen hade alla ämnen en teoretisk kärna, 

medan de yrkesförberedande programmen också innefattade praktiska moment som skulle 

bedömas. Detta gör att de senare mötte två helt olika undervisningsformer och därmed också 

bedömningsgrunder i sin skolvardag. I kärnämnena blev ointresset därmed synonymt med 

förmågan att prestera, istället för att fungera som en indikator på att arbetssättet faktiskt inte 

fungerar för dessa elever. Något som fordonseleverna också påpekade. Istället verkar det som 

om fordonseleverna genom sin negativa attityd fick lärarna emot sig, vilket vi kommer att 

analysera under nästa rubrik som behandlar elevernas förhållande till sina lärare.  
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6.3 Mötet med olika lärare  

 

6.3.1 Att möta eleverna ” där  dom är”  – två perspektiv 

Kjell: När man tänker program så måste man tänka så här: vad är det vi vill att våra elever ska 
bli? För det måste ju vara den övergripande frågan på ett program. Jag vill att mina 
fordonselever ska bli goda bilmekaniker, för det vill deras yrkeslärare också. 

 

Lärarnas roller mellan de olika inriktningarna i gymnasieskolan skiljer sig markant åt. Men 

uppfattningarna mellan lärarna skiljde sig också. Kjell som hade fordonselever även i 

verkstaden menade att det krävdes stora insatser av läraren för att engagera och motivera sina 

elever i svenskan. Han hade en tydlig vilja att hans elever skulle få positiva tankar kring 

svenskämnet. Vi tolkar hans svar som att han inte ansåg att fordonseleverna skulle bli mer 

teoretiska utan att ämnet måste få en mer praktisk karaktär.  

 

Kjell: En naturelev kan göra en väldigt intressant och skicklig utvikning i en dikttolkning, en 
fordonselev fattar knappt penna för att skriva första ordet i en sådan uppgift. För dem betyder det 
ingenting, för en naturelev kan det vara ett en befrielse att få skriva något sådant att få ge sig ut i 
en mental resa i en tolkning av någonting. För en fordonselev kan det vara en obegriplig 
arbetsuppgift.  
 

Kjell hävdade att den annorlunda undervisningen i de olika programmen gynnade de olika 

elevkategorierna. Svenskan på exempelvis sam innebar en undervisning för dem som skulle 

klara mer i sitt framtida yrkesliv. Det fanns här ett större underlag för bedömning eftersom de 

hann med fler moment, och därför ansåg Kjell att godkänt inte var samma sak på olika 

program. Han hävdade dock att om man hade bytt elever mellan undervisningssätten så hade 

de nått ungefär lika långt och fått samma kunskaper ändå. Eleverna är olika och bör således 

bli behandlade efter vilka de är. 

 

Bosse hade också uppfattningen att elever på studieförberedande program var mer förberedda 

på teoretiska resonemang och de hade därtill en högre abstraktionsförmåga. Han konstaterade 

att de accepterade abstraktioner medan elever på yrkesförberedande program inte gjorde det. 

I den senare elevkategorin rådde snarare en antiintellektuell kultur, som han skämtsamt 

kallade den. Bosse hade dock inställningen att han inte skulle undvika diskussioner och 

arbetsuppgifter som krävde dessa elever på intellektuella utmaningar och teoretiska 

resonemang, trots att han inte såg att det egentligen ledde någonvart:  
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Anna: Men även om de inte ser nytta med det som du, gör de det ändå? 
 
Bosse: I mindre grad, i mindre grad alltså. 
 
Anna: Men tycker du alltså att sådana elever med en yrkesinriktad studiegång, är det skillnad på 
dem efter ett tag om man ändå liksom kör benhårt på det här att, nu ska vi diskutera och ni måste 
tänka… 
 
Bosse: att man fostrar dom in i det menar du? 
 
Anna: Ja precis! 
 
Bosse: nja, jag tycker inte det… deras kultur är starkare än… 

 

Denna lärare var också ganska strikt i sin planering. Han hade samma materiel till alla sina 

elever och hade en på förhand gjord förberedelse som han valde nivå på efter den grupp han 

undervisade. Vi uppfattade Bosse som en person som verkligen brann för svenskämnet och i 

alla lägen höll fanan högt; han ogillade också att släppa sin planering för ovidkommande 

resonemang. Bosse tyckte heller inte att det var nödvändigt att motivera utan ansåg att ämnet 

var sin egen motivation. 

 

6.3.2 Lärarens sociala funktion i yrkesklasserna 

I undervisningen på sam var de personliga relationerna underordnade undervisningen enligt 

Kjell. Här var det viktigare att ge eleverna tydliga instruktioner så att de kunde få bra betyg. 

 

Kjell: Den typiska samhällstjejen är ambitiös och vill verkligen visa framfötterna. Säger bara hej 
och hejdå, vill bara ha instruktioner, hon är inte intresserad av någon annan relation till läraren 
än elev-lärare. … Hon avslöjar så lite som möjligt av sig själv för hon tycker att det har ingen 
annan med att göra.  

 

Detta innebär för läraren att han eller hon kan koncentrera sig på sitt ämne för att väcka 

intresse. För fordonseleverna var den ömsesidiga respekten den absolut viktigaste faktorn för 

en lyckad undervisningssituation i kärnämnena och enligt de intervjuade fordonseleverna gick 

det inte att bedriva undervisning utan den, eftersom läraren då inte hade någon makt över 

eleverna. Om en lärare behandlade eleverna respektlöst struntade de helt enkelt i att gå på 

dennes lektioner. De såg inte, till skillnad från exempelvis natureleverna, en konflikt mellan 

elever och lärare som avgörande för framtiden eller de missade lektionerna som något 

eleverna förlorade på. Det fanns bland fordonseleverna ett starkt rättvisetänkande som gick ut 

på att två likvärdiga parter (elever + lärare) balanserade i land ett lektionspass på lika villkor. 

Dessa elever satte alltså de personliga relationerna i första rummet och betygen var inte 

viktiga i det sammanhanget. Kjell beskrev sin relation till fordonseleverna genom att 
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konstatera att om han behandlade eleverna med respekt så fick han automatiskt deras respekt 

tillbaka. Detta förhållande gällde för varje elev: 

 

Kjell: ” Om du tycker att jag är okej så tycker jag också att du är okej” .  

 

6.3.3 Vart leder  undervisningen i fordonsklassen? 

Anna: Känns det så då som att lärare på den här sidan [kärnämneslärarna]  tycker att ni är 
puckade? 
 
Fordonselever: Ja just bara ” suck” , nu ska vi ha lektion igen, ja vi gör väl lite så här så blir det 
bra. Så kan ni sluta sen. Ja.  
 
Anna: Bara för att få er att göra någonting eller? 
 
Fordonselever: Ja typ. Det tar typ en halvtimme innan alla kommer igång men det brukar vara ett 
jävla liv först. Mmm. Sen tar det väl en halvtimme innan alla kommer igång som de ska göra. 
Mmm, de tröttnar väl ganska snart på det där. Teori liksom. Ute i verkstan då då de lärarna 
liksom känner vi, de kan säga åt oss liksom ” nu är ni tysta och lyssnar” , då kan vi göra det men 
här är det liksom då bara ” va lite tysta nu” , sen bara ” WEEEAAA” . Ja det är ju ingen som 
lyssnar på det om man säger här typ. Ja Jonny[deras svensklärare]  lyssnar alla på för han kan ju 
säga ifrån, ändå är han snäll. Ja.  
 
Anna: Finns det mer respekt på yrkessidan?  
 
Fordonselever: Ja. 
 
Anna: Varför? Är det att de kan stampa ner foten och bli förbannade? 
 
Fordonselever: Ja, mer intresserade. Ja det är väl en blandning för vi är mer intresserade av det 
vi håller på med där. Och sen är det bara gamla militärer där också (skratt). Ja precis. 
 

Detta resonemang visar klart att fordonseleverna uppfattade kärnämneslärarna som negativt 

inställda till dem. Men det visar också att det fanns fog för det, något som mycket väl kan 

tänkas vara en ond cirkel som inte kunnat brytas. Ett annat framträdande resonemang är att 

eleverna inte upplevde att det låg någon som helst eftertanke eller planering bakom innehållet 

i kärnämnesundervisningen. Det verkar som att eleverna hade lättare att finna ett fungerande 

samspel i verkstaden tillsammans med sina yrkeslärare. Uppfattningen om att eleverna 

genom sin negativa attityd ”skrämt bort”  kärnämneslärarna förstärktes av Bosse, som hade en 

klart negativ inställning till att undervisa fordonselever. Han hade en klar bild av hur han såg 

på de praktiska programmen och tyckte sämst om att undervisa i fordon, av skäl som kan 

knytas till hur han uppfattade fordons negativa kärnämnessyn:  

 

Bosse: Det blir alldeles för lite jobb, alltså det blir för mycket bara stå och vara arg liksom, nä, 
näe usch. Det är inte så mycket att göra efter lektionen då å andra sidan, men det (skratt) men det 
är ju det, det är lite så om man ska vara lite krass, det är ju så här va, vill man ha en tjänst med 
olika just för att det är, du måste känna att du gör någon sorts nytta va, alltså få tillbaks 
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någonting att någon på nåt sätt respekterar att du har satsat, vad är det nu, sex år av ditt liv mer 
eller mindre va. 
 

Indirekt kan vi av detta resonemang utläsa att Bosse inte tyckte att hans undervisning var till 

någon nytta för eleverna på fordon. Av elevernas tankegångar att döma är detta således en 

ömsesidig uppfattning. 

 

Bosse: Om en lärare kommer in i lärarrummet och säger ” ja, nu ser jag verkligen fram emot det, 
min eftermiddag här, jag har åttio minuter med, med fordonstrea här och vi ska diskutera 
Strindberg och ser verkligen fram emot det här, kommer att bli så lysande inspirerande lektion, 
jag kommer att gå därifrån med ett leende.”  Då vet alla att han inte menar det va. Det är ju 
liksom inte…  

 

Bosse lade dessutom till att detta nära nog var ett citat från en annan lärare. Resonemanget 

som fördes väckte många följdfrågor. I svaren på dessa nyanserades Bosses svar där han 

förklarade att han inte ansåg att fordonselever generellt var ”dumma i huvudet” , men han 

förde samtidigt ett resonemang om hur han kunde överraskas då en yrkeselev kom med något 

” riktigt bra och genomtänkt resonemang”. Enligt Bosse fanns det alltså begränsningar för vad 

en elev på ett praktiskt program förväntas klara av. För eleverna blir mötet med lärare som 

inte ser nyttan med undervisningen självklart en förstärkare till deras egen attityd. Om t.o.m. 

läraren anser att undervisningen inte leder någon vart, hur ska då eleverna kunna finna 

motivation? 

 

6.3.4 Summering 

Av dessa ovanstående resonemang kan vi konstatera att mötet med olika kategorier av lärare 

också skapar olika förutsättningar för lärande. Kjell, som hade en inställning som gick ut på 

att en lärare måste möta eleverna för vilka de är, möjliggör arbetssätt och diskussioner som är 

angelägna för olika elevkategorier. Då blir svenskämnet, så långt styrdokumenten tillåter, 

formbart efter programmen. Bosses tankar om undervisning ger inte samma möjligheter för 

olika elevers arbetssätt och motivation. Där blir ämnet i hög grad av fast karaktär, vilket i sig 

visserligen kan innehålla nivåskillnader, men som inte rymmer så mycket annat än Bosses 

planering. Detta trots att Bosse själv såg att undervisningen inte bar framåt för yrkeseleverna. 

 

Vi upplevde att yrkeslärarna hade en speciell pondus för fordonseleverna. De hade en 

tydligare traditionell ” lärarroll”  med en tydlig auktoritet. Detta beror enligt vår tolkning på att 

eleverna i verkstaden var underordnade det de skulle lära sig. Här ville också eleverna lära sig 

och detta gav läraren en särställning. I kärnämnena hade inte läraren något viktigt att förmedla 
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och där tog de personliga relationerna överhanden. Om sam- och natureleverna skulle man 

kunna säga att deras relation till lärarna i kärnämnena var utformade efter samma villkor som 

fordonselevernas relation till sina yrkeslärare. Om personkemin inte stämde kunde nyttan med 

kunskaperna läraren förmedlade bli den sammanbindande länken. Detta förhållande kunde 

dock inte flyttas över till att gälla även fordonselever - kärnämneslärare. 

 

Vi anser att Bosses undervisningssätt genomsyrades av skolans kunskapssyn där de teoretiska 

kärnämnena ansågs finare. Han ville förmedla något till eleverna som de inte kunde relatera 

till. Av fordonselevernas svar att döma var denna lärarkategori vanlig i deras undervisning. 

Detta krockade med elevernas syn på kunskap och även med det sätt att arbeta som eleverna 

värdesatte. Kjell hade en mer ” fordonsvänlig”  attityd, något som vi tror beror på hans 

erfarenheter som fordonslärare. Detta är tyvärr en ovanlig kombination.  

 

6.4 Mötet med skolan 

 

Kunskap kan i ett visst perspektiv ses som en form av makt. Ser man på skolan ur detta 

perspektiv kan denna maktposition enkelt mätas genom att man tittar på vilka elever som får 

de bästa betygen programmässigt. Men det beror också på vilka ämnen som betygssätts. 

Högskolorna och universiteten fungerar ur detta perspektiv som normsättare eftersom det är 

dessa som ”bestämmer”  vilka ämnen som krävs för att en elev ska bli behörig till en viss 

utbildning. Dessa är sällan praktiska i sin karaktär. Kärnämnena är på något sätt basen för den 

grundläggande behörigheten, men för vissa utbildningar krävs även vissa karaktäristiska 

ämnen såsom fysik, biologi eller teknik. Efter gymnasieskolan är det alltså det program som 

ger den bredaste teoretiska utbildningen som också medger det största handlingsutrymmet när 

det gäller valet till högskola/universitet. Men här finns också andra aspekter som i hög grad är 

styrande för vilka som kommer att läsa vidare, och detta handlar om kultur och om 

grupprocesser. 

 

6.4.1 Lärarna om socialisationen 

Bosse: Det är väl lite av vår uppgift nästan också att se till att folk trivs med sina yrkesval i 
framtiden, så jag menar, skulle jag lyckas med en byggklass eller någonting å få dem att (fniss) 
analysera böcker då, då har ja ju misslyckats samtidigt (skratt) med socialisationen va. De blir 
inga byggare kvar, alla blir teoretiker istället Jag sa någon gång till dem lite så här överärligt att 
nej men varför ska ja göra det här, varför ska vi göra de här egentligen jo det är för att du ska va 
nöjd med att stå och snickra sen sade jag.(skratt) Ja, det var väl inte riktigt… jag var väl inte på 
bästa humör just då, jag tror inte han förstod vad jag sade heller faktiskt. 
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Bosse menade att det var samma människor som år efter år sökte till olika utbildningar och 

att det var en direkt efterspegling av samhället. Han ansåg att hans uppgift som lärare var att 

få dessa elever att trivas med sina yrkesval i framtiden, medan det var yrkeslärarnas uppgift 

att framstå som en förebild; att visa hur man är en man. Detta speglar hur Bosse ser på de 

olika rollerna som kärnämneslärarna har jämfört med yrkeslärarna, och att kulturen inte är 

densamma. Han hade därför svårigheter att finna sin egen roll som viktig.  

 

Kjell menade att uppdelningen som finns på gymnasiet är självvald eftersom den skapar 

trygghet. Detta resonemang gick även i linje med Bosses. Kjell menade att man som elev 

identifierade sig med sitt program och att denna identifikation även genomsyrade samhället i 

stort.  

 

Kjell: Man identifierar ju sig med sin yrkesroll. En lastbilschaufför som fraktar gods som har en 
helt annan uppfattning om t.ex. väg och väg- säkerhetstrafik än en pensionerad lärare har, för att 
det är inte samma miljö man umgås med så att eh…vilka vi är styrs ju av det vi tillfälligt är 
inblandad i. när jag läste till lärare så kände ju jag mig som en lärarstuderande. Och det var min 
grupptillhörighet då. Jag har jobbat inom industrin och då var jag industriarbetare.  

 

Eftersom fordonseleverna hade en kärnämnesnegativ syn som stämde överens med den egna 

grupptillhörighetens norm, visar Bosses resonemang att de helt enkelt inte hörde hemma på 

den teoretiska arenan. Denna lärare var inte heller beredd till några eftergifter för att ändra på 

detta faktum, utan såg det som sin plikt att leverera nya ”antiteoretiska byggare”  till vårt 

samhälle. Kjell var mer inne på att möta eleverna i deras yrkesval och förmedla det han ändå 

trodde att de kunde ha nytta av.  

 

6.4.2 Den egna kulturens begränsningar  

En viktig aspekt av handlingsutrymmet på gymnasiet är av gruppsykologisk karaktär. Det 

framkom flera skillnader i synen på vad man kunde och inte kunde göra under gymnasietiden. 

Natureleverna såg det t.ex. som en moralfråga att gå på lektionerna. De uppfattade inte att de 

kunde resa sig för att gå när inte undervisningen var tillfredsställande. Ur detta perspektiv 

begränsades deras handlingsutrymme genom det schema och de tider för lunch etc. som 

skolan bestämt. Fordonseleverna hade inte alls denna tidsbundna pliktkänsla. De kunde 

samfällt resa sig för att gå ifrån en lärare som de ansåg hade burit sig illa åt. De såg 

lektionspassen som en valmöjlighet som faktiskt gick att välja bort och närvaron var snarare 

likt riktlinjer för hur mycket man kunde vara borta utan att förlora studiemedlet. Detta visar 

att eleverna på de olika programmen också hade etablerat olika normer för vad som var tillåtet 



 39 

att göra eller inte. Bland fordonseleverna fann vi ett tydligare uttryck för ett slags grupptryck 

där individer som tänkte liknande från början sammansvetsades och blev ännu mer homogena. 

 
Fordonselever: Nja.. det är väl många som tycker liknande från början och sen påverkas man väl 
så här av varandra som så är det väl på de flesta linjer kanske. 

 

Eftersom de alla hade en liknande syn på de teoretiska ämnena kan man också se detta 

grupptryck som en begränsning i möjliga handlingar. På grund av denna inställning som rotat 

sig i gruppen är det är förmodligen inte många som kommer att söka en vidare teoretisk 

utbildning direkt efter gymnasiet. Om deras bakgrund spelar in eller inte kan vi endast 

spekulera runt, även om det framkom sådana antydningar som att de flesta hade med sig 

kunskaper om ”att skruva”  hemifrån.  

 

6.4.3 Gränser  mellan teor i och praktik 

I vårt material kunde vi tydligt utläsa att det var de studieförberedande programmen som stod 

som norm för den ” riktiga”  gymnasieskolan. Detta kunde vi se dels i de beskrivningar som 

eleverna gav av varandra och dels i hur skolan planerats. Eleverna på de studieförberedande 

programmen hade alla sina lektioner i en byggnad som vi kan kalla för ”Tänkaren” 17. Detta 

var den byggnad som också refererades till som ”skolan” . Namnet på byggnaden blir enligt 

oss en förstärkare till uppfattningen om att det var i den här byggnaden man tänkte och 

filosoferade – här gick de intelligenta eleverna. Åt motsatt håll var inte andra byggnader eller 

lokaler ställen man förknippar med sådana aktiviteter – här skedde det praktiska arbetet som 

inte krävde någon eftertanke:  

 

Anna: Men om man säger så här då om man tittar på studiemotivation om hur motiverad man är 
till att plugga. Vilka elever anser ni är minst studiemotiverade? 
 
Samelever: Fordon. Ja. Och bygg. ” dom där borta”  [ refererar till teknikhuset] . Det känns ju lite 
som att de har valt den inriktningen för att de inte vill plugga. De tycker att det verkar soft att 
bara och att inte tänka utan bara hamra. (skratt) Men alltså natur känns ju helt tvärtom, då är det 
liksom de som bara vill plugga. Ja det känns ju som dom åker hem på en gång och sätter sig med 
matteboken. 

 

Fordonseleverna hade sina karaktärsämnen i teknikhuset, eftersom de behövde tillgång till 

fungerande verkstadslokaler. Det var också här eleverna upplevde sig få den utbildning de 

sökt – övriga företeelser som t.ex. kärnämnena var bara sidospår. Utbildningen var upplagd så 

att varannan vecka bestod av kärnämnen och varannan av karaktärsämnen. Kärnämnena hade 

eleverna i ”Tänkaren”  och fick således gå ur sina egna kvarter för att ha exempelvis svenska. 

                                                 
17 Namnet är fingerat men har en liknande betydelse som det verkliga namnet på byggnaden. 
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När de vandrade ut från dessa lokaler för att ha kärnämnen i ”Tänkaren”  lämnade de sin 

”verkliga”  utbildning för att ta del av det som skolan anser är viktigt. Detta visade sig också i 

vår undersökning på ett tydligt sätt då vi bad fordonseleverna att berätta om sina lärare. Först 

när vi förde kärnämneslärarna på tal kom de in på dessa, till en början refererade de bara till 

yrkeslärarna. Det var också i teknikhuset som de hade sina klassföreståndare. Skolans 

utformning bidrar därmed till en förstärkning av denna uppfattning. Kärnämneskurserna var 

så långt ifrån deras vardag att det blev som två världar. 

  

Det framkom också av intervjuerna att även lärarna satt i åtskilda block. I ”Tänkaren”  hade 

varje kärnämne i princip varsitt arbetsrum där svensklärare satt för sig och mattelärare för sig. 

Detta kan naturligtvis inte främja arbetet över ämnesgränserna och glappet var ännu större 

mellan kärnämneslärarna och yrkeslärarna. Eleverna på fordon upplevde inte att det förekom 

någon kontakt mellan dessa lärare annat än inför föräldramöten och liknande eller om det blev 

problem. Detta för oss åter till hur skolan är organiserad och uppbyggd för 

fordonsprogrammet – kärnämnen i en byggnad och karaktärsämnen i en annan, veckovis 

uppdelat. Vi kan vidare utifrån detta konstatera att detta gjorde det svårt för kärnämneslärarna 

att få någon uppfattning om vad eleverna för tillfället höll på med i karaktärsämnena och 

anpassa sin undervisning efter det. Fordonseleverna tyckte också att de försökt att ta med sig 

problem från karaktärsämnena till exempelvis matteläraren, men inte fått något gehör där 

eftersom de just då höll på med något annat avsnitt i matematiken. 

 

6.4.4 Trygghet – förutsättning för  likvärdig utbildning? 

Detta uppenbarar två, enligt oss, väsentliga skillnader mellan de studieförberedande och de 

yrkesförberedande programmens förutsättningar. Eleverna på de studieförberedande 

programmen hade ett och samma schema varje vecka och regelbundna inslag av kärnämnen 

uppblandade med sina karaktärsämnen. Fordonseleverna blev helt ”befriade”  från kärnämnen 

den vecka då de hade verkstad. Detta måste innebära att kärnämnesveckorna blev desto tyngre 

eftersom de sade sig inte vara motiverade i dessa ämnen. Dessutom bromsar detta upplägg 

lärarnas möjligheter att hålla ihop undervisningen till en sammanhängande helhet, vilket vi 

nämnt ovan. Det kan inte heller vara helt enkelt att byta lokaler varannan vecka för att gå in i 

de studieförberedande programmens lokaler. 

  

Anna: Men om ni ser på programmen som finns här på skolan [namnet på skolan borttaget] . Är 
det skillnader på elever mellan de olika programmen? 
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Fordonselever: O ja. Bygg är ju liksom snobbar typ. Samhäll [ sam]  är ju liksom ” ni är inte 
välkomna här” , lite fina i kanten. Fordon är väl lite speciella på sitt eget sätt också kan man väl 
säga men.  De brukar kalla oss för jävla raggare varje gång vi går förbi. Man vill väl lära oss 
olika saker och… liksom hitta olika intressen. De som springer och jagar en boll på en gräsplan. 
Nej faan. He he he. 

 

Fordonseleverna uttryckte också önskemål om att få ha kärnämnena i sina egna lokaler 

eftersom de inte kände att de hörde hemma bland de studieförberedande programmen. De 

beskrev sig som annorlunda, inte bara målsättningsmässigt utan också när det gällde 

uppträdande. De upplevde sig som mer högljudda och ”bråkiga”  än de andra eleverna ”som 

talade i normal samtalston” . Det är inte en långsökt tanke att verkstaden, som för det första är 

mycket större och för det andra innehåller bullriga maskiner, har en högre ljudnivå – och att 

man rimligen inte ger sig in i några långa diskussioner i dessa lokaler. Den som utgår ifrån 

den stereotypa beskrivningen av en fordonselev ger sig dock inte i kast med några sådana 

förklaringar, menade fordonseleverna. Då var det istället så att de var högljudda för att de var 

kaxiga. Fordonseleverna betedde sig alltså ”som de brukar göra” ; skillnaden låg i hur man såg 

på det. Deras beteende skulle antagligen inte te sig lika utmärkande i de egna lokalerna.  

 

6.4.5 Summering 

Utifrån denna undersökning kan vi konstatera att medverkande elevers och lärares 

uppfattningar samfällt ger en bild av gymnasieskolan som en del av en socialisationsprocess. 

Enligt vår uppfattning är det inte så att elever går in i en befintlig hierarki för att sedan lämna 

denna på samma plan. Istället tycks samhällsrollerna förstärkas. För fordonseleverna blir 

mötet med andra elever en förstärkare till det egna kärnämnesnegativa beteendet. De stärks i 

sin uppfattning att de är lägre stående dels genom andra elevers uppfattningar och dels genom 

skolans syn på teoretiska kunskaper. Kärnämneslärarnas uppfattning om att fordonselever är 

obildbara förstärker de egna värderingarna om att de inte kan prestera i sådana ämnen. De 

praktiska kunskaperna ges inte samma värde eller status och därmed kan inte heller 

fordonseleverna tävla på samma premisser som de studieförberedande programmen. Därför 

låter de hellre bli. Detta resulterar i att natur går ut med en ännu högre status än då de började 

medan fordonseleverna går ut med en alltjämt lägre ställning. Programmens normer och 

värderingar blir därmed en slags fostran för de kommande samhällsfunktionerna. 

 

Skolans utformning kan ses som en mall för hur de olika programmen uppfattade sig själva på 

mer än ett plan. Både sam- och natureleverna uppfattade sig själva i särställning jämfört med 

de yrkesförberedande programmen, en uppfattning som mycket väl skulle kunna bli mindre 
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utmärkande om skolans utformning sett annorlunda ut. Skolans utformning kan ses som en 

levande metafor för fordonselevernas uppfattning av sin skolgång. Deras egna lokaler, där de 

har sina skåp, sina tillhörigheter och sina karaktärsämnen, var den utbildning de ansåg vara 

viktig. Då de gick till ”Tänkaren”  lämnade de hela sin identitet i verkstadslokalerna för att bli 

de individer som kärnämneslärarna mötte i sin undervisning. Ofta med en attityd som gick ut 

på att visa hur missnöjda de var med fokuseringen på de teoretiska kunskaperna och dess 

högre värde jämfört med de praktiska.  

 

7. Diskussion 

 

7.1 Problematiken kr ing kunskapernas värde 

 

Enligt Wallin (1997) är det samhällets och statens intention att alla gymnasieutbildningar ska 

ge ungefär samma grundläggande kompetens. Utifrån vår undersökning kan vi visa på 

problemen med att verkställa denna vision. Detta beror dels på olika elevers förutsättningar 

och dels på gymnasieskolans fokusering på de teoretiska kunskaperna. Vad innebär egentligen 

samma grundläggande kompetens? Som det ser ut i dag är den bara kopplad till teoretiska 

kunskaper, vilket i förlängningen endast gynnar elever som är förberedda på teoretiska 

resonemang och dessa elever behöver inte heller visa sig på någon annan arena, där praktiska 

färdigheter dominerar. Den grundläggande kompetensen blir därmed ett mått på teoretiska 

kunskaper. 

 

Detta stämmer väl överens med det som statens offentliga utredning 1997:107 tangerar, 

nämligen problemet att programvalet faktiskt är ett uttryck för teoretiska prestationer och 

social bakgrund. Detta gör att elever på vissa program har med sig mindre teoretiska 

kunskaper i bagaget än andra, vilket i sin tur gör att undervisningen inte rimligtvis kan ske på 

samma premisser. Vissa moment i undervisningen blir därför rent orättvisa. Vi kan som 

exempel nämna de nationella proven, vilka Eva Östlund-Stjärnegårdh (2002) behandlat i sin 

undersökning. Det finns inga nationella prov inom ramen för den praktiska 

kunskapstraditionen, vilket inte går i linje med Lpf 94 som uttryckligen påtalar att praktiska 

och teoretiska kunskapsformer ska betonas lika mycket. Som det är nu utgör de nationella 

proven snarast en förstärkning av kunskapshierarkin. Att skolan är formad i den teoretiska 

kunskapstraditionen och först på senare år har kommit att innefatta de praktiska 
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utbildningarna har satt tydliga spår, vilket vi också har sett i vår undersökning i form av 

exempelvis fordonselevernas organisatoriska utanförskap och det vacklande samarbetet 

mellan yrkes- och kärnämneslärarna.  

 

Vår undersökning går också i vissa aspekter helt i linje med Malmgrens (1992) och Hills 

(1998) resultat, bl.a. när det gäller fordonselevernas upphöjande av praktiska kunskaper. För 

fordonseleverna är kärnämnena däremot i mångt och mycket ett onödigt måste. Att det till 

övervägande största del är av teoretisk karaktär och alltså ligger närmare sam- och 

naturelevernas val har inverkan på motivationen, men även på betygen. Eleverna på fordon 

kan inte välja bort de teoretiska ämnena och därmed blir deras medelbetyg sämre. Eleverna på 

de studieförberedande programmen har en helt annan möjlighet här eftersom de inte måste 

läsa praktiska ämnen. Därför blir motivationen lätt ett begrepp som kopplas till de teoretiska 

”skolämnena”, och de program som presterar bra i dessa. Detta ser vi som ett misslyckande 

från gymnasieskolans sida att till de praktiska programmen förmedla en rimlig syn på vad 

som kan anses viktigt. Ett lika stort misslyckande är skolans bristande förmåga att värdesätta 

praktisk kunskap. Detta leder enligt vår tolkning till det utanförskap som också Malmgren 

(1992) uppmärksammat i sin undersökning. Också forskningen har sin del i detta förhållande, 

eftersom den till stor del har valt att problematisera yrkeselevernas svårigheter med de 

teoretiska ämnena. Få har valt att studera yrkeselever på deras egen arena och fokusera på 

praktiska ämnen. Det finns också mycket lite forskning om yrkeslärarnas relation till 

kärnämneslärarna, något vi funnit angeläget i vår undersökning. 

 

7.2 Problemet med lärarnas utbildning 

 

Också när det gäller mötet mellan lärare och elever finns stora skillnader mellan programmen. 

Problemet att kärnämneslärarna i de flesta fall själva har en gymnasie- och 

högskoleutbildning som är teoretiskt förankrad, vilket Lindberg (2003) skriver, kan tydligt ses 

i vår undersökning. Bl.a. framkom att karaktärsämneslärare för eleverna på de 

studieförberedande programmen ofta också var lärare i något kärnämne, något som inte var 

fallet för fordonseleverna. För dem såg skolsituationen i ett sammanhangsperspekiv därför 

helt annorlunda ut. Dels hade de sina yrkeslärare, som sällan samtidigt är lärare i något 

kärnämne, dels hade de också sina kärnämneslärare som i sin tur ofta har liten inblick i deras 

arbete i verkstaden. I denna diskussion ser vi en möjlig koppling till vår egen tid vid 
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universitetet och vilken kunskap som värderas där. Problemet blir förmodligen ännu tydligare 

när vi sedan kommer ut i lärarrollen och har just den teoretiska kunskapstraditionen i form av 

fem års universitetsstudier bakom oss. Hur ska vi göra för att nå alla elever? Efter denna 

undersökning har vi dock kommit en bit på vägen eftersom vi insett vikten av att se våra 

elever utifrån vilka de är och framför allt utifrån vad de är bra på. Det frambär också vikten av 

ett ämnesövergripande arbetssätt där de praktiska delarna ses som jämbördiga de teoretiska. 

Vi bör också till diskussion lyfta upp vad dessa elever står för, hur de tänker om sin egen roll i 

samhället och i relation till de andra programmen. Detta förhållningssätt tror vi är viktigt i alla 

program.  

 

7.3 Om att anpassa undervisningen 

 

Det är av avgörande betydelse att se hur olika former av stereotyper påverkar oss och 

uppfattningen av andra och detta kan alltså enkelt knytas till skolans värld. Om även lärare 

färgas av stereotypa uppfattningar om elever på vissa program bör detta påverka dennes 

upplägg av lektioner och också förväntningarna på vad eleverna kan prestera. Härmed kan vi 

anta att lärares uppfattningar om eleverna han/hon undervisar har betydelse för elevernas 

möjligheter att tillägna sig kunskap. En bra lärare bör således anpassa sin undervisning så att 

den känns utmanande men inte för svår samt rolig och inspirerande men inte för lätt. Vi ställer 

oss kritiska till uttalanden som både Bosse och Malmgrens (1992) intervjuade lärare gjorde, 

som gick ut på att det inte krävdes lika mycket på de praktiska programmen/linjerna. Vi anser 

att uttalandena är motsägelsefulla. Troligtvis är det här de största insatserna krävs och den 

djupaste kunskapen – både innehållsmässigt, didaktiskt och pedagogiskt – eftersom läraren 

tvingas hävda sig gentemot osynliga lagar om att viss kunskap inte är nödvändig, och 

dessutom möter större krav på verklighetsförankring. Det handlar inte om oförmåga att lära 

sig, utan om motivation. 

 

Jakobssons resonemang om att elever snabbt anpassar sitt lärande till de krav som ställs är en 

intressant aspekt om man jämför mellan programmen. Fordonseleverna menade att deras 

svenskundervisning hade ett för lågt tempo, och detta bör således påverka deras prestationer. 

För låg nivå genererar sämre prestationer och därmed sänks nivån ytterligare, eftersom läraren 

därigenom får bekräftelse på att han/hon håller en lagom nivå. Detta gör att det lätt skapas 
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onda cirklar som de Hundeide (2003) beskriver, och motivationen försvinner hos både elever 

och lärare.   

 

7.4 Behovet av sammanhang 

 

I verkstaden är allt en helhet. Man svarvar något som behövs i en eller annan funktion och 

man läser en beskrivning av hur bensinmotorn fungerar för att sedan kunna hantera den. 

Fordonseleverna har dock inte lyckats att finna någon begriplig helhet när gäller kärnämnena. 

Man ville veta varför och man ville vara motiverad, men helhetsbilden fattades – vilket ledde 

till att de såg ämnena som meningslösa. Som Wallin (1997) påpekat blir vikten av ett 

samarbete mellan yrkeslärare och kärnämneslärare mer påtaglig i den nya gymnasieskolan. I 

skolan vi besökte fann vi ingenting som talade i en sådan riktning. Det fanns ett glapp såväl 

mellan elever på olika program (studieförberedande – yrkesförberedande) som mellan 

yrkeslärare och kärnämneslärare. Fordonselevernas försök att nå sin mattelärare med 

matematiska problem de stött på i verkstaden är ett talande exempel på att det finns 

kärnämneslärare som inte är villiga att släppa in för eleverna angelägna moment i sin 

undervisning. Detta är också ett tydligt exempel på de kulturkrockar som Lindberg (2003) 

skriver om. Hon menar att det är ett problem för lärarna att välja innehåll på de olika 

programmen och enligt vår uppfattning är det en starkt bidragande orsak till att 

fordonseleverna inte kunde finna någon motivation för de teoretiska ämnena. Och hur ska de 

bli hjälpta att finna den om de möter kärnämneslärare som inte kan se sitt ämne i relation till 

vad eleverna behöver eller vill veta? 

 

7.5 Motkulturer  

 

Det faktum att fordonselevernas identitet, som likställs med praktisk kunskap, nedvärderas 

bör vara en bidragande orsak till att de motsätter sig teoretiska studier. De värdesätts inte av 

skolans förmedlare av den ”högsta”  kunskapen och protesterar mot detta genom att på olika 

sätt vända sig mot denna syn. Problemet behöver alltså inte vara att de själva ser den 

teoretiska kunskapen som lägre än den praktiska, utan ligger snarare i att de stämplas som 

sämre kunskapsmässigt enbart för att de inte står för samma kunskapssyn som skolan. Den 

motkultur som från början bottnar i opposition mot skolans kunskapssyn blir därmed utåt sett 

ett uttryck för slapphet och omogenhet. Det är denna antiintellektuella kultur som Bosse 
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beskriver, menar vi. Våra fordonselever sade sig inte heller vara omotiverade till skolan som 

helhet, men kritiska till de teoretiska ämnena, eftersom dessa inte ingick i det praktiska val de 

ansåg sig ha gjort. 

 

Vi kan här tala om ett uttryck för mindervärdeskomplex, en radikal handling mot skolans 

förtryck som Willis (1977/1991) formulerar det. Om skolan ska nå dessa elever bör den visa 

att den också värdesätter praktiska kunskaper lika högt som teoretisk. Det skulle kunna bli så 

att fordonseleverna värdesätter den teoretiska kunskapen högre om skolan i sin tur högre 

värdesätter praktisk kunskap. Denna möjlighet är vi efter vår undersökning övertygade om. 

 

Vi fann att fordonselevernas inställning, som kan ses som ett uttryck för en slags motkultur, 

inte förstods av vissa lärare. De lyfte själva fram flera exempel på kärnämneslärare som ansåg 

att de var mindre intelligenta och eleverna uppfattade att det inte låg särskilt mycket planering 

bakom deras undervisning. Bosses uttalande om att hans egen undervisning egentligen inte 

ledde någon vart visar också att han inte förstått vad fordonselevernas motstånd berodde på. 

Vi kan därför i likhet med Hill (2001) se en strävan från kärnämneslärarnas sida att försöka 

anpassa dessa elever till skolan. Kjell var däremot mer inne på att ändra på svenskans form 

och innehåll så att det passade eleverna bättre. I vår undersökning kunde vi inte konkret se hur 

denna motkultur kom till uttryck i undervisningen, men vi kunde se att det hade uppstått vissa 

spänningar mellan lärare och fordonselever. 

 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har som vi nämnt konstaterat att elever på de yrkesförberedande 

programmen får fler IG på det nationella provet i svenska, något som enligt vår uppfattning 

också kan vara ett resultat av den motkultur som fordonseleverna representerar. Detta 

eftersom vi tagit fasta på Hills (2001) resonemang om att det finns olika nivåer även i en 

fordonsklass. De allra ”svagaste”  fordonseleverna klarar förmodligen inte att prestera ett G 

om de inte lägger ned stor energi och eftersom klimatet inte tillåter ”plugg”  faller dessa elever 

helt enkelt ur då de inte klarar målen. Andra elever kan ”ha råd”  med en negativ attityd 

eftersom de ändå når målen för ett G. 

  

Forskare som exempelvis Hill (1998) visar att eleverna på de praktiska programmen faktiskt 

går in i gymnasieskolan med förhoppningar om att bli mer motiverade. Fordonseleverna i vår 

undersökning gav också uttryck för liknande tankar. De menade att de praktiska kunskaperna 

var nya och tillfredställande medan de teoretiska kärnämnena var precis som på grundskolan. 
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Det var mycket repetition, vilket för deras del skulle kunna bero på lärares fördomar om dessa 

elever som mindre intelligenta – även om detta var ur elevernas synvinkel. Vi kan utifrån 

detta resonemang ana att lärarna för dessa elever såg ett behov av repetition av det 

grundskolan lärt dem. 

 

7.6 Skolreformen Lpf 94 

 

Om vi förutsätter att den gamla svenska gymnasieskolan (den som byggde på läroplanen Lgy 

70) var någorlunda jämförbar med det brittiska skolsystemet vid tiden för Willis (1977/1991) 

undersökning – vad har övergången till den nya gymnasieskolan inneburit? I förhållande till 

att alla program nu ska innehålla samma kärnämnen och att alla utbildningar ska vara treåriga, 

vad innebär teoretiseringen av de praktiska utbildningarna annat än att de ytterligare 

förstärker den hierarki som redan tidigare existerade mellan olika typer av kunskapssyn? Om 

samhällets intention med skolreformen var att minska de samhälleliga klyftorna genom att ge 

eleverna en gemensam kunskapsbas har den radikalt misslyckats. Enligt vår uppfattning visar 

denna reform istället vilken kunskap som anses vara finast, eftersom kärnämnena är 

teoretiska. Det är också på teoretikernas arena som eleverna möts. Detta blir i sig ett slags 

förtryck, starkt uttryckt, av de elever som av en eller annan anledning valt ett praktiskt 

program. Det är också när eleverna i vår undersökning möts i ”Tänkaren”  som skillnaderna 

blir påtagliga och det är här de stereotypa uppfattningarna närs. Skillnaderna mellan 

programmen har inte blivit större, men de har blivit tydligare och mer synliga. 

 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att fordonselevernas syn på vad de behöver inför 

sitt kommande yrkesliv inte är bra betyg utan goda relationer till sin praktikplats. Därmed 

motiveras den sociala prägel som lektionerna för dessa elever får, vilket leder till värdefull 

social träning för dem. Rent krasst kan vi anta att en fordonselev med toppbetyg inte skulle ha 

särskilt stora chanser till arbete om han/hon inte lyckades skapa en god relation till 

arbetskamraterna på praktikplatsen. Denne får förmodligen istället inrikta sig på 

eftergymnasiala studier. 

 

 

 

 



 48 

7.7 Det borger liga förslaget 

 

Willis (1977/1991) resonemang ger oss också en möjlighet till ett alternativt synsätt på det 

borgerliga förslaget till ännu en gymnasiereform, vilket vi presenterat i vår inledning. Om vi 

förutsätter att de yrkesförberedande programmen består av arbetarklassungdomar och de 

studieförberedande av medel- och överklass skulle denna reform enligt vår mening, utifrån 

vad tidigare forskning presenterat, ytterligare öka klassklyftorna. Den praktiska kunskapen 

skulle ytterligare stämplas som mindre värd, och den teoretiska skulle än mer framstå som den 

enda vägen uppåt i samhällshierarkin. Därmed skulle också de praktiska programmen 

utkristalliserat leda till ett liv i de lägre samhällsklasserna. Frågan är också vad yrkesexamen 

skulle leda till för eleverna som väljer dessa, med tanke på arbetsgivarnas ökade krav. 

Arbetslöshet och medvetandegörande om att de skulle ha valt ett studieförberedande 

program? Som vi ser det kan inga gymnasiereformer i världen ändra på den hopplösa 

situationen för eleverna på de yrkesförberedande programmen – deras kunskapsform lever 

och verkar i ett lillebrorsförhållande till den teoretiska kunskapen och kommer att så göra tills 

arbetslivets krav och behov ändras. Om det någonsin kommer att ske. Därför bör skolan på 

något sätt möta upp dessa elever på den egna planhalvan för att utifrån deras förutsättningar 

hitta vägar att gå vidare. Till att börja med kan man, som Hill (2001) föreslagit, omformulera 

problemsatsen: vad har dessa pojkar för problem med skolan? Detta är något vi har velat lyfta 

fram i detta arbete. 

 

7.8 Slutformuler ing 

 

Vad är det då som är så fel med att det finns finare typer av kunskap om samma regler gäller 

för alla? Jo, alla människor är olika, lär sig på olika sätt och är bra på olika saker. Om då 

levnadsstandarden blir avhängig av måttet av en viss sorts kunskap och färdigheter lämnas de 

som inte har denna läggning ”åt sitt öde” . Eleverna på de yrkesförberedande programmen får 

därmed sin kunskapssyn stämplad som ett andra klassens synsätt.   

 

Enligt vår uppfattning bör det ligga i skolans intresse att förmedla att praktiska och teoretiska 

kunskaper och färdigheter är jämbördiga. Det krävs således likvärdig tankemöda för att 

skruva ihop en lastbil som att skriva ett akademiskt arbete. Det krävs samma eftertanke till att 

lära sig hur en bensinmotor fungerar för att sedan ha förmågan att laga eller skruva isär den 
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som till att läsa inför ett teoretiskt prov. Vår titel blir i detta avseende ett uttryck för att inte 

ens fordonseleverna inser att deras egen praktiska verksamhet är ett hjärnans arbete. 

Fordonseleverna har blivit lika färgade av resonemanget om teoretiska kunskaper som 

viktigast som de övriga programmen och innebörden i titeln blir således ett annat uttryck för 

skolans kunskapssyn, och det är sådana tankar som skolan aktivt måste bekämpa. Om dessa 

elever blir medvetna om sin egen kapacitet och får sin kunskap lika högt värderad finns en 

grund att mötas på även när det gäller kärnämnena. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor  elever  
 
• Berätta om era lärare… svenska… 

• Hur väl känner ni er lärare? 

• Brukar er lärare ha fel om er? Tror han/hon att ni är på ett visst sätt, och har han rätt eller 

fel i det? Varför, varför inte? 

• Är det viktigt att läraren anpassar sin undervisning? 

• Hur tänker ni om undervisningens innehåll? 

• Vad håller er lärare för nivå på sin undervisning? Skulle den kunna vara högre eller lägre? 

• Anpassar er lärare sin undervisning gentemot ert program? Hur? Bra? Dåligt? 

• Spelar det någon roll vad man har för lärare i ämnena?  

• Vad betonar era yrkeslärare som viktigt med er utbildning? 

• Vad betonar era ämneslärare som viktigt med er utbildning?  

• Går lärarna in med olika inställningar i olika program? 

• Vilka ämnen är viktigast för er och varför? 

• Finns det onödiga ämnen? I så fall varför? 

• Vilka ämnen är roligast respektive tråkigast? 

• Vad tycker ni om kärnämnena på gymnasiet? 

• Vad anser ni att ni behöver för kunskaper generellt? Märks det vad er lärare tycker är 

viktiga kunskaper? 

• Hur lär man sig? Vad är kunskap? I undervisningen? (klassen) 

• Hur ser ni på elever från de olika programmen? 

• Vad är typiskt för elever på olika program? 

• Vilka elever är mest / minst studiemotiverade? 

• Hur mycket pluggar ni till ett prov i exempelvis svenska? 

• Vad tycker ni om svenskan? 

• Är undervisningen densamma i alla program? ´ 

• Vad tycker NI att man ska kunna i svenska för att bli godkänd? 

• Vad upplever ni KRÄVS för att bli godkänd i Svenska? 

• Är Svenskkunskaper något som alla behöver? 

• När behöver man dessa i så fall? 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor  lärare 

 
• Berätta om dina elever 

• Hur tänker du om din undervisning planering innehåll 

• Hur lär man sig? Vad är kunskap? I undervisningen? (klassen) 

• Hur ser du på elever från de olika programmen? 

• Hur väl känner du dina elever? 

• Kan du kategorisera de olika programmen? 

• Är det viktigt att kunna anpassa sin undervisning?  

• Ser du några gruppaktiviteter styrande uppfattningar i klassen? 

• Vad har du för ämnessyn? 

• Vad är ett G? 

• Finns det olika nivåer i undervisningen? 

• Vad håller du för nivå på din undervisning? 

• Vad anser du att dina elever behöver för kunskaper generellt? I svenska//Utifrån sitt 

program// Finns det skillnader på behov? 

• Anpassar du din undervisning gentemot det program du undervisar i? Hur? 

• Finns det stereotyper när det gäller elever i olika program? 

• Om du får rangordna programmen efter antalet studiemotiverade elever hur skulle det då 

se ut? Toppen och botten 

• Ger klasserna ofta uttryck för en vilja eller kan flera vara rådande? Homogen heterogen? 

• Vad har din klass för uppfattning om svenska?// Är dina elever motiverade i ämnet 

svenska? Varför, varför inte? 

• Vad anser de vara viktiga kunskaper? 

• Inser de vad du tycker är viktigt? 

• Brukar du ha fel om dina elever? Eller brukar din uppfattning om eleverna stämma? 
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Bilaga 3 
 
Uppfattningar  om fordonselever  
 
Sameleverna om fordon 
Det framkom att det fanns stora klyftor mellan vissa program, och de yrkesinriktade eleverna 
benämndes ofta som ”dom där borta” .  Den stereotypa beskrivningen från deras sida om 
fordonselever gick ut på att de alltid gick klädda i svarta jackor, träskor och keps och att de 
inte var så smarta. De hade förmodligen inte heller funderat så mycket omkring valet av 
utbildning mer än att de inte ville plugga. Fordonseleverna beskrevs vidare som inskränkta 
och helt ovilliga att vidga sina vyer. De var förmodligen styrda av ett stort grupptryck som 
gick ut på att visa sig kaxiga och att inte visa känslor. Fordonskillarna hade också en viss typ 
av skämt, ofta med sexuella anspelningar och alla lyssnade på Eddie Medusamusik. En mer 
konkret iakttagelse sam- eleverna gjort var att dessa killar aldrig tog undan brickorna i 
matsalen och de sammanfattade denna beskrivning genom att konstatera att fordonskillarna 
var kaxiga och omogna. Sam- eleverna talade ofta i termer om vad som var tillåtet och vad 
som inte var tillåtet i en fordonsklass, och det var tydligt att de inte uppfattade dessa elever 
som olika individer, utan snarare som sammansvetsade grupper med tydliga normaliserande 
regler. 
 
Natureleverna om fordon 
Natureleverna ansåg att elever från andra program inte hade samma ork när det gällde att 
plugga. De yrkesinriktade linjerna ansågs helt enkelt bara sikta på ett få ett jobb och att 
utbildningen bara var en transportsträcka dit. De menade att det fanns en helt annan mentalitet 
hos yrkeseleverna. Byggarna gick bygg för att de inte kunde så mycket om teknik men att de 
ändå ville lära sig något nytt. För på bygg får man lära sig från grunden. Fordonseleverna var 
de som tyckte om bilar och ofta blev de senare bönder eller raggare. Det de gick inte att 
diskutera med eftersom mentaliteten var annorlunda. De menade att man helt enkelt 
dumförklarade elever från andra program och att om de försökte föra en diskussion om 
exempelvis matematik blev det ” tomt”  vartefter samtalspartnern fick huvudvärk. De menade 
att de som naturelever tillsammans med teknikprogrameleverna ansåg att bygg, el, industri, 
fordon, samhäll till och med faktiskt, är mindre intelligenta.   
 
Fordonseleverna om sig själva 
Fordonseleverna ansåg själva att de var lite speciella. De ansåg också att de flesta kom från 
liknande miljöer innan de valt fordonsprogrammet och att de hade tidigare erfarenheter av att 
skruva och meka. De hade också uppfattningen om att just det var det enda de kunde och ville 
göra. Det fanns också en uppfattning som gick ut på att de på vissa sätt formades efter 
gruppen efter det att de kommit in på fordon. ”Det är väl många som tycker likadant från 
början och sen påverkas man väl så här av varandra som så är det väl på de flesta linjer 
kanske” . De var väl medvetna om att de inte var de lättaste att ha med att göra och att det 
krävdes lite extra av en lärare i fordonsklasser. De menade att fordonslinjen alltid ansetts som 
den linje som hade det bäst och som aldrig behövde göra något och där eleverna satt och sov 
hela dagarna. (De menade förstås inte att de själva gjorde det) Om sig själva menade 
fordonseleverna att de nog var lite stökigare än andra elever, de menade att andra elever 
talade i normal samtalston medan de kom i en mer högljudd grupp som inte sällan bråkades 
och knuffade på varandra. Eleverna var dock överens om att långt ifrån alla var raggare, och 
att många nog bara hävde ur sig ordet utan att veta vad det egentligen betydde. Raggare och 
bönder var ord som de trodde att andra använde sig av vid beskrivningen av dem.  
 


